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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

THE PATH OF COLOURS IN THE OLD 
TESTAMENT VERSIONS OF THE TEMPLE

Mony Almalech1

Abstract: In all the films about Moses, Solomon, and Christ the action never takes place 
inside the temple. The rare occasions of presenting the interior of a Jewish temple, the 
colours of the clothing of the high priest are either misuse or wrong. One of the pinnacles 
of Jewish misrepresentation is in Mel Gibson’s The Passions of Christ, Synedrion members 
and the hight priest are dressed in a mixture of dark grey and brown, which is the colour 
of sackcloth, expressing remorse and sorrow among Jews. The idea is to present the Bible 
data on the path of the four colours of the priestly code at the Tabernacle, First Temple, 
and Second Temple. In Hebrew on Hebrew worldview and culture. The culturalization and 
changes in the colour tetrad remains insignificant to Christianity, or to film productions that 
treat biblical events.

Keywords: The Bible, language, temple, colour, movies

1. Clothes of Jewish priests in films
Bible-themed Hollywood productions rarely feature the high priest and the 

Levites in the temple. An illustrative example is the last two super productions of 
Hollywood Exodus: Gods and Kings and The Passion of the Christ. Exodus: Gods 
and Kings do not represent the raising of the Tabernacle at all.

The Passion of the Christ introduces the high priest and his associates from the 
Sanhedrin in colours close to the dark-brown or black sackcloth. “As a garment of 
grief and self-abasement, sackcloth was sometimes the dress of the prophet who 
preached a message of repentance (cf. Rev 11:3). Such a sight would be a call to 
trembling and repentance. Both Elijah and John, preachers of repentance, wore 
garments of camel’s skin (2Kings 1:8; Mt 3:4).” (TWOT)

Films about Jesus Christ traditionally feature the high priest and priests in a 
combination of brown, black, and white. That is how it is in Kevin Reynolds’ 
movie Risen (2016) and many others.

1 Mony Almalech is a fulltime Professor at the New Bulgarian University. Research fields: Bulgarian 
and Hebraic studies, Semiotics. Author of the books: ‘Balkan folk colour language’ (1996), ‘Adver-
tisements: Signs of femininity and their corresponding colour meanings’ (2011), ‘Biblical donkey’ 
(2012), ‘Hebrew-Bulgarian Dictionary’ (2004; 2011), and 11 more monographs in Bulgarian, e.g. 
‘The Archangels in the Bible’ (2013), ‘The Darkness in the Old Testament’ (2017), textbooks, and 
hundreds of articles. His knowledge of Hebrew allowed him to analyse the original text of the 
Bible in comparison with various translations, applying the tools of linguistics, semiotics, linguistic 
anthropology, ethnolinguistics, psycholinguistics, pragmatics, and cognitive linguistics. 

E-mail: almalech@abv.bg
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We do not have conclusive data on the clothing of the Pharisees and Sadducees 
outside the temple. We know for sure that the highest degree among the Essenes 
wears pure white.

The temple has three versions: the Tabernacle, the First, and the Second Tem-
ple.

2. The approach
My linguo-semiotic approach includes visual and verbal colours. We should 

recognize the difference between visual and verbal colour. The basic idea is that 
despite the many contributions hitherto there has been no clear differentiation in 
the semiotic status of visual and verbal colour. Eco points out the difference and, 
at the same time, the connection between visual and verbal colours: “We are deal-
ing with verbal language so far as it conveys notions about visual experiences, and 
we must, then, understand how verbal language makes the non-verbal experience 
recognizable, speakable and effable.” (Eco 1985: 159) 

Visual colour is what we have access to through our visual perception. Also, 
the prototypes (light, milk, or snow for White; sea and sky for Blue, blood, and fire 
for Red, etc.) are valid for all races and peoples, regardless of the political and eco-
nomic system and social structure, and the degree of technological development. 
They are a universal phenomenon based on human anatomy and environmental 
conditions.

Verbal colour is when we use natural language to designate colour in natural 
language.

Colours are expressed in the Biblical text by four different kinds of lexemes, or 

1. The high priest and members of the Sanhedrin: Frame from the Mel 
Gibson’s movie The Passions of Christ
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four channels: Basic Colour Terms, BCT (red, green, white, black, etc.); Prototype 
Terms, PT (e.g. light, darkness, fire, blood, sky, sea, the sun at noon, all plants), Ri-
val Terms, RT (e.g. cherry, duckling, linen, etc.), and Terms for the Basic Features 
of the Prototypes, TBFP (clean for light; hot for fire/blood; fresh for plants, etc.).

The term worldview is an important tool. It is used in the original terms of 
Humboldt (1999 [1936]) but not as Sapir (1921) and Whorf (1984 [1956]). 

3. The colours
Here I will present biblical instructions on the colours of the high priest clothes 

in the three periods. Comments on colour  Biblical Hebrew instructions are from 
Gesenius (1996 [1847]), Strong 1999 [1890], Hartley (2011), Bokser (1963), 
TWOT. The comments of scholars will be presented in annotative form because 
of a lack of space.

Four sacral colours appear in a constant tetrad group, they work in a synergy. 
The colour tetrad consist of three BCT and one RT (fine linen) in Hebrew and 
translations. 

Indo-European worldview:
The Tabernacle (13-10 BC) blue, purple, scarlet, and fine linen.  
The First Temple (10-6 BC) blue, purple, crimson, and fine linen.
The Second Temple (6 BC-1 AD) fine linen.

Hebrew worldview
There are few layers in Biblical Hebrew (BH): Archaic Biblical Hebrew, ABH 

(13-10 BC), Classical Biblical Hebrew, CBH (10-8 BC), Standard Biblical He-
brew, SBH, (8-6 BC), and Late Biblical Hebrew LBH (6 BC-1 AD).

There are changes in the clothing of the priests in the three versions of the 
temple.

3.1 The Tabernacle (13-10 BC): blue úìÆëÅúÀ [tehèlet], purple/crimson ïîÈâÈøÀœ [ar-
gamàn], scarlet éðÄûÈ úòÇìÇúÊ [tolàat shanì], and fine linen ûûÅ [shesh]. 

3.2 The First Temple (10-6 BC): blue úìÆëÅúÀ [tehèlet], crimson ìéîÄøëÇ [karmìl], 
scarlet éðÄûÈ úòÇìÇúÊ [tolàat shanì], and fine linen õΆђ [butz] according to the books of 
Chronicles (after 6 BC) is LBH. Blue úìÆëÅúÀ [tehèlet] and purple ïîÈâÈøÀœ [argamàn] re-
main unchanged while scarlet éðÄûÈ úòÇìÇúÊ [tolàat shanì] have been replaced by crim-
son ìéîÄøëÇ [karmìl], and fine linen ûûÅ [shesh] – by fine linen õΆђ [butz].

3.3 The Second Temple (6 BC-1 AD): fine linen íéúÄûΌ [pishtìm]. Prophet Eze-
kiel (44:17) postulated that priests should wear monocoloured clothes when they 
enter the Second Temple. 

4. The symbolism of colour tetrad synergism
God specifically instructed Moses for the clothes of the high priest and for the 

curtains in the Tabernacle to be in four colours. The priestly code consists of three 
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BCT and one RT. These instructions have the statute of commandments about the 
temple. (Exodus 28: 4-6). 

Scholem formulated it: “four continuously reoccurring colours in an important 
passage of the so-called Priestly Code in the Torah” (Scholem 1979–1980: 92).

The choice of Moses to use foreign words for the four colours is significant. 
This is to indicate the special status of these colours as sacred and for foreign 
words to serve easier committing to memory. Sacral four-colour synergism as 
Scholem pointed out (Scholem 1979–1980: 94-95), has cosmological interpreta-
tion in the writings of Philo (De vita Mosis III § 88) and Josephus (Antiquities III, 
6, 4 § 183).

4.1 Blue [tehèlet] and purple [argamàn]
The basic colour term for blue is úìÆëÅúÀ [tehèlet] in the Old Testament. The single 

Hebrew BCT covers all shades of blue – from light to dark blue.
According to Hartley, tehèlet is borrowed from Phoenician meaning blue or/

and purple wool. (Hartley 2011: 185)
Textual sematizations of úìÆëÅúÀ [tehèlet] are ‘sacral space’ and a sign for ‘wealth 

and aristocracy’.
In Judaism, tehelet and argaman must be produced from the sea depths, from 

a sea murex. In view of modern humanitarian science, this corresponds to the 
two prototypes of blue – sea and sky. The final result (blue during the day and 
cerulean purple as at sunset) and the method of production (from the depths of the 
sea) correspond to the two Hebrew roots proposed by Gesenius (Gesenius 1996: 
1130) as a hypothesis for úìëú [tehèlet]: 1. Tav-Haf-Lamed ìëú to shell, to peel, i.q. 
Shin-Haf-Lamed ìëû II, whence úìëû shehelet a shellfish, muscle helix ianthina. 
Hence úìëú tehèlet; 2. Kaf-Lamed-He δì˛ possible under the meanings of perfec-
tion, completeness, completion, tahlìt. In this way, both the meanings perfection, 
completeness, completion, and the way of production are being realized. 

If we accept Gesenius’ suggestion, it appears that Moses has introduced neolo-
gism in which the source of production and the final result (the colour blue) are 
bound and not a foreign word. 

On the occasion of argàman, Gesenius indicates that tehèleth refers to “light 
blue” means, unlike argamàn (Gesenius 1996: 84).

Hartley accepts that [argamàn] enter Hebrew and other Semitic languages from 
Akkadian. The word ïîÈâÈøÀœ [argamàn] is translated purple in English, in Greek 
πορφίρα [porfìra], in Latin purpura (Hartley 2011: 198-200). Gesenius accepts 
India origin of argamàn, from Sanskrit râgaman, râgavan, literally “tinged with 
a red” where râga means “red”. Hartley mentioned the hypothesis of the Indo-
European origin of argamàn, without binding with Sanskrit, but rejects this view 
as less likely (Gesenius 1996: 83-84, Hartley 2010: 200).

Aragaman became the royal purple (purple of Tyre). It is widely accepted that 
blue tehèlet and purple argàman are obtained from the marine mollusc, Murex 
snails. It inhabits the waters of the Eastern Mediterranean. Guckelsberger indi-
cates several marine shellfish families for obtaining Tyrian or Royal Purple (Gu-
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ckelsberger 2013: 3-4). Sterman and Sterman point out that “something like 250 
000 snails for an ounce of pure dye”, in view of the mid-twentieth-century re-
search of scientists (Sterman, Sterman 2012: 222).

It is important to note that the Romans and the Jews require the blue and crim-
son derived from the sea, not from the herbal substitutes. Josephus confirms the 
requirement tehèlet to be produced of by marine molluscs: tehèlet “signifies the 
sea because the colour is dyed by the blood of a sea shellfish denotes the sea, 
because the paint is extracted from the blood of marine mollusc” (Josephus, An-
tiquities: III, 7, 7).

It is intriguing that at the beginning of our era tehèlet disappears from Jewish 
ritual scarves. Scholem on this event: “Today we have only the white ritual fringes 
because the tehèlet has disappeared”, as stated in the late Midrash Bamidbar rab-
bah, Section XVIII, sect; § 5. Liebman delivers very interesting data on the disap-
pearance of tehèlet from Jewish ritual practice from the period of the first to the 
fifth century AD and the Talmud (Scholem 1979–1980: 91, Liebman 2010). 

Given this historical fact, the lack of blue on the priests’ clothing in Gibson’s 
The Passions of Christ is historically plausible. The balance between white linen 
and black-brown has been violated in favour of black and brown, two colours that 
traditionally express grief, repentance, and grief.

4.2 Sacral colours and the transcendence of God
Colour symbolism is attuned to the concepts of the divine Being and its rela-

tionship to the world does not meet the Jewish doctrine. In Judaism, the unsensual 
nature of God without image rather stands in the way of “pagan” colour symbol-
ism. For the Torah, then, God is in no way light, but the light is his first creation. 
This relationship has not lost its meaning even in the later Judaic colour symbol-
ism. Speculations about colours as an expression of diving Being in the Bible are 
therefore highly questionable and superfluous, for the world of creation, delight-
ing in colour, is here so distinctly differentiated from the realm of the creator. 
(Scholem 1979–1980: 87-88)

On the other hand, Scholem (Scholem 1979–1980: 88) points two exceptions 
in the text of the Old Testament, where “the four basic colours in the setting up 
of the tabernacle, and of the priestly cult” are an expression of the divine being.

For lack of place, I will not dwell on the rich symbolism of scarlet éðÄûÈ úòÇìÇúÊ 
[tolàat shanì].

4.3 Fine linen
In Biblical and Modern Hebrew, shesh means Numeral six. Only for Biblical 

Hebrew, there are meanings fine linen, twisted linen, and white marble. Scholars 
are unanimous that this term in OT is borrowed from ancient Egyptian, in case that 
in the Old Testament there are two other words for flax, which are used in the text 
to appear before the Mosaic borrowing.

There are eight different terms for flax in the Old Testament and the ninth kind 
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is so-called red linen. Each of them with the paradigm of the root and context 
denotes different logic and theology, i.e. loaded up with semiotic links (Almalech 
2010: 272-318; 2011).

Later, in the Talmud, it is explained that shesh is flax, twisted six times (Yoma 
35b).

By introducing the term shesh of fine linen and BCT for the other three colours 
Moses held across a symbolic chain 1 + 3 = 4.

If we accept the hypothesis of the function of the Holy of Holies as a junction 
of movements from Holy of Holies to the people, then white, coming from the 
fine linen, will mark the horizontal axis. In this axis, God’s presence spread across 
earthly three-dimensional (up, down, forward, and back across the surface) human 
space because that in it is encoded the six. Moses invented the term ûûÅ [shesh] 
with a special intention. In Biblical and Modern Hebrew, the word means six. In 
Biblical Hebrew, the words гђÈ [bad] with the meaning of linen is used for the first 
time in Exodus 28:42 and, the linen type-íéúÄûΌÄ [pishtim] appears for the first time 
in Leviticus 13:4. Finally, the word úðÆúĘ̂ À [ketònet] (Genesis 3:21; 37:3) is decoded 
in Almalech (Almalech 2011: 351) as “the linen type-úðÆúĘ̂ À signals ‘the unity of the 
„robe of light” with „the first cloth (tunic) of the primordial man which divided 
him from God’ + ‘the coloured robe of Jacob as a mark of love’ + ‘the priest’s 
robe’. We have to accept the term úðÆúĘ̂ À [ketònet] as highly informative because it 
is missing in the First and Second Temple. In the times of Solomon, õΆђ [butz] is 
at the place of ûûÅ (2Chronicles 3:13-14). In the Second Temple, the Priest Code 
is drastically changed – Ezekiel (44:17-18) replaced the sacral four-colour unit of 
Moses with one-coloured linen garments linen type-íéúÄûΌÄ [pishtìm] of the Levites. 

All these associations to ‘6-linen-white marble’ correspond to the “robe of 
light” such as the clothing of high priest in most religions.

The six have arithmetic, geometry, and stereometry aspects. The number of 
Moses 4 or 40 (40 days on Mount Sinai, 40 years in the desert, etc.). The cube has 
six identical sides; any of the sides are square. The Dictionary of Biblical symbols 
claims: “Foursquare (quadrangular, square) – Form, which symbolizes perfect ho-
liness.” (Owen et al. 1995: 216)

The Bible is stamped with a remarkable Colour Tetrad characterizes the Priest 
vestments blue [tehèleth], purple [argamàn], scarlet [tolàat shanì], and fine linen 
[shèsh]/[butz], and it survived seven centuries from 13th to 6th BC in the Tabernacle 
and the First temple, Exo 25; 26; 39. 

Gesenius specifies that the Semitic root Beth-Vav-Tzady õеђ is obsolete in He-
brew. According to Gesenius, this root enters into Hebrew via Aramaic; thus in 
Hebrew, we have the words linen [butz] õΆђ and egg δöÈéђÅ [beitzà], derived from 
this root (Gesenius 1996). If the derivative structure of the root Beth-Vav-Tzady 
õеђ is developеd semantically, then the Hebrew-acquired egg [beitzà] clarifies the 
possibility for ascribing to the linen type-[butz] the following semantic features: 
‘round object’, ‘round white object’, ‘round white volumetric object’, ‘preserved 
life’, ‘preserved life, which needs warmth and care to become real-life’, ‘food’. 
Moses names, covers, and maybe, governs through white robe of light cubeness, 
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squareness, as well as the algebraic and arithmetic relations between the numbers 
6 and 4. Solomon made a different choice – with the help of the linen type-[butz] 
to name, to cover, and maybe to govern by means of the white robe of light the 
oval shapes (mystically and realistically), the roundness – both connected to the 
different forms of life, with different kinds of food, as well as with care and the 
ability to give life.  

Essential in this white naming of the forms of the Universe and the Earth (cube-
ness and roundness)  is that, for the Tabernacle, Moses uses only the white, marble, 
six-multiple cubeness of the linen type-[shesh]. The white roundness of the linen 
type-[butz] Moses leaves to other times, occasions, and finally – to other persons. 
Thus by linguistic analysis, I can enter the inner sides of the text of the Old Testa-
ment, avoiding any mystical meditations. 

Considering the testimony of books of Chronicles as LBH, we can assume also 
that ascribing to Solomon the “round” perfection is a generational assessment of 
the image of Solomon.

In the sixth century BC, according to the prophet Ezekiel (44:17) priests should 
wear clothes of linen in the Second Temple, so – the entire Tetrad was withdrawn. 
The single colour was named with another term – [pishtìm]. 

5. Conclusions
The colour tetrad is certainly valid for Tabernacle and the First Temple. For the 

Second Temple, the vision of Ezekiel to the restoration of the temple in Jerusalem 
postulates one colour and a new sacral term for linen.

The diachronic changes in terminology are a marker for the cultural and con-
textual circumstances that dictate these changes. The terminology for priest’s 
clothes has a special status because before the story of Moses two other terms for 
linen clothes appear in the Biblical text – [badìm] and [ketònet]. 

The special force of the blue colour must be remembered, which is evidenced 
by one of the commandments of God formulated at Numbers 15:38-39. The Isra-
elites must “make tassels on the corners of the garments, with a blue cord on each 
tassel” and to look at the blue cord to “remember all the commands of the LORD, 
that you may obey them and not prostitute yourselves by going after the lusts of 
your own hearts and eyes”. This means at least two things. The first one is that 
the blue-white unit at the tassels is a mnemonic technique to remember all moral 
and legal indicatives of commandments, e.g. Honour your father and your mother; 
You shall not murder; You shall not give false testimony against your neighbour, 
etc. The second is white and blue tassels are the prototype of the flag of the state 
of Israel. 

The lack of blue on the clothes of Jewish priests is the right decision in the 
films about Jesus Christ. In few films about this period, there is a blue colour on 
the clothes of Jewish priests and this is the wrong decision.

The lack of colour tetrad in films about the life of Moses impoverishes the 
symbolism of the film’s message.
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ПЪТЯТ НА ЦВЕТОВЕТЕ В СТАРОЗАВЕТНИТЕ 
ВЕРСИИ НА ХРАМА

Мони Алмалех

Резюме: Във всички филми за Моисей, Соломон и Христос действието никога не се 
развива вътре в храма. В редките случаи на представяне на интериора на еврейския 
храм, цветовете в облеклото на първосвещеника е дадено неправилно. Един от върхо-
вете на фалшивото представяне на еврейството е в Страстите на Христови на Мел 
Гибсън: членовете на Синедриона са облечени в смесица от тъмносиво и кафяво, 
което е цветът на вретището, изразяващо угризение и скръб сред евреите. Идеята на 
статията е да се представят данните от Библията за пътя на четирите цвята на свеще-
ническия код при Походния, Първия и Втория храм съобразно ивритския мироглед 
и култура. 

Ключови думи: Библия, език, храм, цвят, филми
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ON A ROAD TO WHERE: TRANSGRESSION 
AND AUTEURISM IN THE 1960s ROAD MOVIES

Ognyan Kovachev1

We’re on a road to nowhere
Come on inside
Takin’ that ride to nowhere
We’ll take that ride…

Talking Heads

  
Abstract: The paper begins with a survey of theoretical approaches to the literary genre 
that lays the ground for examining the conceptual and thematic diversification of the road 
movie during the 1960s. An outline of the exemplary characteristics of the film genre in 
question and its critical assessment follows. In the focus of my analysis are S. Kubrick’s 
adaptation of V. Nabokov’s Lolita, A. Penn’s Bonnie and Clyde, F. Coppola’s identity quest 
The Rain People, and M. Antonioni’s controversial Zabriskie Point. Instead of tales about 
re-integrating trips and ‘coming home’, they display dispersive narratives of journeys 
reaching the point of no return. Each one is a story of transgression and subversion of es-
tablished values, loss of meaning, and fruitless effort to regain it. All of them are works of 
outstanding or emerging film auteurs, whose thematic and narrative challenges, as well as 
visual inventions, maintain the open and undetermined character of the 1960s road movies.
 
Keywords: genre theory, historicity, film auteur, transgression, counterculture, identity, 
film noir

Let us begin our ride along a path guiding the research to a general notion of 
genre. The road might be long and winding, yet it leads to nobody’s home. This 
clumsy pun on the late 1960s ‘road’ song is referring to thematic and emotional 
signposts of the same road movie decade. It is about time we tackled the issues on 
the billboards alongside the theoretical highway.  What is in a genre’s name? Is it a 
taxonomic unit, or a makers’ and producers’ shorthand logogram, or a prescriptive 
(and restrictive) code? Is it a commercial tag or a key to deciphering an artwork? 
Each suggested answer is related to a specific theoretical approach towards the 
genre. They all share the pragmatic aspect of the signifying name: a plethora of 
issues concerning the conditions of classification, production, distribution, and re-
ception/interpretation of a particular kind of film. Each genre has its conventions, 
but two dilemmas of classification and interpretation are common to them all. The 

1  Ognyan Kovachev is an Associate Professor in Comparative Literature and Founding Director 
of the Literature, Cinema and Visual Culture MA Programme, Faculty of Slavic Studies, Sofia 
University. Author of the books The Gothic Novel: Genealogy, Genre, Canon (2004) and Literature 
and Identity: Transformations of Alterity (2006). Christ Church College, Oxford University 
Research Fellow (2007) and Fulbright Research and Teaching Fellow (2011). 

E-mail: o.kovachev@gmail.com
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one is engendered by the perpetual discord between universal generic rules and 
the singularity of an artwork. The other is due to the particular structure of each 
class, open to an unlimited influx of new creations. Thus, to provide a stable defi-
nition of genre seems next to impossible.  

Such issues are not inventions of film theorists. They are an unwelcome herit-
age from literary studies and my first task is to juxtapose solutions already avail-
able in that field. Instances of conceptual and thematic variations in the 1960s road 
movies are to be examined, so the red thread of my analysis is a historical one. 
Following it, one can not skip the impetus given to this genre – as in any other 
cinematic trend – by literature. Jack Kerouac’s novel On the Road and Vladimir 
Nabokov’s Lolita are immediate forerunners here. So, film studies give the floor 
to literary scholars, in whose work historicity is vital. 

In his landmark study “Theory of Genre and Medieval Literature”, Hans Rob-
ert Jauss suggests a reassessment of the perpetual “widening of genre” that hinders 
its valid and stable definition, in the light of a processlike or “historical appear-
ance”. “Literary genres – wrote he – are to be understood not as genera (classes) 
in the logical sense, but rather as groups or historical families. As such, they can 
not be deduced or defined, but only historically determined, delimited, and de-
scribed.” (Jauss 1982: 79-80) Building on Kant’s principles for the aesthetic judg-
ment of taste, he applies the modality of the “merely exemplary” as a mediator 
between the general and the individual. Through the exemplary genres acquire 
undetermined or dynamic character, allowing for their non-normative historical 
definition. Substituting notions of diachrony and continuity for synchrony and hi-
erarchy, Jauss launched his famous concept of the ‘horizon of expectations’: “The 
new text evokes for the reader (listener) the horizon of expectations and “rules of 
the game” familiar to him from earlier texts, which as such can then be varied, ex-
tended, corrected but also transformed, crossed out, or simply reproduced.” (Jauss 
1982, 88) Could this ‘horizon’ be validated for road movies by merely substituting 
‘film’ for ‘text’? 

Although Fredric Jameson never referred to Jauss, his core conception of the 
genre is no less dynamic and historical. The opening sentence of The Political 
Unconscious encapsulates its generic strategy: “Always historicize!” His idea of 
historicity is akin to Jauss’s one: “Of literary history today we may observe that 
its task is […] not to elaborate some achieved and lifelike simulacrum of its sup-
posed object, but rather to “produce” the latter’s “concept.” This is indeed what the 
greatest modern or modernizing literary histories – like Erich Auerbach’s Mimesis 
– have sought to do…” (Jameson 2002: xii) Jameson’s main theoretical input is 
the emphasis on the (post)modern social and economic conditions that determine 
both the existence and the study of a genre. They follow from (but also pave the 
way for) his ground-breaking concept: “Genres are essentially literary institutions, 
or social contracts between a writer and a specific public, whose function is to 
specify the proper use of a particular cultural artefact.” (Jameson 2002: 92) 

But what is “the proper use” of an artefact? In Jameson’s Marxist view, “mar-
ket system and money economy” condemns the traditional genres to “persist in 
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the half-life of the subliterary genres of mass culture” (Jameson 2002: 93). Either 
from the current or the late 1970s standpoint, such a conclusion is equally sim-
plified and exaggerated. I cannot but agree with Ralph Cohen that this “homol-
ogy between genre and Marxist economic history disregards the contrasting aims 
of contemporary readers.” (Cohen 1986: 209) Jameson fell victim to ideologi-
cal blindness that prevented him from seeing the diversification and proliferation 
of generic patterns and interplays, going on not only in literature. My next task 
is to trace the shifting horizon of generic expectations and realizations in four 
road movies: Lolita (1962), Bonnie and Clyde (1967), Rain People (1969), and 
Zabriskie Point (1970). 

I would return to the quest for a film genre definition using a double bind. On 
the one hand, what makes so disparate motion pictures members of one historical 
family? On the other hand, how the differences introduced by each new member 
maintain, if they do, a generic dynamics and historicity?2 Society-wise, the 1960s 
witnessed large moral, political, cultural, and aesthetic upheaval on both sides 
of the Atlantic. They challenged and undermined established norms and codes, 
thus providing ideological and psychological background for a radical negation 
and violation of established values and common sense in the road movie. Hence, 
transgression stands as a conceptual logogram for the unremitting process of sub-
version during that period. Series of efforts are exerted, but also explored, in all 
four films: efforts for the breach of sexual norms and limitations, of law codes, of 
family relationships, of the social and existential status quo. 

In the four movies, countercultural rebellion takes various forms of intraper-
sonal and interpersonal conflicts. The former is triggered by psychological trau-
mas: Humbert’s teenage erotic mishap and adult sexual misbehaviour, Bonnie’s 
dissatisfaction with everyday life, Clyde’s repressed sexuality, Natalie’s frustra-
tion, and alienation, Daria and Mark’s failure of becoming adult. These and other 
individual stories in the films represent crises, loss, or discovery of personal self. 
Thus, the 1960s road movies follow two isomorphic and intricate routes: the vi-
cissitudes of the characters’, but also of the genre’s shifting identity – another 
conceptual logogram. 

On the interpersonal level, the four films display social revolt, perverse pleas-
ures, and desires fulfilled, lack of restrictions, and emancipation3, but also frustra-
tion, disillusionment, personal and social disintegration, and death. From the ludi-
crous murder episode at the beginning of Lolita’s non-linear narrative to the utter 
loss of a sense of reality in Zabriskie Point’s psychedelic ending, they illustrate 
Timothy Corrigan’s seminal description of the road movie as making “its very ac-
tion and subject its own historical hysteria.” (Corrigan 1991: 152)  

2  Edward Buscombe elucidates the dilemma with dazzling irony: “With regard to the cinema, we 
may state it thus: if we want to know what a western is, we must look at certain kinds of films. But 
how do we know which films to look at until we know what a western is?” (Buscombe 1970: 35)
3  An exploration of the genre begins with the assertion that “the fundamental core impulse of the 
road movie” is “rebellion against conservative social norms.” (Laderman 2002: 1)
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‘Historical hysteria’ is a notable paronymic definition of the road movies’ nar-
rative/ psychological exemplary. But to maintain the generic continuity/ historic-
ity, this exemplary needs to coalesce with visual conventions unique to a film 
family, or ‘signatures of the visible’ (Jameson 1992: 206). Such fusion is rooted 
in Wellek and Warren’s distinction of literary genres’ inner and outer form4, effec-
tively translated in cinematic terms by Buscombe (Buscombe 1970: 35-37). In the 
road movie, instances of “auto-cinematic pairing” or “vehicularity” (Oregon 2008: 
6ff.) become ‘outer form’ signifiers, which sign the generic contract between film-
makers and the audience. All spaces (streets, roads, highways, desserts, industrial 
landscapes, hotels, motels, roadside diners or cafés) and means (cars, motorbikes, 
busses, trains, airplanes, etc.) of transportation represent performative doubles of 
the protagonists’ wanderlust. But the means is not simply “a mechanized exten-
sion of the body” (Corrigan 1991: 144), for the human-machine composite body 
is not merely travelling to a definite destination. 

In the road movie, what matters is not whether and where they will arrive, but 
what is happening during the journey. The person on the road is not riding on his/
her own: typically, the travelling subject consists of two bodies (buddies) whose 
communication grows passionate, complicated, and finally hostile, particularly 

4  “Genre should be conceived, we think, as a grouping of literary works based, theoretically, upon 
both outer form (specific metre or structure) and also upon inner form (attitude, tone, purpose – 
more crudely, subject and audience).” (Wellek, Warren 1956: 231).

1. Prof. Humbert (James Mason) is pointing a gun at Claire Quilty (Peter Sellers), 
putting on his boxing gloves in Lolita, 1962, UK, USA, dir. S. Kubrick.
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with other people. This order certainly varies. Among the chosen pictures, Bon-
nie and Clyde best illustrates the described interaction. In Lolita, Dolores (Sue 
Lyon) and Humbert’s (James Mason) love story combines shades of innocence 
and hatred, sincerity and lies, covert perversity and overt paternity, seasoned with 
deep emotion, parody and grotesque. According to Laderman’s demarcation of 
two main narrative lines, Penn’s film is the trailblazer of the outlaw road movies, 
which “emphasize a more desperate, fugitive flight from the scene of a crime or 
the pursuit of the law.” The other trend is the quest road movie, which stresses 
“roaming itself, usually in terms of some discovery.” (Laderman 2002: 20) A typi-
cal one is The Rain People, in which pregnant Natalie (Shirley Night) leaves her 
home and husband and, in pre-natal depression, hits the road. She meets the hitch-
hiking Kilgannon “Killer” (James Caan), who happens to be homeless, without 
family, and utterly helpless. Torn between pity, compassion, repulsion, and self-
recrimination, she desperately tries to get rid of him. However, the couple will 
stay together until the hopelessly tragic end of the story. The two narrative types 
often exchange or join elements. In the former film, a series of crimes lead Bon-
nie to a quest for her self. In the latter one, a faulty quest for self leads to a crime. 
Countercultural critique of the establishment remains the thematic dominant in 
both road movies. 

Released at the turn of the decade, Zabriskie Point culminates the countercul-
tural flirtation of the New Hollywood with the New Left. Conceived as a film about 
American youth and the 1960s radical movements, and a critique of consumerism 
and morality, it employs rich road movie imagery: cars and car rides, airplane 
tour, streetscapes, roads, highways, a roadside diner, billboards, brand names, and 
a knowing wink at Hitchcock’s North by Northwest crop-duster sequence. They 
are part and parcel of Antonioni’s alien insight into the US alienation and bitterly 
ironic comment on the lost labours of escapism and transgression. Awkward as it 

2. Natalie (Shirley Night) and Killer (James Kaan) in The Rain People, USA, 1969, dir. 
F. Coppolla.



25

were, the eyes of both road movie and Antonioni scholars remain wide shut to 
this imagery. At best, they are perceived as minor setting elements in a film with 
an allegedly social and political horizon of great expectations. At the time of its 
release, ideological fallacy prevented both audience and critics from seeing the 
overall cinematic and particular generic ingenuity of Antonioni’s auteurism in it. 

Such blindness is even more puzzling since the maestro is not the trailblazer of 
this Hollywood trend. He came next to eminent 1960s road movie makers, work-
ing in or fitting into the nouvelle vague pattern, such as Godard, Corman, Penn, 
and Hopper. The three films, discussed before Antonioni’s one, are also works of 
established or emerging film auteurs, created in diverse cultural and cinematic 
environments. Marking the beginning and the end of the decade respectively, Lol-
ita and Zabriskie Point serve as examples of the “European connection” of what 
Thomas Elsaesser calls “crossover auteurism” (Elsaesser 2004: 44ff). Lolita was 
shot and edited entirely in the UK, although it includes back-projection footage 
of New York and State Route 9N. They feature in Prof. Humbert’s journey from 
Europe to Lolita’s home by airplane, train, and taxi, all adding to the road movie 
iconicity in the film. Kubrick, the producer Harris, and the Russian-American 
(script)writer Nabokov were forced by the Hays Code restrictions to produce it in 
England. The Italian took the opposite route after his Blow Up, containing discrete 
sex and explicit nudity scenes, was distributed in the USA theatres, and brought 
about the abandonment of the Production Code. His amazement at the New World 
foreshadowed Baudrillard’s fascination with its huge highways, desserts, and the 
“limitless horizontality” of Los Angeles. The filmmaker and the philosopher pro-
duced defamiliarised5 images of America, looking equally trivial and stunning. 
But the dispersive sights of politics, riots, business, advertisement, sexuality, spir-

5  On the concept of defamiliarization (ostranenie) see Viktor Shklovskij’s “Art as Device” 
(Shklovskij 2004, 15-21) and (Bordwell 1991: 57-58).

3. Mark’s airplane, swooping down by Daria in a ‘crop-duster’ 
fashion in Zabriskie Point, 1970, USA, dir. M. Antonioni.  
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ituality, etc. in the film is fused by the powerful rock, blues, and psychedelic sound 
of Pink Floyd, The Grateful Dead, Rolling Stones, et al. Their audio signatures, 
indicative of the ‘rock and road’ subgenre, also add historicity to Antonioni’s hy-
perreal generic crossover. 

Another distinguishing mark of the road movie’s auteurism is its generic self-
awareness; or, as Deleuze put it, “the consciousness of clichés” – an apparent 
characteristic of the crisis of the cinematic action-image (Deleuze 1986: 210-211). 
Any artistic device is in danger of becoming obsolete. Whether it will turn into 
a cliché or not depends mostly on 1) the aesthetic/generic memory present in the 
artwork, 2) the artist’s self-conscious approach towards this memory, and 3) the 
dynamics of the individual perception. An opening scene with an automobile on 
the road or in a cityscape is a case in point. In Lolita, a car appears immediately af-
ter the credit sequence. The spectator could easily associate it with similar intros, 
in films noir like Double Indemnity (1944), Detour (1945), The Asphalt Jungle 
(1950), The Hitch-hiker (1953), Kiss Me Deadly (1955), Touch of Evil (1958), etc. 
However, only Edgar Ulmer’s Detour ‘would integrate road travel more self-con-
sciously into its narrative framework.” (Laderman 2002: 30) It opens with a long 
travelling shot looking backward to a highway stretching across a desert. There is 
no moving vehicle, only a car, stopped in the distance. 

The camera passes by Al (Tom Neal), walking by the side of the road. In the 
next sequence, another car takes him to the nearest town. He sits in a diner, where 
a song on the jukebox unlocks the voiceover circular narrative, typical for the noir 
genre. In Lolita, Kubrick also resorts to a circular narrative, thus radically chang-
ing the adapted novel’s structure. The car leads Humbert to a mansion where he 
finds Quilty (Peter Sellers) and shoots him dead. The same episode closes the film 
discourse, thus adding a noir shade to the anyway dark romance. Although Lolita 
is not a typical road movie, the marriage of psychological and verbal intensity 
with noir conventions in it broadens the new genre’s horizon.  

4. An opening credits sequence frame from Detour, 1945, USA, 
dir. E. Ulmer.
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Variation of the “automobile” opening scene is also available in Arthur Penn’s 
determining the outlaw subgenre work. Silence on the screen is broken for the first 
time when Bonnie (Fay Dunnaway) shouts playfully at Clyde (Warren Beatty), 
preparing to steal her mom’s parked car. 

The thwarted robbery served as a comic go-between that gives the beginning 
of their “beautiful friendship”. Inferior as it is, the motionless vehicle launches the 
dominant ‘car’ and ‘crime’ themes in the film. It prefigures the series of car thefts 
and its tragic double – the couple’s death car in the final episode. Such a doubling 
is crucial for the romantic “love and death” aura of this road movie. 

5. Humbert’s car on its way to Quilty’s in Lolita, 1962, UK, USA, dir. S. Kubrick.

6. “Hey, boy! What you doin’ with my mama’s car?” Bonnie and Clyde, 1967, USA, dir. 
A. Penn.
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The Rain People modifies the opening scene in tune with the general deadlock 
feeling in the film. On an early rainy morning, a garbage truck stops nearby Na-
talie’s home. In her bed, she is listening to the muffled sound of the engine and the 
voices of the collectors. Minutes later, she is in her car, running away from home. 
The film narrative seems to follow the labyrinth of her troubled soul in search of 
a solution to her identity crisis. Dispersive and interspersed with flashbacks, it 
led Natalie and Killer to places they never planned to visit, including a roadside 
drive-in cinema, showing Bonnie and Clyde. But they missed it and only the spec-
tators could possibly see the title, the car swiftly drove by. Certainly, its passing 
appearance plays a symbolic role: to reaffirm the historicity and the social contract 
between the road movie filmmaker(s) and audience.

8. The drive-in cinema in 
The Rain People, 1969, 
USA, dir. F. Coppolla.

7. The death car in Bonnie and Clyde, 1967, USA, dir. A. Penn.
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Genre’s historicity can result from yet another kind of crossover – the conver-
gence of the outlaw and the quest varieties, commented earlier, and the subsequent 
infusion of other genre’s signatures in particular works. The remaining lines offer 
observations on such amalgamation in two films. Juxtaposing Lolita to Ulmer’s 
Detour, I outlined the circular narrative as a noir convention in a non-noir movie. 
By doubling the murder scene, Kubrick provides equivalent to the typically noir 
narrative structure of Nabokov’s novel, where the protagonist recounts the story 
from his prison cell before he dies. But noir rings more than one bell. Lolita’s dou-
ble game with the professor and the playwright and the resulting “infidelity” add a 
tangible, although unconscious, famme fatale aspect to her irresistible nymphette 
image. One should not miss the Doppelgänger effect as well. It is most obvious in 
Humbert and Quilty’s doubling of each other, but the latter inventively produces 
a series of doubles, disguising as other persons. Lolita also has her doubles in the 
face of E. A. Poe’s Annabel Leigh (Humbert instructively reads her the poem) and 
Quilty’s partner Vivian Darkbloom (an anagram for Vladimir Nabokov), dressed 
like famme fatale. 

Zabriskie Point blends visual and narrative techniques from diverse tradi-
tions. In the opening sequence, student(s’ heated political discussion is shot in a 
mock cinéma vérité style, combined with the neo-realistic practice of employing 
non-professional or first-time actors, such as Mark Frechette and Daria Halprin. 
All this provides a sense of authenticity, reinforced by the documentary-like city-
scapes, shot from Mark’s air flight high point of view. 

Juxtaposed to the reality effect (R. Barthes) of this filmic imagery is the arti-
ficial “realism” of the TV commercial for the Sunny Dunes Estates desert resort 
development. Christopher Sieving asserts that advertising as a motif in the film 
“highlights the complexity of the counterculture’s relation to consumer capital-
ism”, a relation that turns Zabriskie Point into “meta-critique of the role that the 
modern conception of “revolution” serves in the consumer order.” (Sieving 2016: 
220) This ironic relationship finds expression in the way space and means of trans-
portation partake in the intersection and doubling of Mark’s outlaw and Daria’s 
quest narratives as well. The 
road movie topography and ve-
hicularity play a decisive role 
in the ‘boy meets girl’ story 
and in the unhappy marriage 
of the former’s suicidal activ-
ism and the latter’s promiscu-
ous escapism. As in the earlier 
three films, the destination to 
which their composite human-
machine bodies are determined 
gradually becomes a nowhere 
place. These modern centaurs 
are driven by anxiety, passions, 

9. LA cityscape in Zabriskie point, 1970, USA, dir. M. 
Antonioni.
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desires, rebelliousness, or other disorderly conduct, disillusionment, and (self)de-
struction. At the end of the day, death is the answer to the doomed romantic, erotic, 
weird, or criminal quest for an individual self. But the road movie lives on in its 
ongoing metamorphosis.
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НА ПЪТ ЗА КЪДЕ? ТРАНСГРЕСИЯ И 
АВТОРСКО КИНО ВЪВ ФИЛМИ „ПО ПЪТЯ“ 
ОТ ШЕЙСЕТТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК 

Огнян Ковачев 

Резюме: В този текст разглеждам явления и процеси в един от най-динамичните и 
многообразни  холивудски жанрове през 60-те години на миналия век – филм „по 
пътя“ (road movie). Наблюденията и анализът се съсредоточават основно върху 
филмите Лолита (1962, реж. Стенли Кубрик), по едноименния роман на Владимир 
Набоков, Бони и Клайд (1967, реж. Артър Пен), по действителната история на станала 
легендарна гангстерска двойка от годините на Голямата депресия, Дъждовни хора 
(1969, реж. Френсис Копола), в който наскоро омъжена млада жена напуска дома си 
в предродилна депресия и се впуска по пътищата в търсене на себе си, и Забриски 
пойнт (1970, реж. Микеланджело Антониони), бележещ връхна точка както на 
флирта между развлекателната индустрия и контракултурните вълнения в САЩ през 
това десетилетие, така и в творческия път на италианския режисьор, но предизвикал 
при излизането си на екран предимно отрицателни зрителски и критически отзиви. 
Първата ми задача е да положа концептуална решетка на изследването чрез откроя-
ване на типични жанрови белези на филма „по пътя“. Към нея подхождам през тео-
ретични разработки и възгледи за литературния жанр на Ханс Роберт Яус, Фредрик 
Джеймисън, Ралф Коен, Уелек и Уорън и др. по две причини. Теорията на литера-
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турните жанрове предхожда и вдъхновява тази на филмовите така, както два зна-
менити романа от 1950-те години – цитираният Лолита и По пътя от Джак Керуак 
– допринасят за развитието и утвърждаването на филма „по пътя“. Централна роля 
в оформянето на концепцията има историчността на жанра, разбиран от Яус като 
отворена, динамично изменяща се във времето съвкупност от членове, която не може 
да бъде логически детерминирана, а само исторически проследявана и определяна. 
Историчността е ключова категория и в разбирането на Джеймисън, към която той 
добавя основополагащата формулировка на жанра като литературна институция или 
обществен договор между писателя и читателите. По-нататък, при определяне на от-
личителните белези на филма „по пътя“, каквито са заснетите места и средства за 
транспортиране, влиза в действие и друго негово понятие – signatures of the visible 
(сигнатури на видимото), което прехвърля мост към филмовата теория. 
Трансгресивността е обща социална характеристика на 1960-те години, която се 
проявява в засилена морална, политическа, културна и естетическа съпротива и 
вълнения от двете страни на Атлантика. Подкопаването на утвърдени стереотипи и 
ценности e неспирен процес. Неговите усилия са предмет на изображение, но и на 
изследване, в разглежданите филми. Те се изразяват най-вече в нарушаването на сек-
суалните норми и ограничения, на правните закони, в разрушаването на семейните 
връзки, на общественото и житейското статукво. 
Контракултурният бунт възприема формата на вътрешни и междуличностни конфли-
кти в четирите филма. Първите са породени от психологически травми: момчешкият 
еротичен неуспех на Хумберт и сексуалното му поведение като възрастен, неудовлет-
вореността на Бони от всекидневието, потиснатата сексуалност на Клайд, фрустра-
цията и отчуждението на Натали, неспособността на Дария и Марк да пораснат. Тези 
и други лични истории във филмите представляват криза, загуба или откриване на 
личното аз. Така филмите „по пътя“ през шейсетте следват два изоморфни и криво-
личещи маршрута: превратностите в променливата идентичност на персонажите, но 
и на жанра. 
В междуличностен план четирите филма изобразяват както обществен бунт, 
перверзни удоволствия и осъществени желания, липса на задръжки и еманципиране, 
така и разочарование, безсилие, персонален и социален разпад и смърт. От нелепо 
комичния епизод с убийството, започващ нелинейния разказ в Лолита, до пълната 
загуба на чувство за реалност в психеделичния завършек на  Забриски пойнт, те 
илюстрират находчивото определние на Тимъти Коригън, че жанрът превръща 
„собствената си историческа истерия в своя тема и действие“. Друга особеност на 
персонажната система във филма „по пътя“ е пътуващият субект – в много случаи 
той не е един, а разнополова или еднополова двойка. Така е и в четирите филма, 
като начините на сдвояване и взаимоотношенията им варират. Съгласно откроените 
от Дейвид Ледърман основни сюжетни линии, Бони и Клайд е типичен за жанровата 
разновидност извън закона (outlaw), докато Дъждовни хора се вписва в линията на 
търсенето (quest). 
Въпреки че Забриски пойнт остава и до днес незаслужено подценяван, за мен той е 
най-пълноценната проява на авторско кино (film auteurism) сред разглежданите фил-
ми. Заедно с Лолита той представлява „европейската връзка“ или това, което То-
мас Елзесер нарича „кръстосано авторство“. Показвайки Америка през погледа на 
ироничен европейски ляв интелектуалец, Антониони създава една остранностена 
видимост, в която образи на политическото, бунтарството, рекламата, сексуалността, 
спиритуализма и т.н. се съчетават с актуалния тогава звук на рока, блуса и психе-
деличността. Те придават допълнителна историчност на този хиперреален авторски 
филм „по пътя“.
  Друг отличителен белег на авторските филми „по пътя“, които разглеждам, е жан-
ровото самосъзнание, проявяващо се в оригинална обработка на стереотипни и лесно 
разпознаваеми мотиви и похвати, в цитиране на филми от същия или сродни жанрове, 
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в съчетаването на елементи от двете жанрови разновидности. Такива са например 
образите на движеща се или спряла кола, които анализирам в четирите филма, еле-
ментите на черния (noir) жанр в повествованието и образната структура на Лолита, 
похвати на неореализма и cinéma vérité, особено при снимането на студентското съ-
брание в Забриски пойнт и др. Всеки от изследваните тук филми е дело на утвърден 
или изгряващ филмов автор, който със своите тематични и наративни търсения, както 
и с провокативна образност, поддържа отвореността и историчността на жанра филм 
„по пътя“ през 60-те години на XX век.

Ключови думи: теория на жанровете, историчност, режисьор-автор в киното, транс-
гресия, контракултура, идентичност, филм ноар 
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

TO TRAVEL OR NOT TO TRAVEL. OPEN UP 
YOUR NATIONAL CULTURE! OR NOT? 

Petr Christov1

Abstract: The article aims ways and methods which theatre productions in “small languag-
es” undertake to be understandable. How theatre performances (based on spoken drama) 
could communicate with audiences speaking different languages? Author studies examples 
taken from contemporary Czech theatre culture. 
Do Czech theatre performances travel abroad? How? Where? How do they try to overcome 
language barriers? Or do theatre makers resign to the effort of this kind and rather prefer to 
travel abroad only with the “spoken-text-free” performances? And how does this travelling 
(or nottravelling) influence picture of a national culture? 
Author would try to follow several examples of Czech (and Slovak) playwrights, theatres 
and theatre makers travelling abroad (in the last 30-40 years) and to compare an “interna-
tional” image of these performances with the point of view of the “local” audience. 

Keywords: theatre, Czech theatre, playwrights, contemporary theatre, criticism, transla-
tion, global approach, locality 

This study would like to be both, serious academic paper and frankly personal 
report. Due and thanks to all of my professions – university scholar, theatre critic 
and translator (of plays) – I’ve been talking and teaching about Czech and Slo-
vak theatre at different occasions (conferences, lectures, workshops, festivals) for 
more than last 15 years. I have lectured many times about theatre and culture of 
the region of Central Europe2 at the universities all around the world. Well, some-
one could call me (pejoratively? rightfully?) a “salesman of Czech theatre”. Well, 
maybe you would be right. But I would like to let you know that Czech theatre is 
not in the sale! Or should not be… doesn’t? 

However, I had to face, over and over again, the same challenge: to present to 
my audience something they (usually) do know nothing at all about. Like a sales-
man who would promote an almost unknown stuff. On the other hand, since my 
potential “customers” get familiar with my commodity, they begin to appreciate 
Czech theatre as a “high-class” product they would like to buy, to get, to consume. 
In other words: I have and I always had what to sell them, or better, what to talk 
them about, what to present.  But am I ready and able to sell it? 

1 Petr Christov is an Associate Professor, Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Charles 
University, Prague, Czech Republic. Theatre critic, university teacher, translator. Research fields: 
French theatre and drama, medieval theatre, contemporary drama, translation of plays and novels, 
theatre criticism. Author of the books: Gérard de Nerval a jeho dvojenec (Gérard de Nerval and 
its Double, 2017), Maurice Maeterlinck: Krátké hry o smrti (Maurice Maeterlinck: Short Plays 
about the Death, 2014), České drama dnes: rozhovory s českými dramatiky (Czech Drama Today: 
Interviews with Czech Playwrights, 2012). 

E-mail: christov@centrum.cz
2  In the region which I prefer to call rather by a beautiful German word “Mitteleuropa”.
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The problem is still here, my troubles go on and the situation gets even worse 
and worse. “Where can I found Czech theatre performances?” my listeners ask 
and they don’t stop here, they go harshly further: “Where could we meet all of 
these great performances? Where could we see those fabulous actors/puppeteers/
directors?” Well, it is the question! 

What should I do? What should I answer them? Sometimes, we – the Czechs 
– feel like a navel of the world or (even better) the hub of the universe. We love 
to pretend to believe that we live in the heart of Europe, that Prague is the most 
beautiful city of the world and that we are smart, civilized and cultural nation. 
Definitely, there should be something in it, our capital being usually full of tour-
ists (if COVID-19 doesn’t strike!)… But let me ask a question: do these visitors 
encounter sometimes only a bit of (Czech) theatre? The answer would be easy and 
disappointing: hardly ever!3 

And that’s the point: we know very well and for a long time that theatre is, by 
its nature, a “local” activity, based on its famous “hic et nunc” situation of com-
munication. However, at the same time, we must not forget that for more than one 
century we can see also an inverse movement toward the opposite direction, the 
efforts to search for a “global” theatre language, a universal language able to unite 
people of all the cultures. 

Theatre whom everybody understands! A utopian idea, isn’t it? However, it 
could be partly even true as we have seen in the history of modern theatre: body 
language, dance, actors’ movements, circus skills, all that could become a media-
tor between nations and (their) cultures. But theatre accessible to all of us remains 
still a utopia. At least in the frame of the spoken theatre and drama. Anyway, I will 
offer you a deal. A Czech deal. 

Who knows you, my poor Czech theatre? 
To promote “local” theatre abroad is not an easy job: fortunately for us, theatre 

has got a lot of forms and kinds. So, it should not surprise anybody that the most 
eloquent (and for sure the most successful at the same time!) Czech theatres and 
performances abroad have been and still often are shows without words. “Drama-
Free-Theatre”: does it sound paradoxical? Maybe yes, but – frankly speaking – 
paradoxes lay the foundations of national Czech (theatre) culture.  

Spectators all around the world know Czech dancers, choreographers, opera 
singers, puppeteers or artists (mostly from the “new circus” performances). Let 
me, first, point out only three (still more or less contemporary) examples of artist 
of three different “ages”: theatre makers like Jiři Kylián (*1947; Czech choreogra-
pher based in Netherlands since 1960s/1970s, working all around the world), Petr 
Forman and Matěj Forman (*1964; twin sons of Oscar winner movie director 

3  If we won’t speak about once famous performances of the Laterna Magika theatre, “a Czecho-
slovak miracle” of the EXPO ’58 in Brussels. But, [Anonymised], these performances, as e.g. the 
Wonderful Circus (created in 1977), got old, weak and weary after more than 40 years and after 
more than 6000 runs. On top of that, technical principles of Laterna Magika theatre are still looking 
for their own place in the world of contemporary visual and multi-media theatre structures.
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Miloš Forman,4 puppeteers collaborating since 1980s/1990s mostly with French 
speaking circus and visual artists) or Viliam Dočolomanský (*1975, Prague based 
Slovak theatre director working with an independent international company) and 
his Farm in Cave theatre company are good illustrations of these (more or less) 
non-verbal – and successful – theatre tendencies in the last decades5.  

As many of us have noticed previously, modern dance, new circus or theatre of 
movement represent a great model of the “glocality” (= global + local) of contem-
porary theatre. And we can easily apply this (glo-cal) concept to above mentioned 
artists: there is usually something “Czech” in their stage creations but they al-
ways aim an international audience. They definitely want to succeed outside of the 
Czech/Slovak borders. These three examples of Czech theatre makers (with one 
Slovak included!) are more than suitable for our purposes: they are well known 
abroad, they are (or at least were) appreciated by international (theatre or dance) 
critics and audiences all around the world6. Nevertheless, they do not represent 
a typical picture of contemporary Czech theatre, i.e. popular theatre productions 
known and greeted by Czech, local, audience7. 

And the above-mentioned artists are definitely not “the only and the last three 
musketeers” in the Czech lands! Spectators in both, Czech and foreign theatres, 
know and appreciate stage creations by new circus companies like La Putyka 
(the oldest and the best known Czech new circus company founded and directed 
by Rosťa Novák)8 or Cirkus Mlejn (by inspiring and still to discover Eliška Brt-
nická), the Spitfire Company / TanteHorse Company (dance/performance theatre 
companies staged and choreographed by excellent dancer and performer Miřenka 

4  Just for information: Miloš Forman (1932–2018), important name of the New Wave of Czecho-
slovak cinematography, was Czech/Czechoslovak artist who emigrated – or better: was forced to 
emigrate – to the U.S.A. (in 1968). In 1977, he became a naturalized citizen of the United States. 
For Czechs, Forman remains still a Czech(oslovak) who emigrated, whereas for the rest of the 
world, Forman is rather more an American director born in Czechoslovakia.
5  Another – but not less important! – question is, if there is something “really local” (i.e. Czech/
Czechoslovak) in their performances. Well, many times awarded performance Waiting room 
(Čekárna, 2006) by Farm in the Cave company was based on a local, Slovak story of Jewish trans-
ports during the WWII. The Forman brothers make often allusions to the tradition of Czech popu-
lar puppeteers from the past centuries. And one of the first Kylián’s world successes has been his 
choreography called Sinfonietta (1978, based on music by Leoš Janáček, one of the most influential 
Czech composers of the 20th century). However, all these artists create for international audiences 
and despite the fact that they are connected somehow with their homeland(s), they are more “inter-
national” than “national” (which is definitely not any evaluation but a simple fact).
6  In 2011, Viliam Dočolomanský has been awarded by Europe Theatre Prize for New Theatrical 
Realities (among four other laureates); Jiří Kylián has been inducted to the prestigious French 
Academy of Fine Arts in 2019.
7  It’s not that Czech audience would ignore (or know nothing about) them but attention of Czech 
spectators is attracted rather by other names and artists; not surprisingly mostly from the milieu of 
“mid-cult” performances and stage shows.
8  For more and detailed information (in English) about Farm in Cave’s or La Putyka’s performances 
and poetics see Beck’s study After the Avalanche: Czech Theatre’s Search for the Meaning of Al-
ternative.
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Čechová and director and curator Petr Boháč)9 or Handa Gote research & devel-
opment (independent company fusing theatre, dance and visual arts, represented 
by experienced Tomáš Procházka or Veronika Švábová). All these artists and per-
formers are worthy of our attention but neither they do not represent any major 
Czech theatre pop-stars. 

On the other hand, we have to declare, that since the wave of success of the 
Farm in Cave shows in the first decade of the 21st century10, Czech theatres and 
theatre companies did not begin to appear regularly in any of the most important 
and influential international theatre festivals around the world11. No new Czech 
wave has started! 

From this viewpoint, a really big thing happened in 2019 when a Czech 
theatre appeared after many years in an official program of prestigious Festival 
d’Avignon. The times are changing? Maybe. But let’s take a look at this “Czech” 
show listed in the program of famous Avignon’s “IN”: what could spectators see? 
The answer definitely can surprise because we are going to find there nothing else 
than a Czech-Chinese multi-genre performance Ordinary people (Obyčejní lidé) 
created in 2017 by the Prague based Archa Theatre. The show has been created in 
coproduction with Living Dance Studio, the first Chinese independent dance com-
pany. From a fruitful encounter of two ladies (both born in 1960s), Czech director 
Jana Svobodová12 and Chinese dancer and choreographer Wen Hui, generated an 
impressive dance/theatre show based on a documentary material focusing on hu-
man rights as an idea and metaphor of threatened freedom of contemporary world. 

The production of the Archa Theatre originated as result of a long-term project 
of the theatre13 and two female artists (with a team of international collaborators). 
Two approaches, two goals. The two ladies wanted simply to make some work 

9  And it is not by chance that the most successful performance created by the Spitfire company, 
nonverbal puppet and dance performance ANTIWORDS (2013), is based on a play by Václav Havel 
(Audience). 
10  Including A Fringe First Award, Total Theatre Award or A Herald Angel Award for the dance/
theatre show SCLAVI / The Song of an Emigrant performed at the Edinburgh International Festival 
in 2006.
11  A paradoxical exception being an original Czech musical show The Phantom of London (staged 
by the Municipal Theatre of the city of Ostrava) based on a well-known story of Jack the Ripper. 
In 2015, this mainstream musical (created by a subsidised regional theatre company!) has been 
presented at prestigious Daegu International Musical Festival in South Korea and won the main 
festival prize (and other minor acting awards). But, considered from a central European point of 
view, who cares about some Asian success, don’t you think? Asia is so far!
12  Svobodová is one the first Czech theatre-makers who started to think in the intentions of “docu-
mentary theatre” back in the 1990s. She is also founder of an international documentary theatre 
festival Akcent Festival (organised since 2010, in the Archa Theatre in Prague).
13  The Archa Theatre, a multi-cultural institution partly subsidised by the municipality, was founded 
in 1994 by an influential Czech cultural manager and promoter Ondřej Hrab (*1952) who directs 
the theatre for more than 25 years. Hrab has been very active yet back in the 1980s in an un-official 
and underground culture milieu – among other events, he has organised “secret” illegal Czech per-
formances of legendary American Living Theatre. Due to Hrab’s negotiating skills, in 2008, the last 
play by Václav Havel (The Leaving) has been premiered in the Archa Theatre.
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together, while the theatre (and its director and producer Ondřej Hrab above all) 
aimed for a worldwide success. And both have succeeded! 

We can find, once again, even a bit of “locality” in the show: freedom and hu-
man rights have been and still are an important issue for the countries of central 
European region (Czech Republic included), mainly in relation to communist past 
of the countries and even to contemporary political situation(s). However, gener-
ally speaking, the show is highly international and (what is even more important 
for our purposes) somehow universal. And totally global. 

I want to make myself clear: the stage creation by Svobodová and Hui is well 
made, well danced, well performed, it nicely combines stage actions with precise 
modern lighting and projections and its topic is more than important and acute14. 
The Ordinary people/Obyčejní lidé show is absolutely worth to be involved in 
official and appreciated program of the Festival d’Avignon15. On the other hand – 
it definitely does not represent a typical (or let’s say “ordinary”?) Czech theatre 
production16. 

Write it down in Czech! 
If we turn attention from (Czech) theatre to (Czech) drama, the situation would 

get even more explicit. “Are there any Czech playwrights staged abroad?” could 
you ask and the question wouldn’t be more appropriate. Well, I can, or better I 
have to answer: “Yes, they are.” But, honestly, they are not many! Who are they? 
And where? 

It may sound paradoxical but we have to put – once and once again – Václav 
Havel (1936–2011) on top of the list. Theatre work of playwright, essayist, philos-
opher, dissident and – last but not least – former president of Czechoslovakia and 
the Czech Republic (1989–2002) is still alive (even an almost one decade after his 
death): his Garden Party (1963, Havel’s first play) or The Leaving (2007, Havel’s 
last play) being always staged in his homeland and all around world. 

Apart from Havel (playwright anchored by his work mostly in the 20th cen-
tury), there is nearly only one another Czech playwright who’s plays are regu-

14  Potential risks of accentuation of political and economical businesses with China to the detriment 
of human rights and “ordinary people’s” lives are acute and real and are actually present in contem-
porary political atmosphere of the region. 
15  However: we could find many other similar shows from all around the world.
16  By coincidence, the same year, in 2019, a Czech movie has been selected – after 25 years! – to 
the official program of the 76th Venice International Film Festival. And the story of creation of The 
Painted Bird movie (Nabarvené ptáče) could be seen as a twin brother of the Archa theatre show. 
The film directed by Czech director and producer Václav Marhoul has been shoot in an interna-
tional coproduction, is based on a controversial novel by Polish author Jerzy Kosiński; and on top of 
that, actors speak in an artificial “interslavic” language. The Painted Bird is intentionally black and 
white and several scenes show very brutal actions (in close-ups). An intention of artists and produc-
ers is clear: to catch the audience, to provoke, to show something unusual. And the goal has been 
achieved: many of local critic awards and even one of minor prizes at the Venice festival: Cinema 
for UNICEF award in the category Fight for children’s rights. But once again: is there any locality 
in it? Could I see it, please?
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larly staged17 abroad: theatre and movie director, playwright and scriptwriter Petr 
Zelenka (*1967). His plays, as Tales of Common Insanity (Příběhy obyčejného 
šílenství, 2001), Coming clean (Očištění, 2007) or Job Interviews / Vera (2014), 
are translated into several languages18 and have been staged – with success – more 
than once in Poland, Germany or France19.  

By the way, Petr Zelenka could serve us as a good example of Czech play-
wright (and filmmaker) popular in his homeland and abroad as well. First, let’s 
have a look at (his) Vera, play written in 2014 for a regional Czech theatre in 
České Budějovice (Budweis)20. Three years later, in 2017, the play has been staged 
in one of the most popular private theatres in Prague, Studio DVA theatre (perfor-
mance directed by popular movie and theatre director Alice Nellis). Three years 
later (in 2020), the show is still in repertoire of the theatre21, even though if we’d 
look at the commentaries and ratings of spectators at the theatre visitors’ website/
database www.i-divadlo.cz, the show is rated (only) 55/100. And Czech theatre 
critics described the show as “correctly” made “intellectual boulevard comedy” 
where “nothing surprises”. And that’s the point: Zelenka’s play offers pretty more, 
it could be even read as a picture of the fall of capitalist liberalism of 1990s in 
the countries of Eastern Europe. That’s what at least some of international read-
ers realised and what French theatre-makers fruitfully proved – and what we, the 
Czechs, haven’t reveal so far… No man, neither popular local author and play-
wright, is a prophet in his own country! 

One short remark: when Zelenka’s play Vera has been staged in autumn 2017 
in France (in Parisian Théâtre de la Ville), Czech media and newspapers have 
been reporting about a big success of popular Czech playwright in Paris. Well, 

17  Other thing is a question of translations of plays: we can find a number of plays of many other 
playwrights translated into different languages (some of them are even published in printed books 
and anthologies). However, almost none of them – as we are going to see later on – has become a 
part of an international “drama market”. 
18  Including not only “international” and “universal” English but as well Polish, French, German, 
Hungarian or Italian (non speaking about a fraternal Slovak).
19  To be honest, we should add other names of Czech playwrights who are also “available” in 
other languages (i.e. generally published in English or German). Here is a short list of names of 
Czech dramaturges who can be read in different translations: David Drábek (*1970), Roman Sikora 
(*1970), Petr Kolečko (*1984), Lenka Lagronová (*1963) or Jaroslav Rudiš (*1972).
20  Let’s see a short annotation of a play (original title of the first production being Job Interviews): 
“Vera is a cynical woman, owner of casting agency, who employs anonymous actors and actresses, 
and some really famous ones. She’s cruel but she also has her charm. A workaholic 50 years old 
woman who first sees the relationships within her family disintegrate only to lose her job subse-
quently. This is a deep probe both into the entertainment business and into cynical times that hypo-
critically claims cynicism is already out of fashion. A time is nigh when everybody will be nice 
to everybody. Whoever believes this will end up really badly.” Doesn’t it sound like a well-made 
contemporary boulevard play?
21  Only short footnote is needed: Czech theatres usually play their performances in alternation. 
Studio DVA uses a mixture of serial shows (in a short term) and shows played in alternation (on a 
rotating basis). That’s why the play is still in repertoire of the private theatre which doesn’t have 
resident company.
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production directed by Élise Vigier and Marcial Di Fonzo Bo (with brilliant ac-
tress Karin Viard in a leading role) won acclaimed by the French critics but it 
hasn’t been running more than 3 weeks22. On the other hand, Czech media have 
almost omitted the fact that the show has been put on the French stage one year 
earlier23. As if, from the point of view of Prague, only Paris counted! 

Petr Zelenka is not only a playwright but an occasional theatre director as 
well. And one of his stage directions for the National Theatre in Prague has been 
(Spring 2015) presented and performed in New York. A documentary chamber 
opera Toufar (music by Aleš Březina) – telling the story about priest Josef Toufar, 
tortured to death by the Communist regime in 195024 – became in fact the first 
production of the Czech National Theatre in New York after many and many dec-
ades25.  

By showing a modest example of certain exporting success of one Czech au-
thor, I would like to prove – by paradox – that neither the authors nor even the 
biggest Czech theatre institutions (as richly subsidised National Theatre) are not 
permanently and visibly present in the European theatre milieu26.  

Deutsches and Böhmisches Theater? 
Another examples of paradoxical “unknown knowledge” of Czech theatre 

makers and playwrights can be taken from German speaking area27. It is obvious 

22  To put the record straight: the reprise of the show in 2018 has stayed on repertory (on the stage 
of Théâtre de Paris) for a longer time, almost 10 weeks. Even though this show remains the only 
production of the play in Western Europe so far.
23  Production was created in co-production of several French theatre institutions (Comédie de Caën-
CDN de Normandie, Théâtre de la Ville, Théâtre des Célestins-Lyon, Anthéa-Théâtre d’Antibes, 
Théâtre de Nîmes and Scène nationale d’Albi) and was performed shortly (in 2016) on the stages 
of all these theatres.
24  Composer Aleš Březina (*1965) composed the scores for more than 20 films and regularly co-
operates with theatres. 
In 2008, he wrote music for another documentary opera Tomorrow There Will Be (Zítra se bude…; 
directed by Jiří Nekvasil, National Theatre, Prague) about the show trial and execution of freedom 
fighter Milada Horáková. In both Březina’s operas, a former soprano star Soňa Červená (*1925) 
starred leading roles.
25  Opera show has been presented in co-production with the Czech cultural Centre in New York 
– directed, at that time, by above mentioned Czech dancer and performer Miřenka Čechová. Coin-
cidences and paradoxes once and once again!
26  One more example could be draw from the politico-cultural milieu: state subsidised National 
Theatre in Prague (as the most important and the most prestigious theatre institution of the coun-
try) has become in 2009 a member of the Union of European Theatres (U.T.E.). In 2015, Michal 
Dočekal, former artistic director and later on director of one of the stages of the National Тheatre 
(2002–2017), was even elected to the directorial board of the prestigious association. However, 
after he left the National theatre (to become an artistic director of one of the Municipal theatres 
of the city of Prague), the National theatre resigned to the membership in the U.T.E. association.
27  It should be reminded that German speaking theatre activities played a crucial role in Czech 
theatre history. And even in the 1920s–1930s German theatres have represented very important part 
of cultural scene of Czechoslovakia. However, it is a well known fact that final brutal point over 
German theatre culture in the Czech lands made an expulsion of an immense number of German 
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that Czech theatre makers have been (at least in the last 25 years) leering at work 
of German theatre artists as Frank Castorf, Thomas Ostermaier or Christoph Mar-
thaler; many of Czech directors active in after-1989-period have been apparently 
influenced by German theatre poetics and aesthetics28. 

Among Czech directors influenced by German theatre “ideologies” one of the 
most important places belongs to Dušan D. Pařízek (*1971), former artistic direc-
tor of Divadlo Komedie company/theatre (2002–2010), who works for a long time 
not only in the Czech Republic but in German speaking countries as well29. How-
ever, he could be seen as another example of Czech artist who is seen as a top class 
of Czech theatre makers but whose “foreign” stage works are almost unknown in 
his (Czech) homeland.  

The situation changed a bit (once again: the times, are they changing?) in the 
season 2018/2019 when a first class European theatre – Burgtheater in Wien – put 
on stage Grillparzer’s nearly forgotten play from 1825 – The Fortune and Fall 
of King Otakar (König Otokars Glück und Ende)30 directed by Pařízek, with an 
excellent Czech actor Karel Dobrý in the main and leading role31. But the situ-
ation reminds of other examples we have seen and commented above: only big 
European metropoles and prestigious theatres are worthy to be considered as good 
enough for us, for the Czechs! 

The times could be changing but nothing is easy. Let’s look at another recent 
episode from life on the Czech-German border. For the season 2016/2017, Czech 
and Slovak edition of an international drama contest Talking about Borders organ-
ised since 2004 by the Staatstheater in Nurnberg has been announced. A prestig-
ious, German-based, European project (focused on Eastern and Central European 
countries and theatre cultures) offers an attractive “prize money” for participants/
winners, i.e. playwrights from concerned countries. On top of that, the best play, 
selected by an international Jury, is offered to be staged following year at the State 
Theatre in Nurnberg. In return, German organisers search for partnership with lo-
cal theatres in the countries participating in the current edition of the project. And 
to find an appropriate partner in CzechoSlovak region(s) has shown to be more 

speaking population from Czechoslovakia after WWII in the late 1940s.
28  We cannot omit neither an important role of the Prague Theatre Festival of German Language, a 
prestigious event contributing largely to the evolution of German-Czech cultural relations. Festival 
was founded in 1996 by Czech playwright Pavel Kohout, who has been forced to emigrate from 
Czechoslovakia in late 1970s. Even though, the event is maybe not as influential as it has been in 
the first, let’s say, 15 years of its existence but it still helps to keep contacts between Czech and 
German theatre cultures. 
29  Let’s add that Pařízek’s tendency for “international thinking” could be explained by his family 
situation as well. Roots of his family are taken in both, in the Czech Republic and in Germany.
30  German (or Austrian, if you’d like) play about an important figure of medieval Czech history 
could remind a (his)story of Shakespeare’s Richard III – situated in the Central European area…
31  It should be stated that Czech actors (speaking about spoken drama performances!) working 
abroad are actually very rare. If we do not consider Slovak theatre(s) as “foreign stages”, for sure! 
There is no doubt: Czech and Slovak relations should be considered rather as national than inter-
national.
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than difficult. None of the “big” Czech (and Slovak) theatres did not want initially 
to participate!32 

On the other hand, more than thirty Czech and Slovak playwrights have par-
ticipated at the contest, including the top stars of contemporary dramaturges of 
both countries. Finally, the first prize went to Roman Sikora (*1970), experienced 
playwright recognisable by strong political ideas and specific style of writing, 
close to German writing authors like Elfriede Jelinek or Ernst Jandl. His plays 
are often controversial; language of his characters is frequently, to be said with 
Hamlet, “out of joints”. Sikora loves to be critical to the capitalist society but, on 
the other hand, always remains – as a person – somehow aside. So, it should not 
surprise anybody that he is not a leading voice of any protests and his plays do not 
usually (with a very few exceptions!) exceed narrow stages of small and alterna-
tive theatres33.  

But Sikora’s recent play, Palace by the Loire (Zámek na Loiře), made an im-
pression to the Jury of the “Talking about Borders” contest. His text has been char-
acterised (by German and Austrian members of the Jury) as a clever attempt of 
contemporary (tragic) farce talking about destinies of (so called) “green widows”, 
beautiful women married to a wealthy husband who are too busy to spend much 
time at home. In his play, Sikora plays with language and tells us a weird story of 
relationship between young woman, the (First?) Lady “sent” by his husband to the 
castle somewhere in France (if we believe the title of play), and her two servants 
(in the style of French classical plays?). The situations of the play could remind 
dramatic works by Jean Genet, Jean Paul Sartre or even Václav Havel – although 
Havel is definitely not Sikora’s favourite author! 

But there is always a catch in the story! For Czech readers, directors and critics, 
the main topic of Sikora’s Palace by the Loire lays somewhere else: the play is, 
first of all, read as a parody or tragicomic (political) commentary of current Czech 
Prime Minister Andrej Babiš (and his wife Monika)34. Eureka! Here we can finally 
find something really local in the work of a Czech playwright. However, as we 
have noticed, another paradox enters on stage: locality of the play is “understand-
able” and recognisable mostly (and only) in Czech milieu. Paradoxically, a lack 

32  After a long-term search, the Municipal theatre of the north-bohemian city of Liberec (Reichen-
berg) has proved courage and took part in the project.
33  On the other hand, Sikora’s play Annihilation of Antigone (Smetení Antigony, 1998) could be 
considered as one of the best Czech plays of the last 25 years. His attempt of a cruel and grotesque 
“contemporary tragedy” of (our) modern world has been awarded by several prizes but did not 
(what a surprise!) succeed by wider audience. However, in the last years, Sikora’s play Confessions 
of a Masochist (Zpověď masochisty, 2011), which originated in the residential program at the Cen-
tre for Contemporary Drama organised by Theatre LETÍ, was translated into a number of foreign 
languages and staged – mostly as a stage reading – in Poland, Switzerland, Germany, France, Brazil 
and Russia. 
34  By the way: in the time when Sikora has been writing his play, Andrej Babiš was (only) Minister 
of Finance and Deputy Prime Minister who (shortly before the announcement of results of the 
drama contest) was forced to step out from his office: to become (later on) the Prime Minister of the 
country, stronger and more populist than before. Another paradox? I don’t think so.
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of knowledge of local context did not affect a positive acclaim by foreign readers, 
critics and audience! 

To close our German parenthesis: in 2018, the Sikora’s play has been success-
fully staged (in a great German translation by Barbora Schnelle) in Nurnberg 
but no other performances have followed. One year later, the play was staged 
in Prague as well – by young, progressive and promising stage director Michal 
Hába. Czech critics considered the show as an average political satire, nothing 
more. Moreover, the show was taking place in a very small, very alternative and 
very underground theatre (Venuše ve Švehlovce)… Well, no big affair at all! 

From reality to theory and back 
As French theatre theoretician Patrice Pavis stated in his old but still inspir-

ing book Analyzing Performance: Theater, Dance, and Film, “it is difficult to 
grasp the notion of cultural identity without elaborating a hypothesis on cultural 
exchange, and in particular the transfer between source culture and target culture, 
which occurs when a cultural form […] is transferred from one place to another” 
(Pavis 2003: 278). Sure, Pavis speaks more about intercultural exchanges or cul-
tural pluralities (and other popular principles of our modern global world) but if 
we would like to describe contemporary Czech theatre production or (even bet-
ter) “Czech theatre identity”, we have to declare that there is nothing extra in the 
Czech theatre in relation to other European theatre cultures. Or maybe nothing 
what would be considered “extra” from the point of view of “the other” (if I use 
this famous term from the field of intercultural theories). 

Let me now, once again and for the last time, remind one more question I 
like to ask my foreign students: “Do you consider Czech theatre exotic?” Their 
answers are usually the same and aim the fact that there is, probably, nothing spe-
cial in it – nothing to be considered as exotic. Interesting and attractive, yes. But 
definitely not exotic!  

Czech culture (here we go again!) and Czech theatre culture35 is somehow 
not present in an international theatre milieu. Why is it possible? After all, there 
is so many Czech inspiring theatre artists! We cannot even say that there are no 
translations of contemporary Czech plays. They are not as many as they should 
or could be but they are36. The problem should hide somewhere else: to promote 
local authors and their works (written originally in so called “small languages”) 
a systematic effort is needed. And by saying “systematic” I don’t definitely mean 
“general” or “universal”. On contrary: an individual approach is required37.  

35  We can even add that situation in other segments of (Czech) live art is similar as well.
36   English speaking readers can find some plays in several publications published and edited by 
Arts and Theatre Institute in Prague (e.g. two volumes of Let’s Play Czechs, three volumes of 
Visegrad Drama); other plays and works are offered by Czech theatre and literary agencies (DILIA, 
Aura-Pont).
37  In June 2020 – i.e. in connection with COVID-19 and post-COVID-19 situation – on-line stream 
discussion panel has been organised by Arts and Theatre Institute in Prague focused on the prob-
lematics of subtitling of theatre performances. There is no doubt that subtitles are one of the most 
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From time to time, some little Czech theatre star shines or blinks. German 
speaking readers could read more about Czech theatre and drama in 2018 when a 
special volume of prestigious Theater der Zeit magazine has been published (Spe-
zial: Tschechien). French audience can meet Czech performances in the frame of 
the festival of Czech theatre Fais un saut à Prague (since 2018)38. Anyway, it is 
obvious that the majority of these examples have raised from bellow, as results of 
individual efforts of particular artists and companies. 

There is no doubt: theatre is a global art but theatre productions are local. How-
ever, “to be local” do not have to (or at least should not) mean “to be isolated”. 
So, what to do? “Why don’t we see more Czech theatre performances and Czech 
playwrights abroad?” have I to ask for the very last time. And I will quickly reply: 
because Czech (inter)national culture policy fails and “do it yourself” methods 
have to fail in global and long-term scales too. Because to show your work abroad, 
you have to cherish your international connections for a long time and you have 
to be able to talk with others. And it is not possible without any long-term backup 
and support/subsidy. All above mentioned artists (playwrights, directors, theatre 
makers) prove that it is possible to show up abroad and to attract an attention of 
(international) audience – especially if you show them what they’d like to see. But 
these particular cases stay frequently alone and often abandoned by the officials. 

To conclude, I want to recall one ghost from the past. In 2009, I asked in one 
of my conference papers39 how to deal with tendencies of theatre glocality and 
how to promote local (theatre) cultures. And as I haven’t found better solution and 
more proper answer so far – and as official institutions and cultural policies always 
fail – I will repeat myself again, after more than ten years: The only (?) solution, 
which could authenticate the cross-cultural understanding, could lie in a role of 
competent and qualified reviewer, journalist or scholar who should assume a posi-
tion of a cultural ambassador disseminating knowledge about his/her particular 
community culture. These ambassadors – including translators or dramaturges (in 
German sense of the world) – could and should serve as promoters of local art-
ists and theirs works. On the other hand, there is, in return, a big challenge for all 
of them (or better: all of us) – because there is no place for “fossilised” and “too 
academic” ones!

important instruments of international promotion of local works of “live art”. On the other hand, 
I can’t help thinking that these discussions should start – officially! – long time ago. And it could 
sound absurd that there is necessary to try to persuade many Czech theatre professionals about 
benefits and indispensability of these activities. 
38  The festival organised by young Franco-Czech stuff tries to promote systematically contempo-
rary Czech authors and to translate the plays to French (and to stage them in France). The Parisian 
event is closely connected with the Prague based Festival of French theatre Mange ta grenouille 
organised since 2015 by the same team. For more information see: http://sneztuzabu.cz/fr/fais-un-
saut-a-prague-festival-du-theatre-tcheque-en-france/
39  Paper entitled [ANONYMISED] was presented at the international conference Forced to tour/
Tour de force! of the A.I.C.T./I.A.T.C. (International Association of Theatre Critics) in the frame of 
the Holland Festival 2009 in Amsterdam.
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ДА ПЪТУВАШ ИЛИ ДА НЕ ПЪТУВАШ. 
ОТВОРЕТЕ НАЦИОНАЛНАТА СИ КУЛТУРА! 
ИЛИ ПЪК НЕ?

Петр Христов

Абстракт: Целта на статията е да представи методите и пътищата, които използват 
театралните продукции, създадени на т. нар. „малките езици“, за да бъдат разбираеми 
за международната аудитория. Как театралните представления (използващи говорим 
текст) биха могли да комуникират с публика, която говори различен от техния език? 
Авторът на статията проучва примери, взети от театралната практика в Чехия. 
Пътуват ли чешките спектакли в чужбина? Как? Къде? Как те се справят с езиковите 
бариери? Или театралите се предават пред това предизвикателство и предпочитат да 
пътуват с невербални постановки? Как тези пътувания (или непътувания) се отраз-
яват на театралната култура? 
Авторът проследява няколко примера от чешки (и словашки) драматурзи, театрални 
компании и артисти, пътуващи в чужбина (в последните 30–40 години) и сравнява 
„интернационалния“ образ на тези постановки от гледна точка на „местната“ публи-
ка.
 
Ключови думи: театър, чешки театър, драматурзи, съвременен театър, критика, пре-
вод, глобален подход, локалност 
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

A JOURNEY OF AN IDEA: FROM FUTURISM 
THROUGH THE HAPPENING TO 
CONTEMPORARY ART

Justyna Michalik-Tomala1

Abstract: The article is a comparative analysis of selected types of avant-garde Futuris-
tic theatre with activities of post-war Happeners and contemporary artists. Their common 
feature is, above all, the desire to create new models of communication between the artist 
and the recipient. In all the cases analysed, this is related to the artists’ conviction that their 
actions could have a real impact on political and social change. Despite the fact that the 
ideological and aesthetic assumptions of Futurism are accepted and used almost directly 
by Happeners and contemporary artists, we are not dealing here with a direct continuation 
but with an extremely subversive gesture. This leads to the conclusion that the attitudes of 
artists from the early 20th and 21st century have not changed radically and it is possible to 
indicate similar trends in post-war artistic practices, which may be to some extent a continu-
ation of Futuristic thinking about art and the world.

Keywords: avant-garde, theatre, performance, modernity 

The 20th century was an extremely fertile and intense time in art history. Suc-
cessively appearing artistic currents and conventions introduced a number of 
changes, transformations in art aiming to give the most current answer to reality 
that was changing at a dizzying pace. It was the avant-garde, entering the artistic 
world with impetus in the beginnings of the new century, that has set out paths and 
outlined possibilities for the development of successive artistic activities. 

In my deliberations I would like to weigh up this kind of influences and depend-
ences. I’ll try to answer the question: to what extent and above all in what form do 
the ideas proclaimed by the early 20th century avant-gardists manifest themselves 
or operate in post-war Happening activities. Futurism will be of particular interest 
to me in this context because in my opinion  the creators of Happenings referred 
primarily, directly or indirectly to the assumptions of this movement. I also want 
to ask the question whether it is possible to indicate similar trends in contempo-
rary artistic practices, which may be to some extent a continuation of Futuristic 
thinking about art and the world.  

1 Dr Justyna Michalik-Tomala works at the Department of Drama and Theatre, Institute of Con-
temporary Culture, University of Lodz, Poland. Her research interests are: avant-garde, culture 
studies, performative studies, art and politics, relationships and dependencies between historical 
avant-garde and neo avant-garde. She is the author of the book: Idea bardzokonsekwentna. Hap-
pening i Teatr HappeningowyTadeusza Kantora [A Very Consistent Idea: Tadeusz Kantor’s Hap-
penings and Happening Theatre] published in 2015. 

E-mail: michalik.justyna@gmail.com
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Futurism – a World Facing Imminent Disaster
Futurism was born out of the social, political and cultural transformations that 

took place in Europe at the beginning of the 20th century, when processes related 
to technological development, industrialization and urbanization led, among oth-
ers, to the emergence of the mass society. It was a response to the widespread 
awareness of the cultural crisis and an attempt to adapt literature and art to modern 
social and economic conditions. The artists were forced to accept the conditions 
dictated by modernization and, as a consequence to relate their activities and their 
work to every-day life, the topical mass social processes. The main premise of Fu-
turism was the rejection of the established culture and tradition which it perceived 
as outdated, and thus harmful or even dangerous. Instead modern, mechanical 
civilization with its fascinating technical achievements was supposed to be the 
source of inspiration for artists, which manifested itself mainly in the area of aes-
thetics, because the purpose of new art (painting, theatre or film) was primarily 
to show the beauty of the dynamism of urban life, its frantic development, tempo 
and rhythm. New art renounced reason and rationality, but the artists believed that 
it could and should have a real impact on political and social change, and outlined 
successive stages of civilization’s transformations in numerous manifestos. The 
idealistic and enthusiastic program of the Futurists saw the source of the future 
happiness of humanity in urbanization and mechanization, but it also appreciated 
the idea of war – “the world’s only hygiene”, as they said. 

The Futurists postulated a complete destruction of the traditional forms of art 
and all their manifestations. “We will destroy the museums, libraries, academies 
of every kind, will fight moralism, feminism, every opportunistic or utilitarian 
cowardice’ – preached the 10th point of Marinetti’s The Futurism Manifesto (Mari-
netti 1909). It is significant that theatre does not appear in the quoted fragment. 
This is perhaps the result of the fact that theatre as a form of cultural practice was 
seen by Marinetti as one of the most important tools to influence and activate 
society in order to modernize the national Italian (and consequently not only Ital-
ian) culture. Thus, theatre was not to be completely annihilated, but subjected to 
radical and thorough reforms, both in terms of its aesthetics and in terms of the 
content. 

The first actions of Italian artists, organized both within and outside the theatre 
spaces, were the famous Futuristic evenings. These often improvised performanc-
es, which consisted of recitations of poems, painting exhibitions or presentations 
of manifestos of new art, were a practical attempt to revolutionize the division 
between stage and audience, sanctioned for centuries in theatre. The Futuristic 
evenings, focused mainly on scandal and provocation, assumed a far-reaching 
interaction of the audience: from whistles mixed with lively applause to real fights 
on the audience and stage. Thus, they were supposed to negate the sanctity and in-
tegrity of theatre and its conventions. At the same time, the Futurists, who treated 
theatre as a place of social, political and artistic manifestation, set themselves the 
goal of achieving a new kind of uninterrupted communication with the audience, 
which was also in line with the idea to bring art closer to life.  
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The Futurists also treated the city as a space for unrestricted improvisation, 
which through its dynamic character and simultaneousness, made it possible 
to question the traditional, logical perception. Urban life has become the most 
prominent representation of modernity for them and that is why many actions 
took place in public urban space, i.e. streets, squares, cafés, etc. Such an exit 
from the theatre was also an excellent opportunity to reach audiences not in-
terested in art so far, with particular attention paid to the pauperised layers of 
society and the working class.  

Futuristic evenings were highly eclectic. Marinetti, convinced of the neces-
sity of destroying the concept of the traditional work of art that lost its innova-
tion, introduced newer and newer literary, painting and sculptural forms into this 
kind of actions. Over time this anti-systemic activity began to take on recogniz-
able forms, which allowed the audience to identify and adapt to the new commu-
nication patterns imposed on them. Futuristic evenings became a very popular 
form of entertainment and at the same time their power, momentum and energy 
were running out. The Futurists’ later activities, still oriented towards attempts 
to reform the theatrical medium, increasingly crystallized into a proposal for a 
completely new shape of theatre.

In 1913, The Lacerba magazine published Marinetti’s manifesto The Variety 
Theatre which was fundamental to the Futuristic concept of theatre art. This new 
idea, characterized by a peculiarly Futuristic polyphony, rejected the principle of 
plausibility of the events, a logical, cause-and-effect action and the dogma of the 
“fourth wall”. The performances, built from fast rhythms, based on improvisa-
tion, aimed at astonishment and entertainment, focused on gesture, energy and, 
above all, physical activities, were to engage viewers in cooperation with artists: 
clowns, ropewalkers, conjurers and other representatives of the so-called popular 
art. Grotesque and ironic performances were supposed to destabilize everything 
that is sacred, serious and sublime in art.

The project of the Variety Theatre was not implemented in practice, remain-
ing only at the level of far-reaching and sometimes utopian assumptions and 
postulates. Undoubtedly it can be seen as an announcement of the next Futur-
istic concept of theatre: The Synthetic Theatre. The Futurist Synthetic Theatre: 
A Manifesto was published in 1915 as a theoretical-ideological introduction to 
an anthology of over 30 stage texts. The idea was to present a stage action by 
means of so-called syntheses: very short dramatic forms, often not exceeding a 
few minutes in length. These syntheses presented only a fragment of reality, lim-
ited to a single event, without any introduction or commentary. The artists’ aim 
should be “to compress into a few minutes, into a few words and gestures, innu-
merable situations, sensibilities, ideas, sensations, facts, and symbols“ (Marinetti 
1909). The incidents presented in the syntheses were supposed to be taken out of 
context, but at the same time contain an infinite number of meanings conveyed 
by Futuristic means of plastic expression, thus they provided scores of accidental 
events, which in the stage productions were to be a picture of the dynamism and 
simultaneity of modern life. 
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The artists wrote in the manifesto: “As we await our much prayed-for great 
war, we Futurists carry our violent antineutralist action from city square to uni-
versity and back again, using our art to prepare the Italian sensibility for the great 
hour of maximum danger. Italy must be fearless, eager, as swift and elastic as a 
fencer, as indifferent to blows as a boxer, as impassive at the news of a victory 
that may have cost fifty-thousand dead as at the news of a defeat” (Marinetti 
1915).

It should be clearly stressed that the period of the Synthetic Theatre was a 
time when Futurists were trying to build a new Italian society, which was to be 
formed as a result of the modernist-artistic revolution. Moreover, at the begin-
ning of the 1920s, the Futurists became more and more directly and willingly 
involved in political life, initially favouring revolutionary socialists and later 
fascists. In this way they wanted to make Futurism the main artistic current of the 
reviving Italy and realize the transfer of political power to the artists.    

Theatre was a tool for the Futurists to fight for a new socio-political order, 
for a new better world. Its possible shape has been suggested in some theatri-
cal syntheses, i.e. Against Naturalism by Marinetti undoubtedly announcing the 
arrival of this new world. The structure and the resulting symbolism are very 
simple and legible.

The events take place in an elegant, slightly old-fashioned living room, where 
three young men in their coats, with a slightly effeminate look, are talking about 
nothing while sipping coffee. Suddenly, two boxers enter the room and start a vi-
olent, brutal duel and the scared youngsters hide in three different corners of the 
room. After the fight is over, the boxers are silently circling the room. Following 
one another, being almost one body, a kind of a modern machine. They stop in 
front of every young man and spit on him with contempt. The synthesis ends. 
In this rather absurd plot, there is a clear political message. We are dealing with 
two different worlds: the world of old culture and aristocracy separated from real 
life and the brutal reality of the boxers, the new “street aristocracy” (Kireńczuk 
2008: 132| drawing its strength primarily from unity. The ending shows quite 
clearly which of the presented models of existence will win.

Another synthesis important in the context of these considerations is They 
Are Coming. It was the first Futuristic “drama of objects” in which an object 
takes the place of an acting person. The situation presented by Marinetti in ac-
cordance with the postulate of the synthesis, is not complicated. The Majordomo 
is giving orders to two servants on how they should prepare the living room for 
the awaited guests. Servants set the furniture in the right configuration: a table, 
a high armchair and eight chairs. Then, on the news that the guests are very 
tired, they bring additional pillows and footstools, and change the arrangement 
of equipment in the room. After a while, however, the orders are changed again 
as the guests are hungry, so this time the servants have to set the table. After 
another of the Majordomo’s orders, this time phrased in an incomprehensible 
language, the servants once again change the position of the equipment and hide 
freezing in static poses in a dark corner of the room. At this moment there is a 
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significant change because it turns out that the elements of furniture gain their 
autonomy and become subjects. The synthesis is in a way a foreshadowing of the 
new world in which man turns out to be superfluous and devoid of value.

This kind of displacement of the human figure from the drama has found its 
continuation in further actions of the Futurists, but in a slightly different field. It 
turned out that the ambitious assumptions of the Synthetic Theatre were impossi-
ble to achieve in practice. The theatres were most often not technically prepared 
to realize the artists’ intentions of bringing speed or simultaneity to the stage. 
The syntheses were very short, unlike the changes in decoration between them. 
This long waiting has been boring and confusing for the audience and has depre-
ciated the assumed Futuristic speed of images changing on stage.

A continuation of the Synthetic Theatre and, to some extent, a solution to the 
problems of its practical implementation was the Futuristic theatre of plastic art-
ists and their proposals for modern set design or, in principle, the organization 
of stage space. These were the plastic artists who sought to realize in the theatre 
the idea of an anthropomorphised machine, a “non-human man”, about which 
Marinetti repeatedly wrote in his manifestos. The Futurists in their optimistic 
interpretation of progressive technology and the associated technicisation of eve-
ryday life passed from the initial idea of mechanization of man directly to his 
complete elimination in favour of the humanization of the machine.

One of the most prominent creators of the Futuristic plastics’ theatre was 
Enrico Prampolini, author of the concept of the Magnetic Theatre, which was 
to consist only of moving structures and multi-colour lights. Such a modern set 
design or “sceno-dynamics” was to be a total, abstract and autonomous artwork, 
drawing strength and beauty only from its material properties. The actor also 
became useless, as it was the viewers, pulled onto the stage, or rather surrounded 
by the set expanding and coming out of the stage, that became to some extent 
actors. This mechanized theatre seems to be a perfect equivalent of the Futuristic 
world in which the machine, and not a human as before, was to become the sym-
bolic guardian of the universal order. The Futurists’ belief in the salvific power of 
technology and the resulting call for humanity to live in harmony with the world 
of machines was a manifestation of faith in the challenges of the future. 

The Futuristic utopia has never given up on the acceptance of violence and 
war, and has often openly called for them. Moreover, paradoxically and ruth-
lessly, it was the war that verified the utopian assumptions of Futurism. The 
dreams of a new, better world have in fact become their own contradiction, and 
the period in which the Futurists designed and implemented their most radical 
concepts turned out to be a time of imminent global disaster.

Happening – the Ruins of a Mechanized Civilization
At the turn of the 1950s and 1960s, the arena of international art was taken 

over by a generation of artists who explicitly referred to pre-war avant-garde 
ideas, clearly situating their own activities in the perspective of its creative con-
tinuation. Over time, their activity was described as neo-avant-garde, which fur-
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ther emphasized these influences. Of this type of activity, I will be particularly 
interested in Happening in which I see a direct continuation of some, especially 
aesthetic assumptions of Futurism, with a strongly subversive gesture referring 
to the ideological principles of the Italian current.

The Happening movement appeared in the late 1950s and early 1960s in the 
United States. Over time, it also spread to other countries in which individual 
artists gave this form of activity a slightly different, individual character, usually 
associated with local socio-political conditions. Frequently it has also become a 
tool of social communication or even an expression of political attitude. 

Happenings appeared as a response to the post-war crisis of representation, 
when a traditional completed work of art was negated as insufficient or even 
inappropriate to say anything about the reality of the time. The artists, rejecting 
material artefacts as results of their work, have focused on the very process of 
creation and the possible ways of directly impacting the surrounding reality.

In 1962 Susan Sontag wrote in The Second Coming, trying to capture the es-
sence of the Happening:

“There has appeared in New York recently a new, and still esoteric, genre 
of spectacle. At first sight apparently a cross between art exhibit and theatri-
cal performance, these events have been given the modest and somewhat teas-
ing name of “Happenings”. They have taken place in lofts, small art galleries, 
backyards, and small theatres before audiences averaging between thirty and 
one hundred persons. To describe a Happening for those who have not seen one 
means dwelling on what Happenings are not. They don’t take place on a stage 
conventionally understood, but in a dense object-clogged setting which may be 
made, assembled, or found, or all three. In this setting a number of participants, 
not actors, perform movements and handle objects antiphonally and in concert 
to the accompaniment (sometimes) of words, wordless sounds, music, flashing 
lights, and odors. The Happening has no plot, though it is an action, or rather 
a series of actions and events. It also shuns continuous rational discourse (...) 
Speech is purified and condensed by disparateness (there is only the speech of 
need) and then expanded by ineffectuality, by the lack of relation between the 
persons enacting the Happening” (Sontag 2009: 263).

I’d like to draw attention to one very characteristic thing. According to the 
postulates of its creators, happenings were supposed to be spontaneous, un-
planned, accidental actions, additionally characterized by a far-reaching hybrid-
ity, as they often combined a number of different activities – painting, music, 
poetry, literature and even film. This caused problems with the attempt to build a 
definition of happening, or to delimit its formal boundaries. In such cases, Hap-
pening was most often confronted with theatre. This can be seen very clearly in 
the fragment of Sontag’s article quoted above. She used theatrical terminology to 
describe this phenomenon – just as the Happeners themselves did. Michael Kirby 
wrote that: “happenings might be described as a purposefully composed form of 
theatre in which diverse alogical elements, including non-matrixed performing, 
are organized in a compartmented structure” (Kirby 1965: 21). Wolf Vostell, a 



52

German representative of the movement, defined happening as: “a staged or im-
provised event; phases of reality itself, presenting facts and dreams unrelated to 
the place, in many points of the city” (Morawski 1971: 113).

Following the history of the development of this movement, created mainly 
by painters and sculptors who were almost always very critical of traditional 
theatre, we come to the conclusion that in spite of this, all of them have made 
very clear, perhaps subconscious use of mechanisms close to theatrical methods 
in their actions. So it seems that just like the Futurists, they saw this medium as 
the best tool to create new communication with the recipient. The Happeners 
wanted to knock “the audience” out of the attitude of a passive recipient and turn 
it into a conscious, active and equal participant. This resulted directly from the 
idea of blurring the border between art and life, as postulated by the artists.  

By delving into social relations, the Happeners wanted to draw attention to 
their sometimes authoritarian patterns and thus provoke people to rethink their 
influence. In this sensitisation of society one can see a desire to change the world 
in a certain way, to make it better and more friendly. For this reason, their actions 
were often carried out in public places frequented by large masses of people: 
in busy streets, squares, railway stations, airports, as well as in places the art-
ists perceived as oppressive with their nonsense, injustice or cruelty: in post-
industrial spaces, slaughterhouses, districts of misery or exuberant wealth and 
consumption. Their realizations were supposed to be the embodiment of objec-
tivity, which was emphasized by working with objects taken from the everyday 
environment, often found in the garbage dump of modern civilization, such as 
industrial waste or items of mass production. Moreover, happening blurred the 
boundary between the function of the object and the function of the performer, 
which most often also became one of the objects of the event.

This “objectivity of the Happening” was very important. Some of the realiza-
tions drew very strongly from the achievements of assemblage and environment, 
using objects taken “directly from life”, which were selected and juxtaposed 
on a random basis. Examples of such Happenings can be Allan Kaprow’s ‘18 
Happenings in 6 Parts’ (1959) or Robert Whitman’s American Moon (1960). 
Additionally, the objects used very often played a dominant role, which was 
emphasized even in the titles of the works, i.e. Claes Oldenburg’s Injun (1962) 
was subtitled Country Piece for a House, a Yard, a Shed, and a Leanto, while the 
main “performers” of his next project, Autobodys (1963) were just cars.

Sometimes these non-fabular and non-semantic actions took on features that 
clearly brought them closer to the theatrical performance. There was a kind of re-
sidual plot in them, a kind of narrative line, a certain continuity. In such cases the 
choice of objects was not entirely accidental, but was explained by their semantic 
function: suggesting a specific event and expressing a specific atmosphere. An 
example is Jim Dine’s A Car Crash (1960) in which suitably crafted objects 
resembling bloody bandages, ripped out guts and crumpled car parts were used. 
Even the space where the action took place resembled a hospital with a white 
painted floor.
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From today’s perspective, we can identify three main and slightly different 
(in terms of purpose) trends of Happening activities: American, French and Ger-
man. Happening in the American version, operating mostly with a bizarre mul-
titude of accumulated everyday objects, was primarily an attempt to criticize 
the consumer life model of the society of one of the richest and most powerful 
countries in the world after World War II. French Happening was intended pri-
marily to break down the barriers of everyday, conventional communication by 
drawing attention to the destructive power the largely traditionalist stereotypes 
impose on the society, it was an attempt to force the people to get rid of moral, 
aesthetic, philosophical and political dogmas and superstitions. Finally, German 
Happening, especially Wolf Vostell’s works, ostentatiously aimed at fighting the 
remnants of the Übermensch mentality in German society, tearing the audience 
out of the comfort zone of material prosperity, imposing on them the symbols of 
the past, showing past and present cruelty.

Differences in the efforts of happening artists in different countries seem to be 
a phenomenon fully justified and somewhat natural. Happening had a very strong 
relationship with reality as it was to annex, or even to become this reality itself. 
So it had to take in some way into account the social and political situation of the 
society concerned, and these circumstances were significantly different in some 
aspects in the United States, France or Germany at that time.

It could be concluded that the ideological and aesthetic assumptions of Futur-
ism are accepted and used almost directly by the Happeners. Both of the groups, 
albeit starting from completely opposite assumptions made the surrounding real-
ity the subject and material of their art. Searching for a new way of communica-
tion with the society, through their hybrid and eclectic activities, they strived 
to gain a real impact on it and provoke socio-political changes. Devoid of the 
element of exclusiveness, their art was therefore synonymous with real action. It 
seems, however, that we are not dealing here with a direct continuation but with 
an extremely subversive gesture. While in the case of Futurists we can speak 
about an idealistic vision of the world “before the disaster”, the Happeners ex-
plore a rather tragic vision of the world “after the disaster”. Destroyed, most 
often abandoned urban spaces used by the Happeners are in a certain sense testi-
mony of the fall of their predecessors’ utopian ideas, of the “Futuristic civiliza-
tion”. What’s more, their actions are not a glorification of modern civilization, 
but an attempt to make the society aware of the dangers arising from it.

In an obvious coincidence the 1960s marked also the emergence of the Hippie 
movement. Like the Futurists and the Happeners, the Hippies deeply believed 
in their ability to induce a widely understood, lasting social change through an 
unorganized range of social actions having at least to some extent artistic ambi-
tions at their roots. Interestingly, Hippie ideology was almost a literal reversal of 
Futuristic postulates: extreme pacifism, living “here and now”, in harmony with 
nature and declining worries about the future, evading a set of deeply ingrown 
conservative moral norms. 
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Contemporary Art – Uncertain Future for the World
Far-reaching visions and projects of the possible future world authored by the 

Futurists in the early 20th century were very optimistic. Contemporary artists are 
also interested in what the future of our world may look like. But their suggested 
visions are no longer so encouraging. An increasingly frequent subject of this kind 
of speculative art is the global climate crisis, which may even lead to an ecologi-
cal collapse in the near future. More and more often it is said that we are facing 
another inevitably upcoming disaster. The history somehow rolls around. Contem-
porary artists, however, unlike their predecessors, are aware of and openly warn 
against future threats and dangers. Believing in the power of art, with their work 
they try to make the recipients understand the inevitability of upcoming changes, 
sensitise them to the surrounding reality and thus help to think critically about 
their daily activities. Using art, they try to make real changes to protect us from 
the nightmarish scenarios of the future.

This kind of art often produces a new form of communication with the recipi-
ent. It is often even a space of direct experience of various dystopian visions of 
our planet, which may have to be faced by humans in the near future. An example 
of this kind of work is the installation called Mitigation of Shock, realized by the 
Superflux group2, which was presented for the first time in 2018 at the Centre 
for Contemporary Culture (CCCB), Barcelona. The artists’ starting point was the 
climate projections indicating that the UK and Northern Europe are likely to ex-
perience food insecurity, extreme weather conditions and resource scarcity over 
the next few decades. However, the artists were aware that for ordinary people this 
information contained in various graphs and maps is very difficult to understand 
and moreover to translate into concrete, sustainable actions. In their work, they 
decided to turn this theoretical data into something material and pragmatic.

“The team designed and built a near future apartment featuring a DIY food 
computer system improvised from the detritus of a technological utopia that never 
quite arrived. Experimental food production stacks occupy areas in the home once 
intended for relaxation. Salvaged consumer items like IKEA shelves, decorative 
fog makers, and computer fans have been resourcefully hacked together with pro-
grammable micro-controllers, plumbing supplies, and LED lamps. Plants grow in 
nutrient dense fog without soil, sunlight, or water. Containers of live mealworms 
wriggle next to containers of edible mushrooms which fruit on logs of recycled 
cardboard. Fox skins, snares, and hand-drawn maps mark the locations of edible 
plants, suggesting urban foraging. Evidence from the world outside infiltrates the 
space: a radio playing the hourly news; newspapers on the coffee table dated 2050; 
and a view of the future cityscape from the window”3.

2  Founded by Anab Jain and Jon Ardern in 2009, the Anglo-Indian studio’s work involves the design 
and production of visceral experiences, tactile toolkits, and strategic interventions to shape under-
standing of the present, and provoke thinking about future possibilities. More information about: 
[https://superflux.in/#].
3   In 2018 the project was nominated for S+T+ARTS=STARTS – Innovation at the Nexus of Science, 
Technology, and the ARTS which is an initiative of the European Commission to foster alliances of 



55

The vision of such a near-future apartment may frighten us a bit, but in the art-
ists’ intentions their work has a rather optimistic message. Showing the end of the 
world as we know it suggests how we can prepare for what the future may bring 
and explores tools that will help us to survive the upcoming disaster. The artists 
explain their motivation on their website:  

‘We at Superflux conclude with a call to arms; a call to closely consider our 
relationships (both human and non-human) with the world within which we live 
and work. A call to consider ourselves in relationship with, not as masters of, the 
deeper ecology around and within us. And to embody this in our actions’4.

The practice of the Superflux group shows that the attitudes of artists from the 
early 20th and 21st centuries have not changed radically. There are many similari-
ties and parallels. Only the circumstances and assumed goals have changed.
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ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ИДЕЯТА – ОТ 
ФУТУРИЗМА ПРЕЗ ХЕПЪНИНГА ДО 
СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО  

Юстина Михалик-Томала  

Резюме: Статията представлява сравнителен анализ между избрани примери 
от авангардния футуристичен театър и активности на автори на хепънинги след 
Втората световна война и на съвременните артисти. Тяхна обща черта преди 
всичко е желанието да създават нови модели за комуникация между артистите 
и тези, които възприемат изкуството. Във всички анализирани примери това се 
свързва с убеждението на артистите, че техните действия биха могли да имат 
реално въздействие върху политическите и социални промени. Въпреки факта че 
идеологическите и естетическите концепции на футуризма се приемат и се използват 
почти директно от хепънинга и съвременните артисти, текстът не го разглежда като 
директно продължение, а като екстремно подривен жест. Това води до заключението, 
че нагласите на артистите от ранния XX век и тези от началото на XXI не са се 
променили радикално, а е възможно да открием сходни тенденции и в следвоенните 
артистични практики, което би могло да разшири континюитета на футуристичното 
мислене за изкуството и живота.  

Ключови думи: аванград, театър, пърформанс, модерност
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

TRAVELLING ACROSS CULTURAL BORDERS: 
DIMITER GOTSCHEFF’S THEATRE

Kamelia Nikolova1

Abstract: The paper deals with the work of Dimiter Gotscheff (1943–2013), one of the 
most prominent figures of contemporary European theatre, who has worked in Bulgaria and 
Germany between 1977 and 1985 and since 1986 has established himself as a leading Ger-
man director. The study focuses on his bold journeys in his most emblematic productions 
beyond the borders between different cultures, ideologies and theatre aesthetics. 

Keywords: theatre on the borders, cultural exchange, Bulgarian-German theatre dialog, 
political theatre, theatre as journey, postmodern journeys

Dimiter Gotscheff is an emblematic figure of Bulgarian, German and European 
stages and his work is a brilliant example of theatre art as a journey, as an end-
less voyage beyond the borders between different cultures, ideologies and theatre 
aesthetics. Ever since the 1980s until his death at the age of 70 in 2013, he has 
been among Germany’s leading directors, whose productions in addition to the 
main German theatres Volksbühne and Deutsches Theater, Berlin; Thalia Theater, 
Hamburg; the playhouses in Cologne, Basel, Hannover, Bochum, Düsseldorf, 
were traditionally on the bills of Bulgarian theatres and Europe’s most prestigious 
stages and festivals. 

Born in Purvomay, Bulgaria, in 1943, Dimiter Gotscheff left for East Berlin to 
study veterinary medicine at the Humboldt University. There he came to watch 
the life-changing for him production of Aristophanes’ Peace by Swiss director 
Benno Besson at Deutsches Theater. He switched to Theatre Studies and visited 
all Besson’s rehearsals at Deutsches Theater and Volksbühne. In 1964 he became 
Besson’s assistant, following him in every place, where the latter directed. That 
period played a vital role in developing his stage aesthetics. 

Another life-changer for him was Heiner Müller. Gotscheff made his debut as 
stage director in Nordhausen with Heiner Müller’s Women’s Comedy (co-author 

1   DSc. Kamelia Nikolova is a Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sci-
ences, head of the Theatre Studies Department and Professor in European Theatre at the National 
Academy for Theatre and Film Arts, as well as a visiting lecturer at the National Academy of Fine 
Arts, New Bulgarian University and abroad. The list of her publications includes ten books as The 
Other Name of Modern Theatre: Stage Director (1995), Expressionist Theatre and Body Lan-
guage (2000), Theatre on the Border of 20th and 21st Century (2007), Bulgarian Theatre after 
1989 and New British Drama (2013, 2018), Theatre in the beginning of the 21st Century (2015), 
co-authorships of Encyclopedia of Bulgarian Theatre (2005, 2008), Bulgarian Drama Heritage 
(2006), History of Bulgarian Theatre (V. ІV, 2011) and a number of studies and articles published 
in over ten languages. Editor-in-chief of the Year Book of NATFA, deputy editor-in-chief of Art 
Studies Quarterly and a member of the editorial board of Homo Ludens magazine. 
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Inge Müller), in 1977. Heiner Müller had been his favoured playwright ever since 
then (Eilers 2014: 45; Nikolova 2014: 35-36). Dimiter Gotscheff reread his texts 
on a regular basis and put on many of his dramatic works. Gotscheff returned to 
Bulgaria to work for a while for the playhouses in Ruse, Vratsa and Sofia, where 
he staged Philoctetes by Heiner Müller at Sofia Theatre in 1982, which was one of 
the most significant events in the recent history of Bulgaria’s theatre. The produc-
tion was the reason why he was invited to the then German Federal Republic in 
1985 to put on Müller’s Quartet at Schauspielhaus in Cologne. Dimiter Gotscheff 
permanently resided in Germany. His following main productions based on texts 
by Heiner Müller were Oedipus (by Sophocles/Miller, 1988, Theater Basel), The 
Order (1992, Schauspielhaus Cologne), Philoctetes (2005, Volksbühne Berlin), 
The Persians (by Aeschylus/Müller, 2007), Hamletmachine (2007) and Medea 
Material Landscape with Argonauts (2011) at Deutsches Theater, Berlin, Anatomy 
Titus Fall of Rome-A Shakespearean Comment (2007, Deutsches Theater, Berlin) 
and Cement (2013, Residenz Theater Munich). In Philoctetes and Hamletmachine 
he played the protagonists. 

1. Dimiter Gotscheff, photo Arno Declair
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In his career in Germany spanning over three decades, Dimiter Gotscheff staged 
more than 60 productions. Along with the abovementioned performances based on 
Heiner Müller’s plays, emblematic of his theatre aesthetics were also Strindberg’s 
Miss Julie (1991, Cologne) (Dobchev 1993: 46), Chekhov’s The Seagull (1993, 
Schauspielhaus, Cologne), Büchner’s Woyzeck (1993) and Ekaterina Tomova’s 
The Forgotten From the Sky (1994) at Schauspielhaus Dusseldorf, Heinrich von 
Kleist’s Amphitryon (1995, Schauspielhaus Bochum), Shakespeare’s King Lear 
(1999, Deutsches Schauspielhaus Hamburg), Black Battles with Dogs by Bernard-
Marie Koltès (2003, Volksbühne Berlin), Chekhov’s Ivanov (2005, Volksbühne 
Berlin) and Chekhov’s Ward No. 6 (2010, Deutsches Theater, Berlin). 

Dimiter Gotscheff has received a number of awards for his brilliant and highly 
impactful performances. Of great importance was the first one, presented to him 
in 1991 by the theatre critics of the Akademie der Künste in Berlin, along with 
the 1991 Director Award by the critics’ poll in the Theater Heute (Theatre Today) 
journal for his contribution to German theatre and especially, for his Miss Julie. 
Theater Heute awarded him once again in 2005 for his Ivanov, receiving also 
the third prize at Berliner Theatertreffen (Berlin Theatre Meeting). Together with 
actors Samuel Finzi, Wolfram Koch and Almut Zilcher (his traditional cast) he 
received one of Germany’s highest prizes, 2011 Berlin Theatre Award for out-
standing contributions to German-language theatre for Black Battles with Dogs; 
Ivanov; The Persians and Ward No. 62.

2   Gotscheff: Available at: https://www.deutschestheater.de/en/programme/archive/p-t/the_persians/
dimiter_gotscheff/

2. The Persians by Aeschylus/Heiner Müller, directed by Dimiter Gotscheff, Deutsches 
Theater, Berlin, 2007, photo Archive of Deutsches Theatre
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Dimiter Gotscheff’s theatre from his earliest to his latest productions, focused 
on the dramatic gap between the individual and the others; between man and soci-
ety; between the individual ideas and projects of a world and the existing worlds 
and utopias. It is this gap where the human collapses every time, beginning from 
the loss of such absolute value as human life for both individuals and community 
to the evaporating empathy, love and dignity as basic characteristics of Homo 
sapiens. It was these collapses of the human that Dimiter Gotscheff’s theatre dealt 
with. Exploring them, he embarked on bold journeys, went on perilous marches, 
on distressing and solo travels, crossing the borders of countries and cultures, his-
torical periods, ideologies and theatre aesthetics.

Commenting onstage on this major, timeless question of the existence of hu-
mans and the world, Dimiter Gotscheff got his theatrical arsenal rid of everything 
unnecessary, temporary and transient, i.e. historical props and costumes, authentic 
furniture or purposefully pursued ingenious visions. In his productions he con-
fined himself to the basic theatre elements: bodies, voices, spaces. In this way the 
director treated his all-pervading topic of the person and the others, of the indi-
vidual and the world in the same universal perspective – man and manmade social 
universe – succeeding at the same time in being maximally relevant. Undoubtedly, 
the shadows of Bertolt Brecht and Heiner Müller were clearly discernible behind 
Dimiter Gotscheff’s passion for history and bringing it up-to-date again and again 
from the vantage point of a particular director’s conception of the present. Dimiter 
Gotscheff though was inimitably ingenious in bringing this passion to life onstage. 
Memories of his childhood in his birthplace neighbouring the lands of Ancient 
Greece and steeped in ancient history; his clashes with totalitarianism both in 
DDR and Bulgaria in an effort to stand up for his theatre and never backing down 
from his left positions and idealistic faith in the socialist project and experiencing 
its collapse painfully, were strongly reverberating through his original directorial 
aesthetics. Gotscheff’s laconic and powerfully impactful productions were just 
stopovers in the director’s lifetime tireless spiritual and physical journey.

Undoubted is the role of his life between two countries and cultures, Bulgaria’s 
and Germany’s, in the three last decades of the twentieth century, occasionally 
crossing their borders, in shaping his creative directorial career and theatre aes-
thetics. Following his difficult, though successful debut as a director in Nord-
hausen, in East Germany, with Heiner Müller’s Women’s Comedy, staged in 1977, 
but banned on more than one occasion by the local party authorities and premiered 
as late as 1979, Dimiter Gotscheff returned to Bulgaria for six years (1979–1985). 
The main reason behind his comeback was, in his own words, ‘in the fall of the 
DDR’3. In his opinion, this fall began right then judging by the fact that many of 
his closest friends and professionals such as Benno Besson, Manfred Karge, Mat-
thias Langhoff migrated to the West. The director came back home ‘led by ideal-
ism’, idealism both politically motivated and aesthetically concrete. He was also 

3  Gotscheff 2009: https://frognews.bg/inteviu/dimitar-gochev-jivotat-edna-shtastliva-repetitsiia.
html
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led by the desire to fill in ‘the vast blanks’4 in Bulgaria’s theatre repertoire of that 
time. He wanted to stage Büchner, Lessing, Christian Grabbe, almost unknown to 
Bulgarian spectators at the time, and above all, of course, Heiner Müller. The real, 
essential reason behind his comeback was in fact this desire to put on Heiner Mül-
ler’s plays and communicate to the local professionals and audiences his powerful 
philosophical drama of catastrophe. 

Dimiter Gotscheff’s sophomore and his first production in Bulgaria, The Lit-
tle Mahagonny based on the play Rise and Fall of the City of Mahagonny by 
Brecht (premiered on 11 January 1979), occasioned by the playwright’s eightieth 
anniversary, was highly acclaimed. The same season in Ruse on the Danube once 
again he translated and put on Büchner’s Leonce and Lena, but it was banned and 
never had a premiere as the authorities identified dangerous associations behind 
Büchner’s (and director’s rendering) bitter satire on the stupidity and conceited-
ness of the traditional authorities replaced in the end by chaos, causing a global 
catastrophe. The ban took its toll on the director, whose every submission for a 
production was rejected for a year or so. In the last years before leaving for Ger-
many, Dimiter Gotscheff was warmly welcomed to Vratza Drama Theatre. There, 
in his own words once again, he worked with ‘exceptionally talented actors’ to 
make The Toth Family by István Örkény, the best of his works in those early years 
of making explicit, standing up for and establishing his theatre aesthetics. In this 
performance Dimiter Gotscheff achieved the inimitable, ruthlessly analytical and 
at the same time excruciatingly tender poetic combination of (post)Expression-
ism, Brecht’s theatre and psychological theatre that became the hallmark of his 
directorial style and the preserve of all his next works. 

He, in his own words, ‘starts from the motion, body and rhythm’5 to go on with 
trying to find how to place these within the space and formulating a clear-cut ex-
istential and political message. 

Dimiter Gotscheff’s rendering of Philoctetes by Heiner Müller, which he put 
on next year (1982) at Sofia Theatre, was his stupendous and categorical establish-
ing of himself as a director, as well as of his theatre. In this production with the 
terrific collaboration of Ivailo Geraskov as Philoctetes, Georgi Miladinov as Od-
ysseus and Dimiter Ganev as Neoptolemos and above all, of set designer Svetlana 
Tsvetkova, Dimiter Gotscheff succeeded in realising to the full his conception of 
a laconic metaphorical performance, having an equally powerful effect on specta-
tors’ consciousness and their unconscious. In a bare stage covered with detritus 
of shipwrecks and ragged sails and in this space of decay, keeping forever traces 
of the battle that uprooted the life and world of Odysseus, the director confronts 
the three characters to trace, by the use of the plastic of their bodies, rhythm and 
distortion of their voices, the final, ongoing or just commencing degradation of 
the human in each one of them and the world at large as a result of the demagogy 
and doublespeak in human relationships, in the relations between individuals and 
the political goal that claims its toll. The production is a journey beyond the bor-

4  Ibid.
5   Gotscheff: 2007 Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_nMcLhV2An4
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ders of both antiquity and the 
then contemporaneity and 
from the idealism of the in-
dividual to the realisation of 
ideologies. 

Müller was impressed 
with the production and 
in 1985 recommended 
Gotscheff to Schauspiel-
haus in Cologne, Germany, 
for putting on another of his 
plays, Quartet. Thus, the di-
rector embarked on a journey 
once again, this time cross-
ing not only geographical, 
but also ideological borders 
behind the Iron Curtain. In 
Quartet he again explored 
hypocrisy and demagogy 
used to come into power 
over the others, but now in 
addition to references to the 
strategies of the regimes in 
Eastern Europe, the director 
displayed his observations of 
using demagogy as a tool to 
achieve personal ambitions, 
goals and projects. Follow-
ing the success of the perfor-

mance, Gotscheff permanently resided in Germany. In his next productions based 
generally on texts by Müller, he deepened and developed his laconic metaphorical 
theatre, exploring human catastrophes in the dramatic inconsistency between man 
and the worlds built by man. This effort of the director came to fruition in 1991 
with Strindberg’s Miss Julie, highly acclaimed as mentioned above, which gained 
Dimiter Gotscheff a name of a leading German-language director. 

Since the turn of the century, Gotscheff’s most vital theatrical journey (besides 
the historical periods and ideologies) was that across the borders of different cul-
tures. The director delved deep into the fault lines between them, commenting 
on the impossibility to bring them together, to adequately understand each other 
as well as on the catastrophes ensuing from this impossibility to come together. 
Until the end of his theatre career and his sudden death in 2013 at the age of 70, 
he believed it was the major problem of the contemporary world. One of the em-
blematic productions on this type of a theatrical journey was Black Battles with 
Dogs by Bernard-Marie Koltès, put on by Gotscheff in 2003 at Volksbühne, Berlin.

3. Ivailo Geraskov as Philoctetes in Philoctetes by 
Heiner Müller, directed by Dimiter Gotscheff, Sofia 
Theatre, 1982, photo Archive of Sofia Theatre
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Black Battles with Dogs (1979) is usually interpreted as a highly social work, 
dealing with the problem of the colonisation of Africa, where the blacks are the 
good and the whites are the bad guys. Dimiter Gotscheff’s first production of the 
play (1987) in Cologne also gravitated towards these interpretations. This work 
by the French dramatist who died of AIDS in 1989, a decade after composing this 
play, follows in fact a line pursued by French drama, boldly broached by Jean 
Genet, where European and particularly, French presence in black Africa is expe-
rienced both as a real political debate and a sophisticated metaphor for the specific 
position of the different (the whites), stranded here (or rather in this jungle of a 
world in general), feeling inarticulate fear of ‘blackness’ and the unknown and 
having at the same time an unfamiliar and painfully irresistible affinity with this 
‘blackness’. Koltès left a note on his play openly stating: ‘Black Battles with Dogs 
is not about Africa, it is not about the blacks – I am not an African playwright – it 
is not about neocolonialism, not about the racial question. It doesn’t express any 
opinion. It is simply about a place in the world. There are places in the world that 
are metaphors of life or of an aspect of life’. In his second rendition, Gotscheff 
gave up on the explicitness of either of the two semantic layers of the play, the 
political and the existential and erotic. His reading correctly draws on them to 
blend them into a new, highly fraught polemical commentary on such a topical 
nowadays issue of otherness, of illusions when approaching the other and of the 
aggression triggered by the other’s failure to live up to these illusions. These are 
the ‘black battles’ with our inner ‘dogs’, with our egoism to try and understand the 
other by projecting ourselves – our desires and obsessions – onto the other.

At Berlin’s Volksbühne, the terrible black story about two white men on a con-

4. Black Battles with Dogs by Bernard-Marie Koltès, directed by Dimiter Gotscheff, Volksbühne, 
Berlin, 2003, photo Bettina Stoß
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struction site of a modern city somewhere in Africa and the murder of a black 
worker committed by one of them in a fit of anger at his disobedience begins (and 
unfolds) completely unexpectedly. Very much like in a happy dream, brightly col-
oured confetti start showering on the stage as spectators enter the house until the 
end of the performance. By this unusual, but no doubt very impactful stage meta-
phor Gotscheff showed once again his affinity for both the poetics of theatrical 
Expressionism (in its ‘emblematic’ version in this particular case) and the brilliant 
easiness with which he was able to cite it. This torrent of confetti like a capsule 
within which the dreamlike action unfolded, was set by the director as an emblem 
conveying essential significance: ‘Africa of the whites’ is a poetic dream, a com-
pensatory image of the ecstatic, exotic, excitingly passionate. And when in this 
downpour of confetti engineer Cal (brilliantly performed by Milan Peschel) re-
tells tine and again more and more appalling versions of the murder of the ‘black’ 
committed by him, this is in the first place an account of a catastrophic sobering 
up from his own illusion and the inability to grasp/face reality. During the last 
account of the murder, Cal is squatting, small and pathetic, in his underwear, look-
ing hysterical and freaky, totally unaware of what he has done and feeling only 
overwhelming, obsessive, paralysing fear, verging on the brink of a small pool of 
light (the only world he has gained for himself and partially possesses/knows) and 
the dark maw of the house (the endless, unknown and scary world of the others).

5. Black Battles with Dogs by Bernard-Marie Koltès, directed by Dimiter Gotscheff, Volksbühne, 
Berlin, 2003, photo Bettina Stoß
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The drama of this failure to grasp, of man’s inability to understand something 
without disciplining it, without reducing it to their own norms of existence, cul-
minates in the appearance of the Black, i.e. of the Other, the Alien, coming not to 
avenge (which following the logic of the civilizational order of the whites would 
be only a natural response), but to take the body of his compatriot to bury him 
performing all the rituals of his own culture (an essential requirement of his idea 
of order). Interpreting the developments in the light of their own tradition, the 
whites make every effort to cover up the crime and not give the body, while to the 
‘black’ it is the real insult to the values of his world, making him to cry out loud 
that he does not want ‘the white dogs’ in his country, for he understands not their 
deeds and actions. Samuel Finzi as the black Alboury, playing with brilliant self-
mockery and sadness, literally puts on the ‘black skin’ of the Other by casually 
putting black make-up on his face. In a following scene, when the misunderstand-
ing between him, engineer Cal and the site foreman Horn (Wolfram Koch) is at 
its highest point, he adds to his black make-up a ridiculous monkey costume, i.e. 
‘changes’ to conform to their notion of what he is. This changing in a different 
costume is a resourceful striking touch put on the unreal canvas of the pouring 
confetti as an inclusive metaphor for (emblem of) the tragic to the point of cruelty 
gap between people, accustomed to see in the Other only their own notions of him 
or her, i.e. to experience only their own monologuing. 

Dimiter Gotscheff, a lonely tireless traveller crossing the borders of worlds, 
cultures and his own internal walls, who left his mark on the European theatre of 
the last four decades.

Bibliography

Dobchev 1993: Dobchev, Ivan. Дума за „Госпожица Юлия“ на Стриндберг и Дими-
тър Гочев [Duma za “Gospozhitsa Yuliya” na Strindberg i Dimiter Gotscheff] – Театър 
[Teatar], No. 5-6, 46.
Eilers 2014: Eilers, Dorte Lena. Този който предизвикваше бури [Tozi koyto prediz-
vikvashe buri]. – Homo Ludens, No. 17, 41-48.
Nikolova 2014: Nikolova, Kamelia. Димитър Гочев: театърът и катастрофите на човеш-
кото [Dimiter Gotscheff: teatarat i katastrofite na choveshkoto] – Homo Ludens, No. 17, 
35-40.
Internet sources
Gotscheff : Gotscheff, Dimiter. – Website of DT (Deutsches Theater, Berlin). Available 
at: https://www.deutschestheater.de/en/programme/archive/p-t/the_persians/dimiter_
gotscheff/ [Accessed 15 June 2020]
Gotscheff: Gotscheff, Dimiter. Животът е една щастлива репетиция. Интервю на Улрих 
Зайдлер, Либерален преглед [Zhivotat e edna shtastliva repetitsiya – Interview with Ul-
rih Seidler, Liberalen pregled], 9 February 2009. Available at: https://frognews.bg/inteviu/
dimitar-gochev-jivotat-edna-shtastliva-repetitsiia.html [Accessed 3 June 2020]
Gotscheff : Gotscheff, Dimiter. Interview with Ivan Panteleev (writer/dir. of the documen-
tary about D. Gotscheff) in Homo Ludens, 2007. Available at: https://www.youtube.com/
watch?v=_nMcLhV2An4 [Accessed 2 March 2020]



66

ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ КУЛТУРНИТЕ ГРАНИЦИ: 
ТЕАТЪРЪТ НА ДИМИТЪР ГОЧЕВ

Камелия Николова
Резюме: Статията разглежда работата на Димитър Гочев (1943–2013) – един от най-
значимите режисьори в съвременния европейски театър, който между 1977 и 1985 г. 
работи в България и Германия, а от 1986 г. се налага сред водещите имена на герман-
ската сцена. Фокус на изследването са дръзките пътувания на режисьора през гра-
ниците на различните култури, идеологии и театрални естетики в някои от неговите 
основни спектакли (Филоктет от Хайнер Мюлер, 1982, Театър София; Квартет от 
Хайнер Мюлер, 1985, Шаушпилхауз Кьолн; Битка на негъра и кучетата от Бернар-
Мари Колтес, Фолксбюне Берлин и др). Изследователската методология съчетава кон-
текстуален, театроведски и интердисциплинарен анализ.

Ключови думи: театър на границите, културен обмен, българо-германски театрален 
диалог, политически театър, театърът като пътуване, постмодерни пътешествия
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

‘A NEW ODYSSEY’ IN THE MODERN 
EUROPEAN THEATRE

Hanna Veselovska1

Abstract: The migration crisis has proved a serious challenge to the theatre at large, forc-
ing the latter to adapt to the new social reality. That is why with every year passed we see 
this theme being addressed in ever more critical, focused and even harsh manner and, as a 
result, embodied in a variety of scenic forms – from documentary performances to monu-
mental opera productions. Based on various spectacles created and performed over the last 
few years, our study aims to examine how the theatre has tended to concentrate on certain 
aspects of the migration theme. The main attention is given to performances dedicated to 
the theme of domestic migration and displaced persons who have needed to move else-
where as a result of military conflicts in post-socialist and post-Soviet countries. 

Keywords: domestic migration, displaced persons, documentary theatre.

‘A New Odyssey’ is how we are reading today one of the key themes of-
fered by the modern European theatre and relating to the outburst of migration 
processes in the 21st century. This is also how the same theme was defined in a 
performance The Last Caravan Stop back in the early 2000s by director Ariane 
Mnouchkine, and, again, it is under that Odyssey caption that the latest Avignon 
Festival was called to take place2.

That said, the practice of contemporary theatre presents not only convincing 
and vivid examples of creative understanding of how global the migration pro-
cesses actually happen to be – as it is done in The Last Caravan Stop by Ariane 
Mnouchkine. Back then, in the early 2000s, when Mnouchkine was creating her 
Odyssey about refugees from across the world, there came on the theatrical hori-
zon a British play Far Away written by one of the most respectable female play-
wrights, Caryl Churchill.

In this short, as if almost child-like and puppet, drama, Bosnia was not des-
ignated as a place of action, but from the context it was clear that we are talking 
about a military conflict in the former Yugoslavia and its migration implications. 
Thus, Far Away by Caryl Churchill became in fact the first theatrical text in mod-

1  Hanna Veselovska is a theatre critic and scholar. Senior Research Fellow at the Modern Art Re-
search Institute, the National Academy of Arts of Ukraine. Research and publication interests include 
modern theatre theory, Ukrainian theatrical Avant-garde. Among recent books (all in Ukrainian) 
are 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). Part 1 (2016). Theatre of Mykola Sadovskyj (1907–1920) (2018), More Than a 
Theatre: Ivan Franko National Theatre, 2001–2012 (2019). 

E-mail: aveselovska@gmail.com
2   Wehle: Available at: https:// europeanstages.commons.gc.cuny.edu [Accessed 10 December 2019]
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ern European theatre to actualise the theme where the cause of the exodus was 
often explained not only by political harassment or search for a better life eco-
nomically but military events as well.  

The military conflicts that have erupted in many post-socialist and post-Soviet 
countries have turned millions of people into refugees or, to use a broader and 
more neutral term, domestic migrants who would now be moving from one part 
of the country to another in search for safety. The painfulness of such sudden 
mass movements, their consequences for the migrants themselves and the society 
at large did not go unnoticed by the theatre. The migration crisis has proved a 
serious challenge to the theatre as a whole, forcing the latter to adapt to the new 
social reality. 

More and more, the theatre is paying attention to key circumstances that force 
migrants to leave their places of origin. That is why with every year passed we see 
this theme being addressed in ever more critical, focused and even harsher man-
ner and, as a result, embodied in a variety of scenic forms ranging from documen-
tary performances to monumental opera productions. Based on various spectacles 
created and performed over the last few years, our study aims to examine how the 
theatre has tended to concentrate on certain aspects of the migration theme. 

In proceeding further with this study, it is necessary to bear in mind that of all 
plays and theatrical productions dealing with issues of internal migration as pro-
voked by military operations in Europe the main critical attention has so far been 
given to those based on the Balkan events3. One of the best examples of this can 
be found in a collection of texts by art critics, historians and culturologists, issued 
in a book that discusses the artistic representation of post-traumatic experience 
of people from across the former Yugoslavia, and that of migration in particular 
(Arsenijević 2016).

Meanwhile, with regard to events in some post-Soviet countries, such as Mol-
dova and Georgia for example, the theme of war and its impact on migration has 
been practically neglected by the critical community. In some cases, those events 
have been written about in the context of documentary theatre, as it happened 
with a Moscow staging of the play Moldovans’ War for a Carbon Box, while in 
others – as with texts by Georgian playwright Lasha Bugadze – critics would 
notice and evaluate such events as a kind of political manifestation delivered by 
the author4.  

It is perhaps most indicative in this respect that even such a curios and eloquent 
play as Do We Look Like Refugees, staged in Tbilisi soon after the war with Rus-
sia in August 2008, was analysed as an exercise of documentary theatre5. One of 
those who did so, Lib Taylor described as follows the process of creation, by Brit-
ish playwright Alecky Blythe, of a special text that was later presented on stage 
by professional actors of the National Rustaveli Theatre Company in Georgia in 

3   Toporišič: Available at: https://doi.org/10.2478/mik-2019- 0009 [Accessed 10 December 2019]  
4   Political play, or just cynicism (in Georgian): Available at: https://tbilisiinternational.com/ge/
press-office/press/37/politikuri-piesa_-anu-ubralod-tsitsino [Accessed 10 December 2019]
5   Taylor: Available at: http://centaur.reading.ac.uk/33712/ [Accessed 10 December 2019]
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2010: “Originally conceived as a workshop production at The National Theatre’s 
Studio, and supported by the British Council, Do We Look Like Refugees was 
a verbatim performance developed in Georgia by Blythe, who spent a week in 
refugee settlements at Gori and Tserovani. It focused on the lives of displaced 
Georgian people, housed in a refugee settlement near Tbilisi, who lost their homes 
after the 2008 Georgian-Russian war. Though Blythe spoke no Georgian, working 
with translators she developed the script by editing interviews with people in the 
refugee camp. The performance was presented in Georgia by the Rustaveli Thea-
tre Company, before going to the Edinburgh Festival in 2010”6. 

Following the outbreak of the Russian-Ukrainian war in 2014, the Crimean 
Tatars and citizens with a pro-Ukrainian position in Crimea and Donbas found 
themselves facing the same problem of forced migration as in the former Yugosla-
via and Georgia. This process of domestic migration inside Ukraine has served an 
important creative impulse for German director Georg Genoux, someone with a 
record of documentary projects done in Germany, Russia and Bulgaria7. In 2015, 
Genoux came to Kyiv specially to take part in the creation of a Ukrainian Theatre 
of Displaced People, whose primary focus was placed on one major consequence 
of the ongoing hybrid Russia-Ukraine war – a forced large-scale migration of the 
local population within the country (Korzeniowska-Bihun 2017: 122-136).

Georg Genoux began working on the Theatre of Displaced People project, 
having already acquired a considerable experience in creating documentary per-
formances on topical social issues. In most cases, the key to the success these 
performances would show was the long and skilful work of the director with 
donors – real participants in the events, many of whom also became performers. 
Besides, Georg Genoux always made a point of co-operating very closely with 
local authors responsible for creating wholesome drama compositions out of mul-
tiple interviews. 

Quite tellingly, the principle figure of the Ukrainian project was the famous 
playwright Nataliya Vorozhbyt, who collected and processed stories of migrants 
from Donbas, as well as military psychologist Oleksiy Karachynskiy. Using the 
methodology of the forum theatre and the witness theatre, Nataliya Vorozhbyt 
composed documentary plays, the main material for which were real stories by 
refugees from Russia-occupied Donetsk, Luhansk and the Crimea. From a care-
fully worded, language-specific interview, the playwright made a kind of collec-
tive narrative. As a result, what came out were very frank, highly provocative 
documentary texts that presented not so much aesthetic but social, anthropologi-
cal, psychological and even linguistic interest.  

Based on many interviews and created with the participation of professional 
actors, real migrants and teenage students, a series of theatrical performances 
were produced to become part of the Theatre of Displaced People Theatre of 
Displaced People’s multi-stage project, which also included short films. And it is 

6   Ibid.
7   Gavrilova: Available at: http://tags.commons.gc.cuny.edu [Accessed 20 December 2019]
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quite natural that the main feature of these works was not an aesthetic shine, but 
rather a complex psychological portrait of the migrant, which came about through 
the skilful arrangement of individual stories into one. Such non-artistic goals were 
what Georg Genoux actually pursued, as it was him who stated that: 

“To do art for the sake of art is very strange in our reality. We respond to our 
most pressing social issues with our activities. We will respond with action. We 
will not only stage performances based on the stories of immigrants, but also cre-
ate jobs and a place of psychological support for them”8.    

Perhaps the most successful and well-known of all the project’s performances 
is Mykolayivka, named so after a small Donbas town liberated by the Ukrainian 
army from the Russian occupation in 2014. This performance, shown in many 
cities of Ukraine and abroad, as well as serving the basis for the movie, did not 
touch on the topic of internally displaced people directly, since its participants – 
teenagers from a local school – shared their stories related to the occupation and 
its consequences.  

Still, it is Mykolayivka that has become a kind of model for most works by 
the Theatre of Displaced People and many other projects. Thus, shortly after 
Mykolayivka, there appeared a theatrical and social project for teens Class Act: 
East – West, which lasted several years. The project was attended by children 
from Donbas and Western Ukraine, who under the tutorship of professional play-
wrights were writing plays on sensitive social topics, and mainly about the war in 
Donbas and migrants’ problems.

Invented by a playwright from Scotland, Nicola McCartney, and tested by her 
at the Edinburgh Traverse Theatre, the format of the Class Act project was meant 
to maximise the preservation of the author’s original intention so that children 
could hear the adults. As a result, what followed was a series of performances 
by professional directors, all designed to preserve the confessional intonations of 
texts written by teenagers and involving popular Ukrainian actors. 

After the capital Kyiv saw migrants and volunteers share their stories of es-
cape with prosperous metropolitan residents for many nights in 2015–2016, such 
performances began to appear in other cities with a significant concentration of 
migrants. Thus, the Theatre of Contemporary Dialogue presented its own first 
version under the name of Zlatomisto (Golden City) in Poltava and then had a 
follow-up performance, Where is the East?, and featuring participating migrants 
who ended up in western Ukraine, staged in Lviv. 

The geography and the number of performances built on the revelations of 
displaced persons in 2016–2017 expanded and were growing day by day. Some 
of these performances were variants of what was played in Kyiv, while others, as 
in Zaporizhyа and Odessa, were quite independent productions. Thus, the theatre 
that was devoid of theatricality began to be actively affirmed as a special form of 
social communication, becoming a territory of psychological assistance to people 
directly affected by the war and, ultimately, a kind of tool to solve their social 

8   Successful settlers: how the war brought people to the stage (in Russian): Available at: http://
www.theinsider.ua/lifestyle/566ac51c0d39f/ [Accessed 10 December 2019]
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problems. At the end of the day, it can be argued that in producing these perfor-
mances the directors used the methodology that had already been tested in the 
European Refugee Theatre and analysed in great detail by German researcher 
Jonas Tinius (Tinius 2015: 171-202).

On the other hand, the performance clones that were similar in form and con-
tent soon began to loose attraction to the audience. The exception was provided 
by the Zlatomisto shows, which were not so much about escaping but rather about 
adapting migrants, integrating them into a new social environment, about percep-
tion of their problems by new neighbours.  

One other such performance, which was less about the past and more about the 
future, came in the shape of the Lviv version of Where is the East? Its main mes-
sage was clear: moving to another part of the country is not a tragedy, but a chance 
to start a new business, a new life. These important semantic accents would work 
to somehow alter the very tone and mood of the works in question, deepening 
them psychologically. 

The experience of the Theatre of Displaced People, and first of all in creating a 
gallery of psychological portraits of forced migrants, has defined a more differen-
tiated approach to the migration theme. We could see appearing on the scene per-
formances where domestic migration was viewed through the prism of ‘memory 
of generations’ – such as about the prohibitions imposed by the totalitarian system 
on the freedom of movement (the iron curtain, the absence of foreign passports) 
or the system-forced displacement of people (deportation, eviction). It is as if the 
restrictions in movement were turning out to be still real for older people to this 
day, while for younger people the violation and illegal crossing of borders was 
quite an ordinary matter.  

It is noteworthy that only after the migrants theme was mastered by the docu-
mentary theatre, there came performances, where directors were skilfully com-
bining artistic and documentary fabrics. Thus, in 2015 actors from the Les Kur-
bas Theatre in the western Ukrainian city of Lviv, together with the Crimea-SOS 
foundation led by Alim Aliyev, initiated a project Hra v nas (Playing Ourselves). 
Out of a series of joint acting trainings organised for city residents and migrants 
came two full-fledged performances – Labyrinth and 21 Naked Voices (Korzenio-
wska-Bihun 2018: 155-166), each of which was featuring a confession about the 
experienced difficulties that was based not on somebody’s personal story but the 
poetry of Ukrainian classical and modern authors. 

Importantly, with every year the theatre has presented the migrants theme 
more and more controversially at the verbal level. Documentation has tended to 
fade into the background, remaining the basis for complex artistic combinations. 
Perhaps the best case in point here is a spectacle Vitalik – Ulysses staged by di-
rector Maksim Holenko and based on contemporary Ukrainian play by Vitaliy 
Chenskiy (2017). This curious parody is about the adventures of a young man 
from provincial town of Mariupol (the Donbas region) in the capital Kyiv. The 
main character, named Vitalik, very much an informal person, looks to forge his 
own identity, better understand his roots and eventually discover what in reality 
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his native land, somewhere in the Donetsk region, today is.  
Therefore, the theme of internally displaced persons has only made more rel-

evant to the Ukrainian theatre some of the issues associated with the so-called 
post-colonial consciousness, the society’s collective memory and its perceptions 
of the ‘other’ – all of which have been constantly present on the European theatri-
cal landscape. It was from this angle that director Sashko Brama attempted to look 
at the dilemma of moving or not moving away in his project Orpheus UA. The 
project’s objective was to artistically study the essence of people’s movements 
around the country, with the underlying conflict to arise from a psychological 
gap between the generations who perceive migration and its potential in starkly 
different ways.  

For many months Sashko Brama had travelled around Ukraine, literally walk-
ing across the country on foot – all the way from the border with the EU to the 
administrative line of demarcation with the separatist-controlled territories of 
Donbas. The result was a work in progress called Orpheus UA, rich in music and 
video effects, about how people actually come to decisions to leave their native 
places or, on the contrary, choose to stay and live in practically deserted villages 
without even thinking of leaving.

At the end of the day, Orpheus UA became a clear evidence of how the topic of 
migrants and displaced persons that so actively entered the territory of the modern 
theatre through documentary performances gave impetus to the figurative under-
standing of a wider range of issues. For Sashko Brama, a simple confirmation of 
involuntary resettlement was clearly insufficient. By combining the language of 
theatre and cinema, and intertwining real stories with fiction, this director was 
able to discern in the migration theme and emphasize in no uncertain terms the 
problem of adequate understanding of the situation and readiness to take deci-
sions independently. 

It is important to note that the variability of documentary and artistic approach-
es to the theme of ‘A New Odyssey’ has allowed the modern theatre to accomplish 
more than just to perform a number of important social functions. Having served 
at the initial stage a territory for social adaptation, the theatre has soon become a 
kind of figurative barometer that can measure how this problem is perceived and 
understood by the modern society at large. 

For the modern European theatre, the theme of migration and internally dis-
placed persons has become to a large extent a familiar affair by now and tends to 
be mastered at many levels of creative thinking. It is as if that theme travels from 
one theatrical generation to another and becomes examined almost simultane-
ously with migration processes provoked by any next political or military crisis to 
come. At the same time, by inventing and applying many scenic forms – ranging 
from various types of documentary theatre to large-scale performative projects 
– today’s theatre may appear to exceed its aesthetic authority. In a way, it has 
turned into a mechanism for solving migrants’ problems, while also bringing to 
the surface and voicing, in the highly artistic language, the fundamental reasons 
that prompt people to take off and flee for safety, freedom and opportunities.     



73

Bibliography

Arsenijević 2016: Arsenijević, Beronja, Biti, Dedić, Demiragić, Husanović, Jakiša, Jukić, 
Pletanac, Pogač, Postema, Potkonjak, Snel, Vervaet (Eds.), Wastell, Zorić. Arsenijević, 
Damir, Beronja, Vlad, Biti, Vladimir, Dedić, Nikola, Demiragić, Ajla, Husanović, Jasmi-
na, Jakiša, Miranda, Jukić, Tatjana, Pletanac, Tomislav, Pogač, Martin, Potkonjak, Sanja, 
Postema, Antje, Snel, Guido, Vervaet, Stijn, Wastell, Sari, Zorić, Vladimir. Post-Yugoslav 
Constellations. Archive, Memory, and Trauma in Contemporary Bosnian, Croatian, and 
Serbian Literature and Culture. Berlin.
Korzeniowska-Bihun 2018: Korzeniowska-Bihun, Anna. Lwowski projekt teatralny Hra w 
nas jako metoda integracji ukraińskich uchodźcow Wewnętrznych. In: Interkulturowość 
Europy Środkowo-Wschodnie, T. V (ed. Joanna Getka). Warszawa, 155-166.
Korzeniowska-Bihun 2017: Korzeniowska-Bihun, Anna, Boroch, Robert. Ukrainian The-
atrical Projects as an Example of Anthropological Defense in Terms of Anthropology as 
Contemporary Social Warfare – Security Dimensions: International & National Studies, 
2017, No. 24, 122-136.

Internet sources
Gavrilova, Dessy. The Reality Bites of New Bulgarian Theatre. –In: European Stages, 2014, 
vol. 3, No. 1. Available at: http://tags.commons.gc.cuny.edu [Accessed 10 December 2019]
Political play, or just cynicism (in Georgian). Available at: https://tbilisiinternational.com/
ge/press-office/press/37/politikuri-piesa_-anu-ubralod-tsitsino [Accessed 10 December 
2019] 
Successful settlers: how the war brought people to the stage (in Russian). Available at: 
http://www.theinsider.ua/lifestyle/566ac51c0d39f/ [Accessed 10 December 2019]
Taylor, Lib. Voice, body and the transmission of the real in documentary theatre. – In: Con-
temporary Theatre Review, 2013, No. 23 (3), 368-379. Available at: http://centaur.reading.
ac.uk/33712/ [Accessed 10 December 2019]
Tinius 2015: Tinius, Jonas. Aesthetic, Ethics, and Engagement: Self-cultivation as the Poli-
tics of Refugee Theatre. In: Anthropology, Theatre, and Development: The Transformative 
Potential of Performance (eds. Alex Flynn, Jonas Tinius). Basingstoke, 171-202.
Toporišič, Tomaž. Death and violence in contemporary theatre, drama, and novel (Oliver 
Frljić, Anja Hilling, Simona Semenič, and G. W. Sebald) – In: Art History & Criticism, 
2019, No. 15, 117-129. Available at: https://doi.org/10.2478/mik-2019- 0009 [Accessed 10 
December 2019]    
Wehle, Philippa. The 73rd Avignon Festival, July 4-23, 2019: Odysseys, past, present and 
future –  In: European Stages, 2019, vol. 14, No. 1. Available at: https:// europeanstages.
commons.gc.cuny.edu [Accessed 10 December 2019]



74

„НОВА ОДИСЕЯ“ В МОДЕРНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИ ТЕАТЪР

Хана Веселовска 

Резюме: Мигрантската криза се оказа сериозно предизвикатество за театъра като 
цяло, принуждавайки последния да се адаптира към новата социална реалност. Ето 
защо с всяка изминала година можем да видим как тази тема бива разглеждана все 
по-критично, целенасочено и дори жестоко, при което резултатът е представянето ѝ 
в разнообразни сценични форми – от документалния спектакъл до монументалните 
оперни продукции. Базирано върху различни постановки, създадени и представяни 
през последните няколко години, изследването има за цел да проучи как театърът се 
съсредоточава върху някои аспекти на темата за миграцията. Фокусът е поставен вър-
ху представления, посветени на темата за вътрешната миграция и хората, останали 
без дом, които трябва да се превърнат в бежанци в резултат на военните конфликти в 
постсоциалистическите и постсъветските страни. 

Ключови думи: вътрешна миграция, бежанец, документален театър
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

THE THEATRE TOURING ABROAD AS A 
DISCOVERY OF NEW HORIZONS 

Joanna Spassova-Dikova1

Abstract: The proposed presentation is a part of a larger research in the field of the inves-
tigation of the possibilities of theatrical cultural exchange in the 20th century. The general 
theoretical framework is related to the theatre touring as an important circumstance for the 
development of theatre in a more general cultural and historical context. Emphasis is placed 
on some important touring Bulgarian performances in the 20th century abroad as an attempt 
to open the Bulgarian theatrical culture to the world. Preserved documents, memories and 
materials from periodicals to restore these events in cultural life are used. Processes related 
to the search for national identity including the debate of the native and the foreign through 
theatrical art are analyzed.

Keywords: theatre touring, cultural exchange, Bulgarian theatrical culture, national iden-
tity, native & foreign

The proposed text is a part of a larger research in the field of the investigation 
of the possibilities of theatrical cultural exchange in the 20th century mainly in 
Europe, but also around the world. The general theoretical framework is related 
to the theatre touring and its importance for the development of theatre in a more 
general cultural and historical context. Emphasis is placed on some tours of the 
troupe of the Bulgarian National Theatre in the 20th century abroad as an attempt 
to open the Bulgarian theatrical culture to the world. Preserved documents, memo-
ries and materials from the periodical issues to restore these events in cultural life 
are used. Processes related to the search for national identity including the debate 
of the native and the foreign through theatrical art are put in consideration.

The theatre and the actor’s profession in particular are nomadic by nature. In 
Europe after Antiquity, when huge special spaces – theatres were built, for long 
ages the theatre art was developed as mobile art, when different bands were tour-
ing around, performing wherever they could find an audience, often chased by the 
church. Usually they played crude scenes (Brockett, Hildy 2003: 75).

Important for the development of this nomad way of performing was comme-

1  Dr Joanna Spassova-Dikova is a Professor at the Department of Theatre, Institute of Art Studies, 
Bulgarian Academy of Sciences from 1993. In 1992 she defended her PhD thesis at the St. Peters-
burg State Institute of Theatre, Music and Cinematography. Since 2013 she has held the position 
of Scientific Secretary of BAS. Her publications include the books: About Two Actors’ Constella-
tions (2004); Bulgarian Theatre between the Two World Wars during the 20th Century, vol. 4 (in 
co-authorship, 2011); Melpomene behind the Iron Curtain. Part I. National Theatre: Canons and 
Resistances (2015); Bulgarian 20th Century in arts and culture (in co-authorship, 2019) as well as 
numerous studies and articles on theatre in specialized encyclopedias and periodicals at home and 
abroad. She is a lecturer at various universities, leader and coordinator of scientific projects in the 
country and abroad.
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dia dell’arte. The Italian companies travelled around the continent from the mid-
sixteenth to the mid-seventeenth century and settled the tradition of performing on 
wheels, for making their living. The members of these troupes were considered to 
be the first theatre professionals in Europe (Erenstein 2000: 3-20).  

But the proposed paper does not put an accent on the touring companies, which 
might be a focus of another survey. It concentrates on the touring abroad of one of 
the most outstanding state companies in Bulgaria in the 20th century – the one of 
the National Theatre.

In general, the artists like to travel, to see new places, to set the clock, to gather 
new audiences and fans, to find new challenges and horizons for theatrical discov-
eries.

There are different words for theatre touring – trip, journey, gastrolle (гастрол 
in Bulgarian), coming from German, which means literally “guest role”. Curi-
ously, but when the Bulgarian National Theatre company toured in the United 
States and Canada in 1937 the tour even was called by inimical critics “a jaunt” 
(„излет“ in Bulgarian; Badev 1937: 42-43). 

In the field of theatre usually the cultural exchange between the different coun-
tries is performed mainly through several channels:

- Staging foreign drama translations;
- Touring of foreign guest actors, directors and troupes in the country;
- Touring of native artists and troupes abroad;
- Participating in international theatre festivals in the country and abroad;
- Listening and watching foreign radio and television theatre.
In the age of Internet already other possibilities are opened for gathering in-

formation about world theatre such as Live theatre, virtual theatre, digital thea-
tre (Spassova-Dikova 2016: 27-39; Yordanov 2017: 91-98). Recently during the 
COVID-19 pandemia with the borders and the theatres closure “Theatre at home” 
(British National Theatre Live 2020; London Website for Stage Shows, Musicals 
and Opera One Can Watch Online Now for Free, 2020) became extremely popular.

In this paper I will focus on some aspects of the theatrical exchange of the Bul-
garian artists with some foreign theatre cultures at the beginning of professionali-

sation and modernization 
of the Bulgarian culture 
in the late 19th century 
and the first half of the 
20th century, when new 
opportunities for touring 
emerged in the newly lib-
erated countries.

The first tour of our 
first professional artists 
abroad took place in 1908 
– one year after the open-
ing of the National Thea-

1. Tour of the National Theatre in the European part of the 
Ottoman Empire. Welcome to Macedonia. August 31, 1908
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tre. Director at that time for just one year was the poet and theatre critic Pencho 
Slaveikov (Spassova-Dikova 2017: 389-403). 

Typical of our intelligentsia of that time was to travel a lot around Europe. To 
study, to collect literature for translation, to get as much as possible from the Euro-
pean culture and to import it in Bulgaria in the sake of the people’s Enlightenment. 

Obviously for Slaveikov it was of utmost importance the newly born modern 
National Theatre to be promoted outside the narrow national framework. Receiv-
ing state support, Slaveikov organized a tour in Turkey in the European part of the 
Ottoman Empire – Edirne Thrace and Macedonia (Edirne, Thessaloniki, Voden, 
Bitola, Bat, Veles). Around this one-month voyage from 28.08.1908 to 27.09.1908 
there was considerable public reflection in the periodicals. Nearly 40 reviews had 
been published (Vandov, Karakostova, Garchev, Galabova, Konstantinov 2004: 
851-853). 

The purpose of the tour was not only to show the achievements of the young 
Bulgarian National Theatre, but also to raise the national spirit of the Bulgarians 
living in Macedonia and Edirne Thrace. In his memoirs, an eyewitness told how, 
at the solemn dispatch of the Sofia railway station by officials, led by Minister 
Mushanov and supporters of the theatre, one man with shivers of excitement, spar-
kling eyes and in a low voice, said: “Give many greetings to all abroad. Let them 
see and understand there, that the Bulgarians are not only able to fight and die with 
a smile on their lips for Motherland, but they are also great creators in the field of 
culture...” (Tanev 2011: 59. All the translations of the cited texts from Bulgarian 
to English are made by the author).

The repertoire for the tour was composed by the newly appointed Artistic Sec-
retary Peyo Yavorov and Konstantin Mutafov. It included Madame Sans-Gêne by 
Victorien Sardou and Émile Moreau and Nos Intimes! (Good Friends) by Victo-
rien Sardou, Le Barbier de Séville by Pierre Beaumarchais, A Profitable Position 
(Dokhodnoye mesto) by Alexander Ostrovsky and La Dame aux Camélias by Al-
exandre Dumas-son.

2. Tour of the National Theatre in the European part of the Ottoman 
Empire. Bitola. Shirok Sokak. September 14, 1908
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Concerning the performance of Madame Sans-Gêne in Edirne, where the thea-
tre was welcomed by officials and Turkish greats, the performers testified that 
their new audiences were amazed by what they see on stage. Play, costumes, furni-
ture, weapons. Everything about the Edirne viewers was almost new, historically 
true. “How proud were all Bulgarians” – exclaimed the actor Tacho Tanev – “that 
we showed a theatre, what the Turks had not yet dreamed”.

The tour became a cultural and social manifestation of Bulgarian spirit. People 
welcomed with tears their free countrymen and gave them flowers. In returning 
Slaveikov was fired, then again appointed, but finally he left the post. This first 
attempt was a bit bitter for its initiators. 

The next tour outside the country was undertaken in Skopje after 8 years, in 
1916. Ivanko and other “classical plays” were played. The production of Ivanko 
by Vassil Drumev was from 1910 under the direction of the actor Ivan Popov. It 
had been renewed several times, but because of the wars it did not enjoy public 
response, although the most outstanding artists of the National Theatre played. 
The tour did not find much echo in the press.

The shadow of the war continued in subsequent tours, when in 1917 the thea-
tre again toured in Skopje and Niš and presented Proposal (Predlozhenie) by A. 
Chekhov and The Great Secret after Maurice Maeterlinck. 

There is almost no information about the tour in Vienna, Austria in 1917 with 
Dragon’s Wedding (Zmeyova svatba) by Petko Todorov. 

Also there are not much evidences about the subsequent 1918 tour in Skopje 
(Yugoslavia) with Borislav by Ivan Vazov, staged 9 years earlier by Ivan Popov 
in 1909. The other play shown was Kisasszony férje (Miss’s Husband) by Gábor 

3. The troupe of the National Theatre in Bitola, 1908: Pencho Slaveikov, Ekaterina Zlatareva, 
Sava Ognyanov, Kosta Stoyanov, Hristo Ganchev, Elena Snezhina, Adriana Budevska, Maria 
Hlebarova, Kitsa Stoyanova, Nikolai Hristov, Geno Kirov, Peter K. Stoychev, Konstantin Mutafov, 
Vasil Kirkov, Vladimir Nikolov, Marta Popova.
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Drégely (premiered in 1917), directed by Krastjo Sarafov.
In the 1930s, there was a visit of the troupe in Belgrade in June 1936 with 

Anton Strashimirov’s Mother-in-law (Svekarva), a production by Hrisan Tsankov 
from 1931. Parts from Ivan Vazov’s plays were also presented (Belgrade for Our 
Artists 1936: 5). The repertoire also included Boryana by Jordan Yovkov (from 
1932). The director was N. O. Masalitinov. Another contemporary Bulgarian dra-
ma was played – The Knot (Vazelat) by Dobri Nemirov, directed by Nikolai O. 
Massalitinov. The premiere was the same year (Yordanov; Popiliev; Nikolova; 
Decheva; Spassova 2011).  On June 29, 1936, reviews about the tour were pub-
lished in Belgrade’s leading newspapers Politika, Vreme and Pravda.

 

I would like to drive your attention on one of the most adventurous trips of the 
company to America and Canada in July and August 1937 in the very complicated 
world economic and political situation and at that times of The Great Depression 
in USA (Spassova-Dikova 2019: 185-194). This was the first transoceanic trip of 
the actors from the Bulgarian National Theatre. As I have mentioned this long and 
expensive journey was labelled as a “jaunt” (Badev 1937: 42-43).

The statistics give evidences that at that time Bulgaria was one of the poorest 
European countries and such high expenses were considered to be quite luxury for 
a state theatre, although the trip was financed with the help of the Macedonian po-
litical organization (MPO) and the Rotary club in Bulgaria. The main organizers 
from the theatre were the artists Georgi Stamatov, Boyan Balabanov and Krastjo 
Sarafov, brother of the leader of the Internal Macedonian Revolutionary Organiza-
tion Boris Sarafov and the member of Rotary club engineer Petko Sarafov. As an 
errand of the sponsors it seemed that the main aim was to show to the Bulgarian 
diaspora in North America, mainly constituted by Macedonian immigrants, the 

4. Mother-in-Law by Anton Strashimirov, dir. Hrisan Tsankov, National 
Theatre, 1931
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latest achievements of the Bulgarian theatre. On the other hand, another fact was 
important. The troupe had the support by the Ministry of National Enlightenment, 
which was indicative for the special cultural and educational mission officially 
delegated by the Government to the artists. 

In this respect one of the newspapers wrote with unconcealed nationalistic pa-
thos: “The journey of a group of our first artists in America constitutes an event 
of importance for the history of the National Theatre and the Bulgarian culture in 
general. Our theatre in artistic terms is of significant height. Its representatives 
worthy can play on any European and American stage. The upcoming departure 
of the artists from the National Theatre to America brings to mind that there is 
no better way for cultural propaganda of a country, but to export spiritual values   
through its most talented sons” (Maximov 1937: 4).

 In America and Canada, the artists had exceptionally warm reception from 
the Bulgarian diaspora as mediators of Bulgarian culture and spirit. Maybe it was 
important that part of them were Macedonians themselves (Mamarchev 1937: 8).

The shown plays were five: Cricket on the Hearth by Charles Dickens and four 

5. Application by the Director of the National Theatre Boris Yotzov to the 
Minister of National Enlightenment on posting of artists and employees of 
the theatre in America, February, 1937
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from Bulgarian authors. Two of them were by Ivan Vazov: Rebels (Hashove) and 
Towards Abyss (Kam propast), one was by Stefan Savov (Before Sunrise / Kara 
Tanas, Pred izgrev / Kara Tanas) and one by – Racho Stoyanov Masters (May-
stori) (Yordanov; Popiliev; Nikolova; Decheva; Spassova 2011). The performanc-
es, which were with certain nationalistic and patriotic notions, were shown to the 
Bulgarian diaspora in Toronto, Detroit, Chicago, Akron, Indianapolis, Pittsburgh 
and New York. 

According to the existing documents in the periodicals, archives and diaries 
the tour had great success. After the performances the actors were carried in the 
arms of the audiences. In the American cities they were met by grand processions. 

This glory tour full of new and unexpected positive impressions had its end in 
the middle of August, when the troupe set forth home.

Having returned to Sofia, the actors understood that their fame had a downside 

6. Velizar Maximov. The Tour of Our Artists in 
America (Maximov 1937: 4)
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as far as the story about this trip had 
strong political aspect, which pertains 
to the dissolution of the Internal Mac-
edonian Revolutionary Organization 
by the Government. After its removal 
Bulgarians in Macedonia remained 
unprotected against physical violence 
by Belgrade, as well as against the 
upcoming “macedonism” preached 
by the Comintern. The leader Vanche 
Mihailov immigrated to Turkey and 
made attempts to open foreign front 
against the Bulgarian state. At that time 
Bulgaria was trying to develop closer 
diplomatic relationship with Serbia. 
Further during the trip of the National 
theatre, the Serbian Prime Minister Mi-
lan Stojadinović wrote a protest letter 
to his Bulgarian counterpart Georgi 
Kyoseivanov that the event supported 
by Macedonian activists, especially 
with such huge international response, 
were spoiling relations between Bul-
garia and Serbia. In result the main ini-
tiators of the trip Stamatov and Bala-
banov, when coming back home, were 
expelled from the National Theatre 
and Krastjo Sarafov was banned from 
playing in theatres, aided by the State, 
for few years. To make the humiliation 
complete, they had been harvested in 
the police and for days were asked to 
write long explanations about what 
they did in the US and Canada in days 
and hours, with whom they met, what 
they said. The price of the attempts for 
the “highly noble task” for cultural ex-
change, for propagating the achieve-
ments of Bulgarian theatre as a sign for 

the national spiritual integrity, turned to be rather high. 
The next tour of the company abroad was after 4 years in June 1941 in Frank-

furt (M) and Berlin, Germany with Rebels (Hashove) by Ivan Vasov and Kabale 
und Liebe by Friedrich Schiller.

The last tour during World War II was again in Skopje (Macedonia) from April 

7. Dimiter Mamarchev, Bulgarian National 
Theatre in New York 
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8. The actors from the National Theatre during the tour, 1937

9. Sarafov comes back from America. Cartoon by Alexander Bojinov, 1937
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12 to April 18, 1943. The touring performances were Boryana by Yordan Yovkov 
and Le Cid  by Pierre Corneille, both directed by Nikolai O. Masalitinov in the 
1930s. Two other newly staged performances were included. The visit was ex-
tremely successful (Badev 1943: 6; Stefanov 1943). 

The statistics show that for 50 years, there were overall nine tours of the Bul-
garian National Theatre, under rather difficult conditions and in a complicated 
political situation of wars and economic depression (Spassova-Dikova 2020: 429-
438). 

In the second half of the 20th century, with the establishment of the socialist 
camp, this activity increased.

Between 1957 and 1986 there were 19 tours of the National Theatre in coun-
tries with socialist regimes: 7 in Yugoslavia, 5 in The Soviet Union, 2 in Czecho-
slovakia, East Germany and Poland, one in Romania. During the period there were 
only three tours in non-socialist countries: one in Burgtheater, Vienna, Austria in 
1979 and one at Ekphrasi Festival in Piraeus, Greece in 1980. In both places the 
touring performances were Children of the Sun (Deti solntza) by Maxim Gorky, 
director Fillip Fillipov and An Attempt for Flying (Opit za letene) by Yordan Radi-
chkov, director Mladen Kisselov. There was also one tour in USA of Retro by Al-
exander Gallin in 1986 at the Festival Theatre of Nations (Bratoeva-Darakchieva; 
Genova; Levi; Spassova-Dikova; Stoilova-Doncheva; Tasheva; Traykova 2019).

Touring is a phenomenon indicative for the closing and opening of a culture, 
of discovery of new challenges and horizons. Today, in the global world, people 
can tour virtually as well, but nothing can replace human presence, live commu-
nication, transcending borders. The theatrical tours are a sign of the call for art to 
unite the people, to encourage them and to preserve national ideals as part of the 
universal values. 

The pandemic situation of 2020, because of COVID-19 and the compulsive 
self-isolation, the borders and theatres closure, gave once more a clear evidence of 
the exclusive importance for the people of travelling, of being together, of having 
live contact in theatre and concert halls to enjoy life and to be happy.
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ТЕАТРАЛНИЯТ ГАСТРОЛ В ЧУЖБИНА КАТО 
ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕЗ ХХ 
ВЕК

Йоана Спасова-Дикова

Резюме: Предложеният текст e част от по-голямо изследване в областта на изучаване 
на възможностите за театрален културен обмен през ХХ век. Общата теоретична рам-
ка е свързана с театралния гастрол – важно обстоятелство за развитието на театъра в 
по-общ културноисторически контекст. Поставен е акцент върху някои важни българ-
ски театрални гастроли през ХХ век в чужбина като опит за отваряне на българската 
театрална култура към света. В изследването са използвани запазени документи, спо-
мени и материали от периодичния печат за възстановка на тези събития в културния 
живот. Анализират се процеси, свързани с търсенето на национална идентичност и с 
дебата „родно“ и „чуждо“ посредством театралното изкуство.

Ключови думи: театралeн гастрол, културен обмен, българска театрална култура, 
национална идентичност, „родно“ и „чуждо“



87

ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

TEMPORAL-GEOGRAPHICAL AND 
AFFECTIVE-AESTHETIC ITINERARIES IN
GEORGE ENESCU’S CHILDHOOD 
IMPRESSIONS, OP. 28

Cristina-Nicoleta Șoitu1

Abstract: One of Enescu’s maturity compositions, Childhood Impressions (1940) is a 
representative work in the landscape of violin-piano duo repertoire that still arouses the 
interest of performers since it did not benefit from a very rapid spread during its era, given 
the historical context. This research proposes classifying this programmatic piece within 
the theme of the artwork in correlation with the idea of travel. This approach is reflected 
in four axes imagined as itineraries. The first axis proposes a journey in a well-delimited 
space, in the countryside of rural Moldova; the second stage follows the journey in time, 
respectively the arch of the temporal route is restored from the moment of its composition 
until the childhood years (a distance of about 50 years). The third axis aims to reveal the 
psychological universe of the composer, with emphasis on the cognitive side and affectivity 
and the last itinerary is represented by the journey of the contemporary interpreter in the 
universe of the work, with references to all the pre-routes observed here. The methodology 
is based on the definition of key terms, such as memory, impression, perception, from a 
psychological point of view, but also semantically or philosophically, and on the analysis 
of the musical elements that can prove the investigated principles. The importance of this 
study is validated in the work of the performer, who, accessing this vision, can develop and 
refine his own interpretive strategy.

Keywords: violin-piano repertoire, axes of journey.

1. Introduction
Romania was in full process of adaptation to the European musical context 

at the beginning of the twentieth century, but in 1920, called by Ulrich Dibelius 
“the year zero” in the Romanian musical modernity (Firca 2002: 131), composers 
officially committed themselves to a “double” identity definition: “national and 
modern-European” (Ibid.: 131).

George Enescu (1881–1955) was the example of the singular composer, who 
managed to fulfil the national-international synthesis to the highest degree, com-
pletely mastering the techniques specific to the great musical eras, implicitly the 
modern ones, but nonetheless without fully identifying with a particular trend of 
his time.

Enescu composed Childhood Impressions for violin and piano in 1940 (com-

1  Dr Cristina-Nicoleta Șoitu is a lecturer at Gheorghe Dima Music Academy of Cluj-Napoca, 
Romania. Research field: music. Author of the book Sonata for Violin and Piano in Late 20th 
Century Romanian Creation (2018), her published Ph.D. thesis (coordinated by Professor Gabriel 
Banciu, PhD). 

E-mail: cristina_soitu@yahoo.co.uk
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pleted on April 10), therefore on the verge of the war, after he visited for the 
last time his native village, Liveni, in August 1939. Romeo Drăghici captured the 
emotional impact that this farewell had on his friend: “Enescu asked to be allowed 
to go alone in the garden behind the house. We waited quietly, full of respect. 
When he returned, he was depressed, melancholic, as if he parted with someone 
very dear to him” (Malcolm 2011: 229).

It was observed that the rhetoric of modernity is oriented towards the “emanci-
pation of the colour of sound” (Banciu 2006: 89). Enescu emphasizes the timbre, 
which becomes here the metaphor of the age of childhood, of the child-being, and 
his sincerity. The Romanian philosopher Lucian Blaga identifies the sources of 
the metaphor as “the spiritual structure of man” and “his existence as a mystery” 
(Banciu 2006: 8). Blaga thus defines man as a being deeply anchored in meaning 
of the world, so that the universe that the child perceives with so many shades has 
a training role, having a powerful impact on his thinking and sensibility.

2. Musical landmarks
The opening of the suite with the piece The Fiddler is key to understanding the 

work as a whole: the programmatic reference to the world of sound that does not 
describe the character, but suggests the state he transmits, indicates the symbol-
ism and complexity of the composition. It is conceived in ABA ′ form of and we 
consider relevant the comparison of some moments from this development, as 
follows:

- the initial theme with that of section B, from the point of view of the rhyth-
mic-melodic profile, but also of the metric framing or that of the choice of tempo: 
A - Allegro deciso, non mosso (c=96), 4/4, f giocoso,

and B - Allegro molto tranquillo (c=84), 3/4, with the indication mf calmo 
(which doubles the idea of calmness captured in the suggestion of the tempo); the 
two moments with different characters - improvisational, and lyrical, respectively 
- are illustrations of joy and melancholy, states specific to both the fiddler and the 
artist.



89

- the two moments A, with distinct tempos: A′ is slightly slower (a Tempo più 
largamente, c= 72), with alternative measures 3/4 and 5/4, ff molto espressivo, 
and represents a sketch of the first A, having only a few measures; this reduction 
to essence can mean the temporal difference between the directly perceived state 
and its reconstitution (the impression-memory relationship).

One of the most spectacular achievements in the spectrum of timbre is the 
piece The Stream at the bottom of the Garden, which would have been perceived 
for this aquatic note even without a programmatic suggestion. The instrumental 
figurations of the first measures realize this delicate background.
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The dynamics of the piece is modest (from ppp to pf – poco forte, with dif-
ferences suggested by many crescendos and decrescendos), and the indications 
dolcissimo, diafano, con una sonorità acquatica, delicatamente, lusingando, bp 
glauco, tranquillo, un poco flautato, fluido armonioso, dolce estinto, cantabile, 
are a guide to the refinement of sounds. The harmonic background is very rich, 
due to the chromatisms or added notes, and the polyrhythm (rehearsal marks 10 
and 11) or the indicated resonance effects (at rehearsal marks 11 and 12, the sign 
○ requires a half lift of the sostenuto pedal, then an immediate re-pressing of it, 
so that the vibration of the previous harmony may be still perceived) configures 
the image of aquatic reflections. Water is an element of nature that the child feels 
as part of his world, but also the symbol of reflection (Lupu 2011: 75), because 
the images can be perceived directly or contemplated on the surface of the stream. 
In the last hypostasis, the subjective element intervenes, and this may explain the 
repeated appearance of the indication senza rigore.

The melody of the Cradle song is exposed in unison and then treated poly-
phonically, as a symbol of remembrance, but it exudes simplicity and lyricism. 
The specific cantability has a deep load, reflected even on the semantic level: in 
the Romanian language, the verb “to sing” (‘a cânta’) designates both the vocal 
and the instrumental interpretation.

Wind in the Chimney or Storm outside, during the Night, abounds in chroma-
tisms, and the timbre colours are suitable for programmatic development. The 
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sound of the wind is the first to predict the storm and is replicated in seven mea-
sures of the violin (bp quasi sul ponticello, un poco flautato scivolando, non vi-
brato). At rehearsal mark 27, the piano cluster in pp announces the beginning of 
the storm, which is musically illustrated by a refined play of intensities and timbre 
suggestions: angoscioso, bp pesante, pp subito oscuro, p sordamente, agitato ma 
sostenuto, mp patetico sostenuto, violento, grave, aspro, mordace, ff sff furioso. 
The request is to mute the piano in a large segment of the piece, although the 
indications go from pp to f, and the dynamic gradation then involves its gradual 
raising (due corde, followed by tre corde). Around rehearsal mark 28, there is even 
a tremolo of the sostenuto pedal (○ is used on almost every chord).

The final piece restores motifs from The Fiddler or Cradle Song and the signal 
of the sunrise is also imagined with the same sounds that captured the image of the 
moon but integrated differently in the plane of harmony; this process is a “synthe-
sis” of the musical material, but which gives “a unitary construction” to the suite 
(Petra-Basacopol 1979: 106).

3. Analysis of the itineraries
The analysis of the piece in correlation with the idea of journey follows four 

axes:

3.1 The axis of the space journey
Childhood Impressions outlines the composer’s birthplace, located in Romania, 

in the region called Moldova, more specifically Liveni village, Dorohoi county, 
now called George Enescu, part of the commune with the same name in Botoșani 
county, in the north-east of the country. A description of the surroundings is made 
by the composer himself: “The plains so hard to describe to one who has never 
seen them [...]: fields sown with barley and maze, with strips of old woods, with a 
dark horizon, and old villages scattered among birch trees and willows. My village 
is like many others. It has a beautiful church whose golden icons seem to come 
alive in the incense smoke. I lived in a small house with a painted wooden porch, 
where the ropes of onions dried in the sun. I can still see the peasants, in white 
shirts with blue coats, singing in the sunset...” (Gavoty 1982: 22). The birthplaces 
have a special meaning for Enescu, but not from the perspective of a purely photo-
graphic memory; the emotional-affective load accumulated in that universe, which 
he considered defining for his becoming, is the one that constituted a seal proudly 
worn in any corner of the world. Here are his words: “I have never left my country, 
I took it with me” or “Don’t bother to look for these places in the school atlas [...] 
Cracalia and Liveni belong entirely to my memories” (Lupu 2011: 74-75). Thus 
we can speak rather of spiritual geography; in fact, in Romanian philosophy, the 
village is considered a crucible of the being, a mystical “axis mundi” (Lupu 2011: 
73) in which the child learns the faith, values, and customs of the community, 
learning to appreciate tradition.

The use of the folk source could be a geographical label, the specialists of this 
field identifying sounds reminiscent of Romanian folk songs (in the first piece of 
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the suite we can distinguish specific intonations of doina (Blaga 2011: 73), and in 
Cradle Song, of a carol).

3.2 The axis of the time journey
Enescu preserved the childhood memories in his consciousness as a blessed, 

bright time. The significance that it had is evidenced by the very conception of a 
work included in this topic over a long distance (over 50 years). The Romanian 
philosopher Lucian Blaga argues in his Trilogy of Culture that “the unconscious 
endows time with accents and somehow assigns it a configuration” (Blaga 2011: 
73). He argues that time does not have equal segments in intensity in the uncon-
scious, but their chaining acquires a certain “profile,” depending on which certain 
types of temporal horizons can be established, such as: “time-artesian” (with a 
focus on the future, ascending), “time-cascade” (past oriented, descending) and 
“time-river” (regarded as a “permanent present,” horizontal). The theme and the 
temporal-historical context of the composition of the work determine us to place 
this suite within the parameters of the “time-cascade,” in which a moment from 
the past (“an initial point,”) has superior valences to the present (is “invested with 
the accent of the maximum value  ”). This premise is confirmed by the idea that 
the image of the purity of childhood offers comfort to the adult during difficult 
times, the memories that cherish the domestic universe being a refuge in the years 
of maturity, threatened with the uncertainty brought by the imminence of the war.

3.3 The axis of the affective journey
The term impression is defined as an “effect produced and imprinted in the hu-

man consciousness by things, happenings or surrounding phenomena; thoughts, 
images, spiritual states that remain in memory”2. Starting from this explanation 
we can distinguish in the psychological plane two types of psychic processes: on 
the one hand, those of the child - perceptions, affections, and emotions, and on the 
other, those of the adult - representations and feelings.

Dictionaries of psychology explain the shades that differentiate affections, 
emotions, and feelings, depending on the degree of systematisation of the ob-
served states. If the affect refers to the “unanalysable and elementary aspect of 
affectivity,” emotion “is the neuro-vegetative translation of affections” (Sillamy 
1996), and the feeling is delineated as “strong, complex, and lasting” (Șchiopu 
1997).

An image of the childhood universe can be provided by the perceptions, affec-
tions, and emotions noticed in the suite:

2 . https://dexonline.ro/definitie/impresie [Accessed 20 March 2020].
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Piece Perceptions Affects Emotions

The Fiddler auditory joy
amazement contemplation

The Old Beggar visual fear
sadness

compassion
pity

The Stream at the bottom 
of the Garden

visual and
auditory

slight unrest
thrill

meditation
delight

The Caged Bird and the
Cuckoo on the Wall auditory curiosity safety

tenderness

Cradle song auditory 
tactile

quietness
warmth inner balance

A Cricket auditory curiosity contemplation

Moonlight through the 
Window Panes visual quietness calmness

Wind in the Chimney auditory restlessness tension

Storm outside, during the 
Night auditory fear anxiety

Sunrise
sensorial
(addressed to all 
senses)

reassurance
joy winning attitude

euphoria

Feelings could be identified in terms of artistically transmitted expressiveness, 
at the age of maturity: melancholy, joy, sincerity, longing. The musicologist Car-
men Petra-Basacopol analyses ‘dorul’ (longing) as a state-specific to Enescu’s 
works; without an equivalent of translation into other languages, longing is di-
rected towards distant objects, people, places or images, with an accentuated de-
clarative imminence, even on a personal level.

The explanation of impression also appeals to memory, which is “like a back-
bone of the personality, being involved in shaping identity” (Șchiopu 1997). The 
composer noted his instructions with minuteness and because most of them reflect 
psychological attitudes or reactions (mesto, calmo, tranquillo, nostalgico, pensi-
eroso, sognando, angoscioso, agitato, appassionato, etc.) we may deduce the care 
he had for the interpretive design, but also the fineness of the nuances he surprised 
during childhood. So, we distinguish the following personality traits: 

a) introversion: the programmatic succession reveals the child’s perceptions 
and not just his sensations; the sensation indicates “the capture of the elementary 
sensory information”, while the perception implies analysis and an interpreta-
tion of what is recorded; memory presupposes the filter of maturity, thus we refer 
to what Jean Piaget called “a construction permanently remolded according to 
development”3; therefore, both perception and its memory lead us to the process 
of subjective interpretation, which takes place inside;

b) sensitivity;

3 . Doron & Parot (coord.), 1999: Dicționar de psihologie. București.
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c) meticulousness and acuity in observing the details: the attitude that Enescu 
had towards his work confirms his total dedication, determination, and depth of 
thought.

3.4 The axis of the performer’s journey
The performer is engaged in a journey that comprises the previous ones. To 

know the specifics of the places where the composer lived during childhood, as 
well as the cultural features, we consider it necessary to go through the volume 
realized by Bernard Gavoty - The Memories of George Enescu, in which the pro-
gram of the suite is explained, but which also contains details confessed by Enescu 
himself, regarding the places and people he cherished in memory. Regarding the 
journey in time, we can point out that the performer has to make two-time jumps, 
one in the composer’s early years (1884–1887), but also during the composition of 
the work (1940), in order to understand the context in which these “impressions” 
matured and under what conditions the artistic message was identified and shaped. 

One of the difficulties of the contemporary performer is that of the great dis-
tance from the way of life that Enescu led during his childhood: few of us live 
today in a rural environment, and if they do, the habits and resources they have 
are no longer the same as in the past (certain objects and features of a house are 
very likely to be found only in museums: the cuckoo clock or an open fireplace 
and chimney). Therefore, in order to be able to access representations of these 
things, the interpreter does not resort only to the reiteration of the elements stored 
in memory, but goes through a path of artistic research, by documenting Enescu’s 
biography and references on Romanian culture and spirituality.

In conclusion, we believe that these analytic considerations underline the 
uniqueness of the work, its modernity, through timbre and message, through the 
symbolic vision and through the temporal filters that reach a timeless, eternal, 
everlasting result.
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ВРЕМЕВО-ГЕОГРАФСКИ И АФЕКТИВНО-
ЕСТЕТИЧЕСКИ МАРШРУТИ ВЪВ 
„ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДЕТСТВОТО“ НА 
ДЖОРДЖЕ ЕНЕСКУ, ОПУС 28

Кристина-Николета Шойту 
Резюме: Една от късните творби на Енеску Детски импресии (1940) е представи-
телна за репертоара за дуети цигулка и пиано. Тя все още буди интереса на изпълни-
телите, тъй като предвид на историческия контекст тя не е придобила популярност 
на времето си. Статията осветляването това програмно произведение през призмата 
на темата за художественото произведение и идеята за пътуването. Този подход се 
отразява в четири оси, представени като маршрути. Първата ос предлага пътуване в 
конкретизирано пространство, в провинцията на селска Молдова; втората посока е 
пътуването във времето, съответно арката на времевия маршрут се възстановява от 
момента на създаването на творбата до детските години (дистанция от около 50 го-
дини). Третата ос има за цел да разкрие света на психиката на композитора, с акцент 
върху когнитивната страна и ефективността, а последният маршрут е представен като 
пътуване на съвременния интерпретатор във вселената на творбата, с препратки към 
всички наблюдавани тук пред-маршрути. Методологията се основава на ключови по-
нятия от психологията като памет, впечатление, възприятие, освен това на семантич-
ни или философски понятия, както и на анализ на музикалните средства, които могат 
да аргументират изследваните принципи. Значението на това проучване се доказва в 
работата на изпълнителя, който, имайки предвид тази гледна точка, може да обогати 
и развие собствената си интерпретационна стратегия.

Ключови думи: репертоар за клавирно цигулка-пиано, оси на пътуването
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

THE SYSTEMS OF BEN JOHNSTON AND ERVIN 
WILSON: AN INTRICATE JOURNEY BETWEEN 
MICROTONALITY AND MATHEMATICS

Ivan K. Yanakiev1

Abstract: The text reviews the basic principles of the systems of extended Just intonation 
by Ben Johnston and the Moments of Symmetry system of Ervin Wilson. Johnston bases his 
system on the vector 4:5:6 and applies it both by expanding its limit up to 31 and calculating 
the resultant tones from the 3rd, 5th, and 7th limits. Alongside the u-tonal and o-tonal reflec-
tions, this generates multidimensional lattices that are interconnected with common tones 
that Johnston uses to modulate from one tonal centre to another. Ervin Wilson’s Scale tree 
and Moments of Symmetry come from the idea of continued fraction and graph tree. Ervin 
Wilson’s approach is deeply connected with Joseph Yasser’s view on the evolution of the 
cardinalities of the known tonal systems.

Keywords: just intonation, microchromatics, isomorphic keyboard, moments of symmetry, 
scale tree

During the second part of the 20th century composers and theorists started to 
pay more attention to the field of microtonal music. This text will review some 
examples of the theoretical works of two of Harry Partch’s students – Benjamin 
(Ben) Johnston and Ervin (Erv) Wilson.

Ben Johnston
Ben Johnston worked exclusively in Just intonation (JI). And as it is quite easy 

to have a diversity of pitches in the Equal Divisions of the Octave systems – by 
just dividing equally by a bigger cardinality number – in the just intonation the 
number of the tones in use is limited. Harry Partch (Ben Johnston’s teacher) ex-
panded the prime limit of the system up to the 13-limit in his tonality diamond. He 
came up with a system of 43 tones per octave (Yanakiev 2018). This set of mono-
phonic ratios (Partch 1979) can be organized in a 6-dimensional vector space. 

The problem with Harry Partch’s diamonds is that they are centered. In his un-
derstanding, the centre is 1/1 with a frequency of 196 Hz (that is very close to the 
value of g1=195,998 Hz in equal temperament with a1=440 Hz) (Partch 1979). Ben 
Johnston expands this 5-dimensional structure by further extending the p-limit up 
to 19 thus making the system 7-dimensional. He uses the “Extended Just Intona-

1  Ivan K. Yanakiev is an independent researcher and PhD candidate at the Institute of Art Studies. 
His research field is: the concert pitch a1=432 Hz, music temperaments and intonations and 
music perception. Yanakiev is author of two studies (2019, 2020), 9 papers (2014–2020) and has 
participated in 13 scientific forums in Bulgaria, Macedonia and Russia. Yanakiev is leader of two 
scientific projects (2016–2017 and 2017–2019) funded by the BAS’s Program for Support of Young 
Scientists. 

E-mail: yanakiev.ivan@gmail.com
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tion” and undertakes a serial approach towards the system. 
The advantage of this approach is that the system allows shifting the tonal 

centre (modulation). Ben Johnston uses these systems in his String quartets – he 
uses up to the 7-limit in his String quartet No 4, up to 11-limit in string quartet No. 
6, up to 13-limit in his String quartets No. 5, 7 and 8; up to 31-limit in his String 
quartet No. 9 (Fonville 1991).

Ben Johnston’s application of the Just intonation can be reviewed as a vector 
multiplication from a starting tone. His basic vector is the just major chord that 
can be found between the 4th, 5th, and 6th overtones (4:5:6). This vector applied 
from the starting point C (ratio 1/1) gives the C, E, and G tones.

Johnston uses the idea of u-tonality and o-tonality as a basic way of reflecting 
the direction of the generating vectors but preserves the vectors’ magnitudes. He 
applies this reflection to any prime number row. For example (Ill. 1), in his String 
quartet No. 6 Johnston uses the 19-limit just intonation, calculated u-tonally and 
o-tonally from the first 4 prime limits – 2, 3, 5, and 7. The vector 4:5:6 is extended 
to include higher partials in order to get to 4:5:6:7:11:13:17:19. This is the vector 
used to generate the sets in Figure 1.

1. Six rows of u-tonal and o-tonal expansion (Fonville 1991: 122)
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Johnston considers expanding the limits of the set as adding a defined aesthetic 
quality to his music. In his paper Scalar Order as a Compositional Resource (John-
ston 1964) he gives the following explanation of his understanding: 

“There would be no aesthetic point in introducing a new prime into harmonic 
usage unless its psychoacoustical meaning were quite distinct. To hazard a guess 
based on consonant use of the dominant 7th chord (tuned in the ratio 4:5:6:7), prime 
number 7 may be said to contribute a sense of centralized instability, suspending 
the dominant-tonic (3 to 2) polarity. 7/6 and 8/7 are the two arithmetic means of the 
perfect 4th (4/3) (derived as before). Their harmonic use provides a consonant tritone 
(7/5), a consonant minor 7th (7/4), and a consonant major second (8/7)” (Johnston 
1964: 74).

Johnston’s systems are a successful attempt to unite the linear thinking with the 
harmonic thinking. His systems are both sources of diversity and represent the ulti-
mate unity of all the intervals. 

Erv Wilson
Wilson has never favoured or recommended a single tuning. His approach was 

always comprehensible and his intention was to generalize all possible tuning sys-
tems. He has made several major contributions to the microtonal domain – his gen-
eralized keyboard, his Moments of Symmetry scales, Lambdoma, Cross-sets Combi-
nation-Product Sets (CPS) (Narushima 2018).

Keyboard
Erv Wilson’s concept for a generalized keyboard is based not on the traditional 

Halberstadt piano keyboard, but it is an expansion of Bosanquet’s version of gen-
eralized keyboard (Bosanquet 1876). Wilson proposes a hexagonal design so that 
instead of having one linear dimension on the keyboard one has at his disposal a 
2-dimensional projection of a multidimensional system. It can easily map a xenhar-
monic system that has a 3- and even 4-dimensional structure. These are systems that 
have a p-limit of 11 (Yanakiev 2018, 2020).

His model concept was realized by the US company StarLabs in its MicroZone 
U648 keyboard with 288 keys. Other realized versions of Wilson’s generalized key-
board are the Terpstra Keyboard Prototype and the smaller USB controller AXiS-49 
by the C-Thru Music company.

The generalized hexagonal keyboard has also a major practical advantage com-
pared to the traditional Halberstadt keyboard – transposition invariance. Through-
out the keyboard, every scale, interval or chord will have the same finger position 
or configuration, regardless of the starting tone. The Halberstadt keyboard, in com-
parison to that, will require unique fingering for all the transposition of the scales, 
intervals and chords.

We could regard the hexagonal space as a 3-dimensional vector space with each 
hexagon being the unit vector. Then each tone has its unique three-dimensional 
coordinates form an initial 0-tone. Then an interval and a chord can be seen as a 
set of vectors. Applying transposition to these vectors is just a matter of basic addi-
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tion and subtraction. The practical idea of isomorphism is based on a mathematical 
principle of transposition of vectors, which is realized by keeping the same position 
of the fingers.

Scale Tree and Mapping
The generalized hexagonal keyboard is versatile in the systems that it can sup-

port for mapping. Wilson suggests a method devised by himself, according to which 
any linear scale (Yanakiev 2020) can be mapped and not just in one configuration, 
but in several. The choices are guided by the scale tree. Each version enables the 
playing of specific scale subsets of intervals. 

The Scale tree is a Stern–Brocot tree. It is a representation of the rational numbers 
as a graph tree. The lowest level of the Scale tree has all rational numbers ordered 
from the smallest to the largest. The different levels are a result of the principle that 
every rational number may be regarded as a continued fraction. For example:

This can be realized graphically by the Stern-Brocot tree, which is a binary three. 
There are two directions, along which one can go – left and right. Each level of the 
continued fraction represents a change of the direction on which we move down 
the Scale tree. The highlighted coefficient represents how many movements in the 
direction of the level we have to take in order to reach the rational number we rep-
resent with the continued fraction.

The Scale tree has two main branches. The left branch contains all the fractions 
which are smaller than 1 and the right side – the ones larger than 1. In our case, we 
have a number smaller than 1 so we have to start from the top ( ) to the left. Every 
new level of the continued fraction is a change of direction and the highlighted 
coefficient is the number of movements in the new direction. So, we have 2L2R1L 
movements down the Scale tree until we reach the .

The tree up to its 5th level is given by Wilson:
From the continued fraction we can see that if we are to consider an infinite con-

tinued fraction with the formula  we will get to the golden section. This means 
by going down the tree alternating between left and right movements we reach  on 
the left side and  on the right side.

Another interesting property of this tree is that each number and the two branch-
es that come out from it form a Diophantus triplet which fulfils the equation  
(by c being the upper number and a and b being the two numbers that go down on 
the left and the right side of c). This is a median tree that gives in terms of vulgar 
fractions the median between two values. Of course, the values are not perfectly 
equal, but they are as close as it is possible to go to the exact value without using 
irrational numbers.
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Each number is a result of simple addition of the values of the numerators and 
the denominators of the two closest numbers to it, disregarding the row order. For 
this to happen, Wilson starts the tree one level earlier before  – at  which is zero 
and which he erroneously calls infinity2.

2   is undefined because  is both  and  depending on which side of the 0 (positive or 
negative) we approach the limit.

2. Wilson’s Scale tree (Narushima 2018: 78)
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Moments of Symmetry
Moments of Symmetry is a system for generating linear scales in which there 

are two qualitative widths for each quantitative interval (except for the period in-
terval). The name comes from the method of generating scales in linear systems. 
When the generator finally gets to a position of symmetry the scale is finished.

Let one full rotation around a circle represent the octave. If we choose a point 
on the circle proportional to an interval (for example ) and start to iteratively 
measure distances that correspond to the interval we will be generating a spiral 
until we reach the 12th iteration.

This spiral can be organized into 5 concentric circles that represent every oc-
tave. Every circle is a system for dividing the octave into Large (L) and small (s) 
intervals.

Wilson gives the ratios of the intervals.

3. Moments of Symmetry spiral and divisions (Narushima 2018: 63)

4. Moments of Symmetry ratios of the divisions (Narushima 2018: 63)
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We can see in the column on the left, outside the table, the number of gaps 
according to the Three Gap Theorem. For the MOS scales, Wilson is consider-
ing only the rows where there are 2 gaps. That is because he is looking to find 
divisions that produce only two intervals. He indicates these systems in the right 
column outside of the table with the letters MOS and a vulgar fraction. The frac-
tion has in its numerator the number of steps that are needed in order to get to 
the generator interval and in its denominator the number of tones per octave. For 
example, the system MOS 5/12 has 12 steps per octave and the generator is found 
at the 5th step (4/3).

In the MOS each interval has 2 versions. It is obvious that there are 2 semitones 
–  (90,225 c) and  (118,685). They differ with a Pythagorean comma – the 
two versions of all the intervals of the 12-tone scale will differ with this comma. 

The same principle can be explored with different generators. The key is to 
find a corresponding number when the new generation of the next tone will come 
close enough to the initial tone in order to finish the spiral. The second step is to 
finish the concentric circles by subtracting from the last generator that part which 
overpasses the octave line then to check if it has a 2-gap pattern.

Cardinality
Wilson’s approach for generating scales is practical. This compels him to in-

clude a discussion about the cardinalities of the scales. His understanding of the 
subject is based on the idea of Joseph Yasser. In his book A Theory of Evolving 
Tonality (Yasser 1932), Yasser refers to the cardinalities of 5 and 7 as a basis for 
the evolution of tonality. He expresses the idea that from historical perspective 
the cardinality of 5 (pentatonic scale) is a predecessor of the diatonic scale with a 
cardinality of 7. The chromatic scale is a combination between a pentatonic scale 
and a diatonic scale with a cardinality of 5+7 = 12. Yasser foresees the further 

5. Moments of Symmetry with cardinality 12. (Narushima 2018: 69)
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development of the tonal systems towards a cardinality of 19 = 12+7. Wilson also 
favours this way of thinking and he explores cardinalities 17 (5+7+5), 19 (7+5+7), 
29 (5+7+5+7+5). This also coincides with the MOS principle of building a scale 
with small and Large intervals, however, brought on a macro-structural level (a 
macro MOS).

By expanding the number of cardinalities by accretion we get: 19 (12+7) → 
24 (19+5) → 31 (24+7). This coincides with the concept of employing the Euler-
Riemann Zeta function to get a set of favoured cardinalities (Yanakiev 2020) pre-
sented by Mike Battaglia and Peter Buch (Buch 2014). This coincidence can be 
viewed as a section point between the practical but slow evolutionary path onto 
which tonal fabric of music is steadily going and the fast but abstract ways of 
mathematical modeling using an objective structural approach.

Conclusion
From the multidimensional tonal structures, expanded by Johnston or the vec-

tor tonal space to Wilson’s generalized keyboard and methods of generating scales 
– all these examples are a synthesis of the abstract governing principle of math-
ematics. It fuses very successfully with the most basic units of musical expression 
– the tonal systems.

The author expresses his gratitude for the financial support provided by the 
National Fund for Scientific research and the project Contemporary Musical Com-
position, Theory and Philosophy.
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СИСТЕМИТЕ НА БЕН ДЖОНСТЪН И ЪРВИН 
УИЛСЪН: СЛОЖНО ПЪТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ 
МИКРОТОНАЛНОСТТА И МАТЕМАТИКАТА

Иван К. Янакиев

Резюме: Текстът разглежда основните принципи на системите, които Бен Джонстън 
(разширена чиста интонация) и Ървин Уилсън (моменти на симетрия). Джонстън ос-
новава своите системи върху вектора 4:5:6. Той генерира тонове, като прилага век-
тора от 3-та, 5-та и 7-та степен (прости граници), както и като го разшири до грани-
ца 31. Това, заедно с o-тоналните и u-тоналните отражения на системата, генерират 
многомерни решетки, които са свързани помежду си с общи тонове, които Джонстън 
използва, за да модулира от един тонален център в друг. Системата на Ървин Уилсън 
Моменти на симетрия и Тоналното дърво произхождат от математическите идеи за 
верижни дроби и дървото (граф). Подходът му може да бъде свързан с идеите на Джо-
узеф Ясер за еволюция на произхода и еволюцията на кардиналностите на познатите 
тонални системи.

Ключови думи: чиста интонация, микрохроматика, изоморфна клавиатура, моменти 
на симетрия, скалово граф дърво
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

STEPPING INTO NATURE 
THE MOTIF OF WALKING AND PILGRIMAGE 
IN SLOVAK ACTION ART OF THE 1970s AND 
1980s

Ján Kralovič1

Abstract: This paper examines artistic actions realised in the natural environment in the 
1970s and 1980s in Slovakia. Within ecologically themed performances staged in the coun-
tryside, it focuses on acts that emphasise the natural environment and its specific ephem-
eral, poetic or aesthetic elements. 
The common motif is the act of walking, hiking, or pilgrimage. It focuses on actions that 
connected the presence in the country with an obvious ecological message (D. Tóth: The 
Journey to the Compassionate Ties, 1984), or highlighted the vulnerability of the ecosystem 
(D. Tóth: 14 Stops, 1982), and made an ephemeral track in the country using the artist’s own 
body (M. Kern: I Drew a Line By Myself, with My Own Body..., 1982). The most impor-
tant motif of the pilgrimage is the conveyance of a symbolic environmental message. (A. 
Mlynárčik: Alouette ´80, 1980–1981). 

Keywords: Action art, body, nature, normalisation, performance, walking

In his lecture on walking delivered on 23rd April 1851, H. D. Thoreau said: 
“Our expeditions are but tours and come round again at evening to the old hearth-
side from which we set out. Half the walk is but retracing our steps. We should go 
forth on the shortest walk, perchance, in the spirit of undying adventure, never to 
return (…)”.  (Thoreau 1995: 6)

Thoreau often wrote about the art of walking, about walking not only as a con-
templative activity that enables us to discover the landscape and become part of it, 
but also as a transcendental experience.

This paper explores walking as a component of artistic intention. In accordance 
with the introductory quote, I am particularly interested in the excursions to the 
countryside associated with the meditative aspect of artistic actions. “To retrace 
our steps” implies self-reflection. The theme of walking is related to deeper self-
awareness, to the awareness of the body and of the environment. I will also focus 

1  Mgr. Ján Kralovič, PhD is an art historian, and an Assistant Professor at the Department of 
Theory and History of Art, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia. He has authored 
the books: The Territory of the Street: Action Art in Urban Space from 1965 to 1989 in Slovakia 
(2014), Championship behind Doors: Bratislava Championships in the Shift of Artefact (1979–
1986) in the Context of Home Exhibitions 1970s and 1980s (2017). 

E-mail: jan.kralovic@vsvu.sk
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on the appellative character of these actions, as well as on their ecological poten-
tial and environmental engagement.

Walks in the countryside, contrasting with urban, industrial environment, rep-
resent human desire to return to nature. In art, they are often related to the artist’s 
effort to point out the aesthetic qualities of the landscape. But they are also con-
nected with quiet and contemplation. In the 1970s and 1980s, the environmental 
aspect became one of the central messages of artistic actions in the countryside.

This paper is related to action art, which can be characterised by its processual-
ism and conscious use of time and space. The author forms an inherent part of the 
action and his or her body, gestures, movement and walk – within the context of a 
particular environment – acquire semantic qualities. I will cover mainly the period 
of the 1970s and 1980s, the years of Czechoslovak normalisation, when unofficial 
authors were banned from galleries. The artists’ escape to nature was therefore 
also a result of their reluctance to comply with the official formal and content-
related norms and a refusal to be loyal to the regime. Nature became an asylum, a 
place not controlled by the censors. It was a space that offered creative freedom. 
Outdoor art events that took place at that time were strongly influenced by con-
ceptualism. American theoretician Lucy R. Lippard characterised conceptualism 
as “work in which the idea is paramount and the material form is secondary, light-
weight, ephemeral, cheap, unpretentious and/or dematerialised”. (Lippard 1973: 
7). The Art of the 1970s can be characterised by an emphasis on the artwork’s 
idea, austerity of expression, dominance of gestures, use of indexical signs (such 
as footprints, mirrors, smoke), intense experiencing of everyday situations and 
poetisation of day-to-day life. These aspects manifested also within the context of 
private outdoor events and actions. My paper will cover mainly those actions that 
represent a major turn towards environmental issues and ecologically oriented art. 
I will focus on their metaphorical, poetical and environmentally engaged dimen-
sion in relation to the act of walking.

Natural motifs have a strong tradition in Slovak art. At the turn of the twentieth 
century, landscape painting substituted for the missing genre of historical paint-
ing. The monumentality of mountain landscapes symbolised grandeur. The main 
glamour of the landscape often encouraged nationalist tendencies and natural ele-
ments symbolised eternal presence. The motif of the mythical High Tatras was a 
very frequent symbol of patriotic awareness. A figure in the landscape represented 
harmonious coexistence between man and nature, human ability to shape the land-
scape or virtues like diligence, perseverance and dauntlessness of Slovak folk.

At the turn of the twentieth century, pantheistic motifs appeared, identifying 
nature with higher spirituality. Man and nature became one. In the 1920s and 
1930s landscape became part of the ethnographically conditioned painting. As a 
non-conflictual genre, landscape painting proved successful during the totalitarian 
Slovak state (1939–1945) as well as after 1948, under the communist regime. In 
the 1960s, visual art began to reflect urban environment, problems of townspeo-
ple, elements of civilianism and socialist pop-culture. The “return to landscape” 
was prominent in action art and conceptual tendencies of the early 1970s, this time 
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without nationalistic symbolism and affect. Nature was no longer interpreted as 
an embodiment of national identity. In the art of the 1970s – especially in action 
art – nature was perceived as an intimate environment, encouraging concentration 
and meditation. Landscape became a refuge, as well as an object of protection 
and care. It was an open-air studio where artists could create their work and evade 
censorship. Some of the actions had a ritual tone; they were combined with physi-
cal activities and specific natural setting (such as the actions by the Artprospekt 
P.O.P group).

As a symptomatic action that marked the turn towards nature, let me mention 
Rudolf Sikora’s piece called Out of Town (1970). A series of 9 black and white 
photographs capturing huge arrows painted in snow, indicating the way out of 
town and into the nature. (One of the photographs appeared on the cover of Klaus 
Groh’s significant book Aktuelle Kunst aus Osteuropa, 1972) This piece was an 
ephemeral “information system” (black pigment sprayed on snow), representing 
Sikora’s belief in the necessity to grasp the delicate balance of nature and its con-
nection to the socio-cultural basis. Sikora incited to protect the ecosystem in order 
to preserve the environmental and eco-social balance. He started to use the term 
Anthropocene, and in his manifestos he warned against the impact of human ac-

1. Rudolf Sikora. Out of Town, 1970



108

tivities on the global ecosystem. From 1970 to 1975 he organised meetings that 
combined artistic and scientific points of view, taking place in his studio at Tehe-
lná Street in Bratislava. These were philosophical debates dealing with the topics 
of science, human and his habitat.2

The outputs of these meetings were not only texts, but also conceptual works. 
The participants approached art as a form to communicate scientific, technologi-
cal, cosmologic as well as humanist messages. J. Zavarský, S. Filko, M. Laky, P. 
Bartoš, M. Kern and the theoreticians T. Štrauss and I. Gazdík were among those 
who frequented these events.

The foundation of the Club of Rome in 1968 was an important milestone on 
the way to the ecological turn. This international organization of scientists deal-
ing with global prognoses, aims to spread awareness of environmental topics and 
negotiate with political leaders. The first report to the Club of Rome, authored by 
a team lead by Dennis Meadows, was titled The Limits to Growth and published 
in 1972. Although the study’s algorithmically processed scientific data may have 
been partial and its methods of prediction questionable, its daunting conclusion, 
that the Earth’s capacity is limited, was ground-breaking. R. Sikora read the text 
in a Polish samizdat translation, shortly after it was published. The study and its 
conclusions had a strong impact on his following work.

I would also like to focus on walking as a banal process. (The original meaning 
of the French word banal is “belonging to a manor, common, communal”, which 
later evolved into “commonplace, ordinary”). Walking is an ordinary everyday 
act. In an artistic process, however – in an artistic action – the motif of walking 
becomes part of the artistic intention, a meaningful, exemplified element. Walking 
becomes a referential and connotative sign, representing certain characteristics: 
successiveness, continuity, individuality, movement, concentration, etc.

As an example, I can mention the work by Michal Kern I Drew a Line By 
Myself, with My Own Body... (1982), photographs of footprints in the snow in the 
Great Cold Valley. In his diary, he wrote: “I created a line, point by point, step by 
step. I composed it from my feelings and experiences. I wrote it in the snow with 
my own body. It will be covered by snow and when the spring sun melts the snow, 
only this memory will be left”. (Čarná 2011: 40).

Kern used walking as a medium, touching nature in the most natural way. He 

2   Jiří Valoch in the text of Sikor’s monograph mentions regular “Tuesday” meetings, which gave 
rise to several conceptual realisations also in the form of printed matter. J. Koller, S. Filko, R. 
Sikora and theoretician I. Gazdík participated in the first one, entitled: ?! + ... (1971). In the coming 
years, there were further joint actions aimed at the fundamental problems of human existence and 
man. ... Time I. / Moravian Karst, 1973 / ... Time II ... and unfinished events ... Time III, IV .... 
(attended by: J. Zavarský, R. Sikora, J. Koller , S. Filko, later also M. Laky, P. Bartoš, M. Kern and 
theoretician T. Štrauss) Symposion: Symposion I. (1974) and Symposion II – frozen in formation 
(documentation of works of art was stored in a metal box and buried in the forest above Bratislava 
on January 24, 1975). For activities in Rudolf Sikora’s apartment, see: Valoch, Jiří, Rudolf Sikora 
– konceptuální myšlení v proměnách doby (Rudolf Sikora – conceptual thinking in thechanging 
times). In: Rudolf Sikora. Sám proti sebe. (Rudolf Sikora: Against Himself) 2006 (Ed. Helena 
Musilová) Praha, 2006, 7-36.
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subconsciously returned to the work of 
his father whose authority accompanied 
him till the end of his life. The action I 
Created a Line II (1983) indirectly re-
ferred to the painting by Peter J. Kern: 
Footprints in the Snow (1963). It was 
based on an experience of nature shared 
with his father, expressed, however, in an 
authentic manner as a recording of a real 
experience.

Kern’s friend and poet Ivan Laučík 
wrote about Kern’s actions that he “used 
art to immortalise moments of relation-
ship renovation, while being the medium 
himself. He captured his silent footprints 
on many hills and fields. Their meaning 
was not just a simple marking of the pre-
sent, it was also joy of a harmless con-
tact.” (Laučík 2015: 94).

In the action Man Cutting Grass 
with a Scythe (1983) Kern worked his 
way through the countryside with a more penetrative gesture. The action can be 
perceived as a parable about the journey through life. Kern’s Walking pieces are 
analogous to earlier works by Richard Long: Walking Line, (1967) and Milenko 
Matanovič: Creating a Path (1968) or Wheat and Rope (1969). These artists cre-
ated “drawings” in the landscape with their own bodies. They were leaving a vis-
ible trail as an index sign of their presence.

2. Michal Kern: I Drew a Line by Myself, 
with my Own Body..., 1982

3. Peter J. Kern: Footprints in the Snow, 1963 4.Michal Kern: I Created a Line II, 
1983
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Czech artist Milan Maur 
realised walking pieces in the 
1980s, too. Maur’s interest lied 
not only in making hidden, un-
derstated phenomena visible 
but also in capturing aesthetic 
qualities immanently present 
in their very processuality. On 
9 May 1988, he undertook an 
action documented only in a 
succinct text, announcing: “On 
May 9th 1988, I went after the 
sun from dawn to dusk”, with 
an open ring drawn on a map 
of Pilsen, showing the artist’s 
path. The symbolic pilgrimage 
from the east to the west, mim-
icking the sun’s path through 
the sky, was recorded as a bare 
fact. So this is a record of an 
action stripped of its artistic, 
aesthetic or emotional aspects, 
not considering its individual 
determinants.

The Czech phenomenologist and psychologist Petr Rezek analysed this form 
of presentation among Prague’s body-art community (K. Miler, P. Štembera, J. 
Mlčoch). Rezek finds this a peculiar and indeterminate act, free of any “why” or 
“because”, that “just happens”. In everyday life, actions aim at a goal, they have 
a purpose. In the aforementioned artistic action, the event is taken out of daily life 
thanks to its purposelessness, and it becomes a moment of passage, a feast. Rezek 
understands this act as something that manifests in itself, a phenomenality. It is a 
pure process that becomes an event by opening up something new in the world.

The turn to mediality becomes essential to the presentation and communication 
of this piece. The map plays a dual role: as a vector referring to an actual event and 
as anchoring or a record of this event, which itself becomes a work of art in reflec-
tive gallery presentations. An analogy to Milan Maur’s work can be found in the 
“walking actions” of Richard Long. On 12–15 October 1969, Long made his Walk-
ing Sculpture. In Wiltshire in southern England, he started by creating an invisible 
square by walking, always recording precise times. Over the next three days, he 
increased the perimeter and extended the time for the creation of the squares propor-
tionally, until he created a field of concentric invisible squares in the landscape. The 
“walking pieces” by the British artist Hamish Fulton are similar. As an example, 
we can mention the series of actions Fourteen Coast to Coast Walks (1982–89), in 
which the artist connects selected parts of the British Isles’ shoreline walking and 

5. Michal Kern: Man Cutting Grass with a Scythe, 
1983
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drawing his routes on a map.
Walking is an inspiring activity. There is a possible analogy between walking 

and thinking. It was already present in the Aristotelian peripatetic tradition of dis-
cussing and teaching while walking, and it can also be abstracted. Walking has an 
analogical relation to critical thinking, since the first step always means abandoning 
a stable position and exposing oneself to uncertainty, instability. Czech philosopher 
Miroslav Petříček wrote in his book Myšlení obrazem (Thinking with the Image) 
that “In every moment, walking is a complex seeking of the point of equilibrium 
in movement, while always confronting a new situation, new circumstances, new 
obstacles. One cannot say beforehand where that point lies which will give us as-
surance about a further step, because the “rules” of walking are always determined 
by the situation, which is changing. Walking (...) is a process in process.” (Petříček 
2009: 30).

At the end of the 1970s, artist Peter Bartoš from Bratislava followed up with 
walking events, approaching them as a source of new inputs and mental stimuli. 
In 1977–1978, Bartoš organised regular Saturday Spring and Autumn Walks for 
friends and like-minded artists. These were distinctive cultural activities with a 
determined route and a discussion theme connected with questions of conceptual 
art. Among the participants, there were Ľubomír Ďurček, Peter Thurzo, Vladimír 
Havrilla, Naďa Jarkovská, Róbert Cyprich, Zuzana Bartošová and Stanislav Filko. 
The walks took place in diverse suburban locations or in the urban forest parks 
(Koch Garden, Mountain Park). During the walk, projects were discussed, as well 
as the ecological and eco-social potential of the site. On August 4 and 7, 1978 two 
walks by the lakes at Rusovce took place. This suburban locality in Bratislava, at 
that time still an independent village with gravel lakes, became an area for small 
events and games. Ľ. Ďurček, V. Havrilla, J. Mihalík, L. Snopko, S. Filko, N. Jarko-
vská participated in this activity.

6. Meeting by the Lake, Rusovce, 7 August 1978 (left: Naďa Jarkovská, right: Vladimír Havrilla, 
photo: Ľubomír Ďurček)
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In the 1970s, an intense interest in the topics of ecology and nature conserva-
tion appeared also in Dezider Toth’s (Monogramista T. D.)3 work. His creation 
can be characterised by the poetic form of intervention or action. Metaphor and 
associativity are important elements of his work: Little Kit (1975), Closed (1975), 
Public Day of Fauna (1975). In 1982, he made a hike from under the Červený 
most (Red Bridge) to the Kačín gamekeeper’s lodge, near Bratislava. On the way 
he chose 14 trees, which he symbolically treated with gauze and bandage. Red 
colour symbolising blood was leaking through white bandages. The number of 
trees refers to the Stations of the Cross. At the same time, the bandages marked a 
red tourist route. The event was presented in the author’s book as a set of photos 
of all the trees that he marked.

The performance called The Journey to the Compassionate Ties (1984) was a 
ritual. The walk was accompanied by a text as a possible instruction: “Put honey 
on your feet, wear seeds instead of shoes... enter the countryside.” He covered 
his feet with honey and with grass seed, which he scattered by walking and thus 
symbolically “inseminated” nature.

He became a sower, re-cultivating the landscape. In the photographs docu-
menting the performance, we can see that he also walked on an asphalt road. 
This gesture reminds us that it is no longer possible to achieve complete harmony 
between man and nature. In a personal letter to Michal Kern of the late 1970s, 
he wrote: “I am living an urban life and therefore I take this experience and this 
possibility of communion into nature. I don’t bring – I take. I don’t show – I want 
to see. (…) I see these works as an expression of desire, knowing that because of 
my way of life, it is no longer possible for me to align with nature. But don’t you 
think, we should care more for the impossible? Isn’t this kind of impossibility 
precisely the thing that we are all looking for?”. (Monogramista T. D. 2011: 44).

Toth often uses the index sign of a 
footprint. Our trace is an evidence of 
our presence, an evidence of our exist-
ence. His action Trace (1979) shows 
the details of traces, instead of the route 
he passed. He fixed a pattern imitating 
a bird’s trace to the soles of his shoes 
and thus left a double trace – a human 
footprint that symbolically protected a 
smaller trace of a bird.

In 1980–1981, artist Alex Mlynárčik 
carried out an action that was not only a 
walk, but literally a journey around the 
world. He had organised several out-
door events in the late 1960s and early 

3  On May 6, 1965, Dezider Tóth adopted the Monogram T. D., which he notarised as his new artistic 
designation.

7. Dezider Tóth: 14 Stops, 1982 (one of 14 
photos, a “mark” on a tree)
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1970s (Spawning, 1969, Snow Festival, 1970). His 
project Alouette ´80 – The Message of Rosehips 
(1980–1981) was a hundred-day journey around 
the world (with the alpinist F. Kelle), inspired by 
Exupéry´s Little Prince. Mlynárčik planted sixty 
seeds of wild roses from Rozsutec, where the jour-
ney symbolically started, in sixty different places 
of the world and documented it by photographs. 
Mlynárčik’s gesture of a ”man who plants trees” 
was connected with the motif of transferring a piece 
of Slovak landscape to various parts of the world.

The accentuation of the walking motif was re-
flected in the actions of the Terrain Alternative 
Group.4 Samizdat almanacs with profile texts by art 
historian Radislav Matuštík were published from 
four of their land art or action meetings. After the 
mid-1980s, art events in the countryside were held 
less frequently.

Walking is the most basic human activity through 
which we discover nature and touch it physically. It 
can be a meaningful process, a “footprint” left in the 
space. It is the poetry of the everyday, an asyndetic 
interconnection of various realities that depend on 
one’s viewpoint and location, and are conditioned 
by the very process of walking. Walking is a means 
of individualising the experience of the environ-
ment. While some of the aforementioned actions 
were linked with a journey, others were aimed at 
walking itself, wandering in nature or at leaving a 
trace of human presence.

In these selected performances, I was interested 
in the dimension of ecologically conditioned activ-
ity. With their actions, R. Sikora, M. Kern or D. 
Tóth, pointed out the necessity of returning to na-
ture, but also the necessity of its protection, treat-
ment. Their actions sought to make the viewer more 
sensitive, encouraging all of us to be more percep-
tive of our surroundings.

One way to achieve this sensitivity is to focus on 
banal activity. Walking is thus contemplation and a 

4   Terrain was an informal association of artists who carried out several events between 1982 and 
1984, situated mainly in the countryside and focusing on the eco-social aspects. However, we can 
find among them several actions that cross the natural boundary and were realised in industrial 
zones and suburban areas.

8. Dezider Tóth: The Journey 
to the Compassionate Ties, 
1984

9. Dezider Tóth: Trace, 1979
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path towards yourself as well as a creation of a new path through art. The Swiss 
novelist Robert Walser wrote in The Walk (orig. 1917): “I must walk to refresh my 
mind and keep in touch with the outside world.” (Walser 2010: 30)

Walk-based art events are also focusing on the contact between the body and 
the landscape. They aim to emphasise the sustainability of the balance between 
man and nature.

10. Alex Mlynárčik: Alouette –Message of Rosehips, 1980–81 (selection with 
photos of a trip around the world)
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ВСТЪПВАНЕ В ПРИРОДАТА. МОТИВЪТ 
ЗА ХОДЕНЕТО И ПОКЛОНЕНИЕТО В 
СЛОВАШКИЯ АКЦИОНИЗЪМ ОТ 70-ТЕ 
И 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Ян Кралович

Резюме: Текстът разглежда художествени акции сред природата, осъществени в Сло-
вакия през 70-те и 80-те г. на ХХ в. Въз основа на представления сред природата на 
екологични теми, той съсредоточава вниманието върху акции, акцентиращи върху 
природната среда и нейните специфични мимолетни, поетични и естетически еле-
менти. 
Общият мотив е актът на ходенето, пътуването на автостоп и поклонението. Фокусът 
пада върху акции, свързващи присъствието сред природата и очевидното екологично 
послание (D. Tóth: The Journey to the Compassionate Ties, 1984) или изтъкващи уязви-
мостта на екосистемата (D. Tóth: 14 Stops, 1982) и оставящи мимолетни отпечатъци в 
околната среда, използвайки телата на самите художници (M. Kern: I Drew a Line By 
Myself, with My Own Body..., 1982). Най-важният мотив на поклонничеството е да се 
отправи символично екологично послание. (A. Mlynárčik: Alouette ´80, 1980–1981). 

Ключови думи: акционизъм, тяло, природа, нормализация, представление, вървене
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪТУВАЩИЯТ ПОГЛЕД:
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОКУЛОГРАФИЯТА 
В ИЗКУСТВОЗНАНИЕТО И 
МУЛТИКУЛТУРНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ 

Теменужка Димова1

Абстракт: Създадената през 2006 г. Лаборатория за когнитивни изследвания по 
история на изкуството (CReALab) при Виенския университет, изучава визуалното 
възприятие на творби на изкуството посредством метода на окулографията. Научното 
измерване на движенията на очите при гледане спомага не само за разкриването на 
определени когнитивни процеси, свързани с възприемането на изкуството, но и за 
„проверяването“ на някои утвърдени принципи на изкуствознанието. Така например, 
окулометричните опити разкриват, че когато зрителя разглежда една картина, то той 
не се влияе от композиционните линии в началото. Това настъпва едва след като по-
гледът му обходи художествената композиция и започне да я разглежда по-детайлно. 
Влияние върху визуалното възприятие оказват също така познанията, културните и 
езикови характеристики на зрителя, както и условията, в които протичат опитите. 
Когато става въпрос за принципите на мултикултурното възприятие, окулографията 
може да има значителен принос. Все още съществуват редица сфери на изкуство-
знанието, които не са изследвани през призмата на съвременния зрителски поглед и 
неговите културни различия. Една от тези сфери е иконографският език на жестовете 
в ранномодерната европейска живопис. 

Ключови думи: жестове, ръце, език, иконография, живопис, зрител

1. Окулографичният метод за анализ на визуалното възприятие в из-
куството
Понятието „пътуващ поглед“ има двоен смисъл. От една страна се под-

разбира микротраекторията на очите, които се разхождат по повърхността 
на една картина, и благодарение на това своеобразно пътуване извличат сми-
съла на художественото изображение. От друга страна, то засяга темата за 
различията между погледи на хора от разнообразни култури, които се срещат 
с европейската живопис, посещавайки музеите. В този случай, пътуващият 
поглед има по-буквален смисъл и въплъщава мултикултурното възприятие.

Начинът, по който композицията на една картина влияе върху погледа на 
зрителя, е проблем, който интересува не само съвременните психологически 
и когнитивни теории на изкуството, но и авторите на трактати, посветени на 
живописта между XV и XVIII век. За художниците от ранно-модерната епоха 
е важно да знаят как да привлекат вниманието на наблюдателя към опреде-

1 Dr Temenuzhka Dimova obtained a PhD degree in History of Modern Art from the University of 
Strasbourg in 2017. Research filed: Gesture language in painting and graphic arts of the Early 
Modern period. Author of the book ‘Le langage des mains dans l’art. Histoire, significations et us-
ages des chirogrammes picturaux aux XVIIe et XVIIIe siècles‘, 2019. 

E-mail: temenuzhka.dimova@gmail.com. 
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лени зони на художествената сцена и как да организират по най-оптимален 
начин разказвателната нишка в пространството на платното. Вследствие на 
това се раждат различни ренесансови и класически размисли, посветени на 
движението на очите, между които тези на флорентинския архитект и скулп-
тор Филарете, както и на френския философ Дени Дидро (Rosenberg, Klein  
2015). Те, разбира се, имат силно спекулативен характер, тъй като не се ос-
новават на научни методи и експерименти с апаратура, каквато използваме 
днес. Визуалното възприятие на живописта се анализира по-скоро от гледна 
точка на интуитивни предположения и логически геометрични съждения. 

Когато през 1935 г. американският психолог Ги Бъсуел за първи път из-
вършва експеримент с окулографичен апарат, проследявайки погледа на 
хора, които разглеждат картини, се поставя началото на един дълъг процес 
на разкриване на физиологичните механизми, според които протича визу-
алното възприятие. Благодарение на съвременната окулография може да се 
направи съпоставка между старите художествени теории и действителния 
начин, по който картините се възприемат днес. Интересен факт е, че те нито 
напълно се разминават, нито напълно си съответстват. 

Окулографът е апарат за измерване на движенията на очите, с който се 
определят зоните на фиксации (почти стабилни точки на внимание) и сакади 
(преминаванията от една точка в друга). Съществуват както стационарни, 
така и мобилни окулографи, в които са монтирани инфрачервени камери, 
записващи координатите на очната ос.

Основаната през 2006 г. Лаборатория за когнитивни изследвания по ис-
тория на изкуството (CReALab) при Виенския университет2, е първият в 
света изкуствоведски изследователски център, посветен на окулографията. 
Дотогава експериментите с наблюдатели на творби на изкуството се извърш-
ват главно от психолози. Целта на ръководителя на CReALab, изкуствоведът 
Рафаел Розенберг, е да състави научна програма за изследване на визуалното 
възприятие, която да се основава на принципите на изкуствознанието. Про-
ведени са опити с широк репертоар от творби, датиращи между XV и XX 
век, включващи наблюдатели с различен тип познания и културна принад-
лежност. 

Един от основните въпроси при разглеждането на картини е свързан с 
проследяването на композиционните линии. Теоретици като Дидро смятат, 
че окото се плъзга по тези линии и разкрива постепенно изобразените фи-
гури по ред, наложен от художника. Окулографските измервания показват 
обаче, че очите на зрителя реагират по много по-непредвидим начин, като 
отскачат от едно място на друго, без да следват определена геометрична ло-
гика. В първите десетина секунди сакадите са по-чести, а фиксациите – по-
кратки, но постепенно погледът започва да се застоява по-продължително 

2  Лабораторията е създадена от Рафаел Розенберг в Хайделбергския университет през 2006, 
но след като той е назначен като професор във Виенския университет през 2009, CreALabе 
прехвърлена там. 
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върху определени зони. Всяка картина притежава специфични райони на 
интерес, които привличат погледа и се характеризират с по-висока гъстота 
на фиксации. Окулографичните анализи показват също така, че след опре-
делено време на наблюдение очите започват да повтарят едни и същи траек-
тории на сакадите, наречени от руския психолог Алфред Ярбус „циклични 
мотиви“ – cyclic patterns (Yarbus 1967: 171-196). Въпреки че предположени-
ята на Дидро не съответстват на действителната динамика на очите, става 
ясно, че погледът все пак е повлиян от композиционните линии, тъй като 
цикличните мотиви на сакадите в един момент започват да се припокриват 
с тези линии. Това означава, че окото не следва композицията подред, но по 
свой разбъркан начин изследва всичко, което улавя и след това започва да се 
спира на основните композиционни елементи. В Св. Дьони проповядва вяра-
та във Франция на Жозеф-Мари Виан ясно се вижда, как сакадичните линии 
(scanpaths) и фиксациите подчертават зигзагообразната композиция (ил. 1).

1. Окулографичен анализ3 на Жозеф-Мари Виан, Св. Дьони проповядва вярата във Франция, 
1767, 665х393, църква Св. Рох, Париж. © CReALab, University of Vienna.

3  Вляво кръговете показват фиксационните зони, а стрелките – сакадите между тях. Вдясно 
топлинна карта показва трайността на фиксациите – колкото е по-червена зоната, толкова 
по-дълго трае фиксацията.
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Визуалното възприятие на живописта зависи не само от характеристики-
те на творбата, но и от самия наблюдател. Опитите на Розенберг доказват, 
че при наличие на сложна и наситена композиция (каквато е тази на Виан), 
хора с експертни познания в сферата на изкуството по-бързо разчитат изо-
бражението и разпознават структурата на творбата. В друг интересен екс-
перимент е направено сравнение между австрийци и японци. Оказва се, че 
те не разглеждат картините по един и същ начин. Японците отделят много 
повече внимание на фона и на по-задните планове, докато австрийците се 
съсредоточават главно върху човешките фигури и всичко, което се намира на 
преден план (Rosenberg, Klein 2015).

Освен стилово-хронологичните специфики на творбите и културната обо-
собеност на наблюдателите, визуалното възприятие може да бъде повлияно и 
от условията, в които протича експериментът. Стимулирането на очния нерв 
в музейна обстановка, пред и около самите творби не е идентично на това 
пред екран, в лабораторни условия. Друг важен фактор е включването на въ-
просник по време на експеримента. Става ясно, че когато хората знаят, че ще 
трябва да разкажат накратко сюжета на творбата, която разглеждат, фиксаци-
ите са по-кратки, а сакадите по-чести. А когато от наблюдателите се изисква 
не само да преразкажат сюжета, но и да дадат естетична оценка на творбата, 
движенията на погледа са много по-обстойни (Klein, Rosenberg et al. 2014).

Окулографията може да бъде прилагана във всички сфери на изкуство-
знанието, свързани с визуалните изкуства, допринасяйки за по-ясно разбира-
не на техните взаимодействия с човешките когнитивни структури. 

2. Живописните жестове като пример за специфично приложение на 
окулографския метод 
Тук бих искала да дам пример за значението на визуалното възприятие 

при разчитането на езика на жестовете в живописта, за да се онагледи фа-
ктът, че окулографията може да бъде полезна дори и в области, които не из-
глеждат пряко свързани с движението на очите. Езикът на ръцете в европей-
ската живопис, на който посветих дисертационния си труд (Dimova 2019), 
е конвенционална система от около трийсет основни знака (хирограми), с 
дискурсивни, емоционални и символични конотации. За разчитането на този 
език е необходима съпоставка между иконографските модели и различни по 
естество извори, посветени на културата на жестовете през ранно-модерната 
епоха. Макар и привидно да изглеждат разбираеми, в по-голямата си част 
живописните жестове произтичат от време с различни културни характерис-
тики и ориентири, и поради тази причина могат да бъдат грешно интерпре-
тирани. 

Как съвременният наблюдател на картини възприема жестовете на персо-
нажите? До каква степен те привличат вниманието му? Каква е тяхната роля 
в правилното разбиране на сюжета? Има ли разлика между начина, по който 
експерти в сферата на изкуството разчитат тези знаци, и начина, по който 
широката публика гледа на тях? Кои са най-видимите и атрактивни жестове 
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за окото? Има ли такива, които остават незабелязани? На тези и редица други 
въпроси обективното измерване на погледа би могло да даде отговор. 

Но най-интересният принос на окулографията в областта на живопис-
ните жестове би бил свързан с културните разновидности на съвременния 
наблюдател. Определени езикови, географски и личностни специфики мо-
гат да предопределят вниманието, което се отделя на жестовете и тяхната 
интерпретация. Съществуват живописни хирограми, чиято форма е силно 
разпространена в съвременния свят, но с коренно различен смисъл. Такъв 
е например вдигнатият палец, символ на съгласие, благосъстояние и добро 
настроение в западната култура. 

2. Диего Веласкес, Обядът, 1617–1618, м. б., 108,5х102 Ермитаж, Санкт Петербург
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Можем да предположим, че ако един зрител от испански произход, кой-
то няма експертни познания в сферата на изкуството, наблюдава например 
Обядът на Диего Веласкес (ил. 2), то той би интерпретирал, съзнателно или 
подсъзнателно, вдигнатия палец и ведрото изражение на персонажа вдясно 
като израз на добри чувства. Тази конотация обаче не съществува през XVII 
век. В контекста на севилските жанрови сцени жестът на този персонаж има 
по-скоро подигравателен характер. Така, поради разминаване в културните 
ориентири на две различни епохи, един испански посетител на Ермитажа, 
където се съхранява творбата навярно би разбрал погрешно посланието на 
картина от неговото собствено национално наследство. Нека сега предполо-
жим, че същата творба е разглеждана от един ирански посетител, за когото 
Веласкес би бил по-малко познат художник. В наши дни вдигнатият палец 
има силно отрицателен характер в иранската култура, обозначавайки непри-
лична обида, сходна на средния пръст в западния свят. В следствие на това, 
иранският наблюдател може, съзнателно или подсъзнателно, да усети поди-
гравателното поведение на персонажа в Обядът, който по всяка вероятност 
обозначава подобрената потентност на стареца благодарение на афродизи-
ачните морски дарове. Оказва се, че поради съвпадение на конотациите на 
вдигнатия палец в две култури, без директна историческа връзка, „отдалече-
ният“ поглед на иранския зрител би бил по-прецизен от този на сънародни-
ка на Веласкес. Проследяването на движението на очите в този случай, би 
разкрило колко дълго и колко често погледът се спира на вдигнатия палец, 
и зависи ли това от жестовата култура на наблюдателя. Има ли ефект на от-
блъскване или привличане на вниманието, който би бил свързан с културно-
то предразположение? До каква степен, очите осъществяват връзка между 
палеца и останалите елементи на творбата? Окулографичният анализ би дал 
една по-точна оценка на връзката между визуалното възприятие и жестовия, 
културно обособен език. 

Двусмислието и погрешната интерпретация са често срещан феномен 
при художествените жестове. Катрин Кийслинг използва термина „иконот-
рофия“ за случаите, в които определени изображения са погрешно разбрани 
поради липса на иконографски познания между две култури (Keesling 2005; 
Matthey 2011). Така например римските автори, последвани от ранно-модер-
ните им читатели, считат, че пръстът поставен върху устните в изображения-
та на египетския бог Хорус (Харпократ на гръцки) като дете, въплъщава иде-
ята за тишина и потайност, както в тяхната собствена култура. Но по-късно 
се оказва, че този знак се използва като символ на детството в египетската 
писменост. Привидно универсални жестове могат да носят различни значе-
ния, според епохите и географските ширини, в които се срещат. 

Живописните хирограми могат не само да бъдат неправилно разбрани, 
но и да останат невидими за окото. Неаполитанският жест на Жан-Батист 
Грьоз (ил. 3), е картина, посветена на едно специфично движение на ръка-
та, при което пръстите се плъзгат под брадичката, след което се изтласкват 
напред. Жестът, наречен негатива (De Jorio 1832) и означаващ отрицание и 
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отблъскване на някого или нещо, е лесно разпознаваем за определени култу-
ри, като например в Италия или в Южна Америка. Но за хора, които никога 
не са го виждали в живата му форма, е почти невъзможно да го разберат в 
изрисуван вид, тъй като статичният му облик не дава ясна представа за какво 
движение става въпрос. В картината на Грьоз виждаме млада жена, която 
едва докосва шията си, по начин, по който много други женски фигури в 
живописта просто държат ръцете си, без да изобразяват този жест. Твърде 
възможно е, въпреки експлицитното заглавие, при един окулографски анализ 
да стане ясно, че очите на зрителя не се фокусират върху този централен за 
сюжета жест, тъй като не успяват да го идентифицират като такъв. 

Изучаването на пътуващия поглед с помощта на иновативни техноло-
гии може да има основен принос към изкуствознанието, особено ако се има 
предвид контекстът на съвременните изложбени практики и все по-широки-
ят достъп до европейската живопис. Посетители от цял свят, с най-разноо-
бразни социокултурни хоризонти, имат възможност да се запознаят отблизо 

3. Пиер-Етиен Моат, Неаполитанският жест, по картина на Жан-Батист Грьоз, (огледална 
версия), 1763, гравюра, 41х48,5
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с местните иконографски традиции, а от своя страна самите творби също 
пътуват към далечни дестинации за временни изложби. При това мултикул-
турно общуване с изкуството, изследването на принципите на визуалното 
възприятие става все по-необходимо. 
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THE TRAVELLING GAZE:
EYE TRACKING APPLIED TO ART HISTORY 
AND MULTICULTURAL PERCEPTION

Temenuzhka Dimova

Summary: The perception of visual artworks depends on multiple factors related to the 
characteristics of the object itself, the cognitive and cultural specificities of the beholder as 
well as the conditions of observation. In 2006, Raphael Rosenberg created the first-of-its-
kind Laboratory for Cognitive Research in Art History (CReALab), which is dedicated to 
eye tracking experiments through the scientific perspective of art historians. Different theo-
retical assessments of the field, both from ancient sources and contemporaneous studies, 
have been tested. There are some topics that haven’t yet been explored but could receive 
great benefits from this method. One of them is the iconographic language of the hands in 
Early Modern paintings and its multicultural perception. 

Keywords: gesture, hands, language, iconography, painting, beholder
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

A LETTER FROM BULGARIA: POSTAGE 
STAMPS BY BULGARIAN ARTISTS PRESENTED 
IN FRANCE AT THE TURN OF THE 1970s

Irina Genova1

Abstract: From 1968 to 1974, France – Bulgarie Philatelie bulletin was published in Par-
is. The France – Bulgaria Philatelic Association, which issued it, together with the wider 
France – Bulgaria Society, were public organisations for bilateral cooperation and were 
supported by the French Communist Party. The Association held joint French-Bulgarian 
philatelic exhibitions and organised participations in big philatelic events in Paris, Sofia 
and elsewhere.
Artists in Bulgaria perceived the postage stamp as a desirable field of manifestation due 
to both its greater autonomy as a graphic form and its primary purpose to travel without 
any restrictions.  The most fascinating in artistic terms are the cycles which were the least 
connected with the Communist Party propaganda. The series that reproduced works of art 
draw the greatest attention.
The France – Bulgarie Philatelie Bulletin, together with the French-Bulgarian philatelic 
exhibitions in the 1960 and at the turn of the 1970s, is part of the effort to promote and sell 
Bulgarian postage stamps, and through them “images  of Bulgaria” abroad. 

Keywords: postage stamp, Bulgarian philately, French philately, Iron Curtain, World Phila-
telic Congress in Sofia 1969, 1960s

The focal point of the study are the manifestations of Bulgarian artists outside 
the country in the 1960s and ‘taking a look’ from Bulgaria at the art forms and 
practices beyond the Iron Curtain. What is of interest in this part are the postage 
stamps as art images, which were intended to “travel”, and the destination was 
France.

In Paris an edition was published between 1968 and 1974, dealing with post-
age stamps, France – Bulgarie Philatelie bulletin. The bulletin was connected 
with the France – Bulgarie magazine and, initially, it was more like an unpreten-
tious scroll of informative texts. In 1971, the edition got a better design with a 
three-colour cover and black-and-white reproductions (although few in number). 
The France-Bulgaria Philatelic Association, which published it, as well as the 
wider France-Bulgaria Society were public organisations for bilateral coopera-

1  Irina Genova is a Professor in art studies at the New Bulgarian University, Sofia, and at the Insti-
tute of Art Studies, BAS, Sofia. Among her books are: Modernisms and Modernity: (Im)Possibility 
for Historicising (2004) and Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives be-
yond the Paradigm of Modernity (2013). She held scholar grants of Paul Getty Foundation (1994, 
1998), New Europe College, Bucharest (2004), National Institute of Art History in Paris (2005), 
Centre for Advanced Study, Sofia (2016–2017), French Agency for the Promotion of Higher Educa-
tion and Campus France (2019), etc.
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tion and were supported by the French Communist Party. The Association held 
joint French-Bulgarian philatelic exhibitions and organised participations in big 
philatelic events in Paris, Sofia and elsewhere.

The exhibitions and the bulletin of the France-Bulgaria Philatelic Association 
are indicative of the interest in Bulgarian postage stamps and the effort put into 
their promotion and sales outside the country. Among the artists, mentioned in 
the Paris edition, were authors of different generations: Vasil Zahariev with ex-
perience from before WW2, Stefan Kanchev, Anton Mechkuev, Veselin Tomov, 
Stoyan Sotirov, Neva Tusuzova, among others. At the same time, the joint exhi-
bitions and the edition, together with the publications in the Bulgarian magazine 
Filatelen pregled [Philatelic Review], were an opportunity for both artists and 
Bulgarian philatelic enthusiasts to follow the French practices in postage stamp 
emitting. That episode of ‘exchange of looks’ in the artistic culture is little known 
of. The publications and exhibitions of Bulgarian postage stamps in France as 
well as of French ones in Bulgaria aroused interest together with other contacts 
in the 1960s: in the fields of graphic and applied arts, book illustration, art textile, 
etc.

Postage stamp: common characteristics of the graphic type (a necessary 
brief explanation)
Postage stamp came into use in the modern era, in the 1840s. Postage stamps 

were intended to represent the country they came from. Their images had a dou-
ble function: an ideological one that had to evoke the most favourable and attrac-
tive idea of the emitting country and an artistic one that had to realise that idea 
by means of figurativeness, graphism and the material characteristics of philately. 
The dual nature of stamps – as a payment document and an artistic fact – has 
turned them into a collectible with an international market. 

The representation of the country – the sign function of postage stamps – ob-
ligatorily requires, according to international regulations, mentioning the name 
of the country emitting them (in Latin alphabet), the post institution, the denomi-
nation, the names of the creators (of the artist on the left, of the engraver on the 
right). This means that the image structure of the stamp obligatorily includes 
letters and numbers2.

In Bulgaria, postage stamp was introduced with the foundation of the modern 
state. The emission of stamps was a state-regulated activity. As elsewhere, the 
decisions concerning the thematic cycles were made by appointed committees 
and the actual work was assigned to specialists. 

In terms of the images, postage stamps were created by artists and design-
ers. Artists drew or adapted some of their works to a single stamp or a series 
of stamps. The designers were in charge of the overall specific graphism of the 
stamps and, in some cases, adapted others’ works.

2  Postage stamp design: Textual elements https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp_
design#Textual_elements[Accessed 30 June 2020]
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Bulgarian philately outside Bulgaria in the 1960s
In the 1960s, Bulgarian philately tried to establish international contacts, to 

participate in international exchanges and in prestigious international events. 
The France-Bulgaria Philatelic Association and the bulletin France – Bulgarie 
Philatelie were a significant part of those efforts.

Among the international events in whose organisation Bulgaria took part were: 
the French-Bulgarian philatelic exhibitions in Paris, in the salons of the Modern 
Palace Hotel in Place de la République; Balkanphila І in Varna in 1965 and in 
1968; The International Philatelic Exhibition in Sofia, launched by the member 
countries of the Conférence européenne des administrations des postes et des télé-
communications СЕРТ (European Conference of Post and Telecommunication 
Administrations of the Post Confederation) in 1966; the First Bulgarian Philatelic 
Exhibition in the Printing House in Brussels, launched by the Belgium-Bulgaria 
Society in December 1967; the International Philatelic Exhibition in Prague in 
1968; the International Philatelic Exhibition in Vienna; Tematyka in Poznan in the 
same year, 1968, and the World Philatelic Congress in Sofia in 1969.

In the 1960s, there were significant administrative changes. On 1 January 
1961, Bulgarian Philately state-owned trade company was founded at the Minis-
try of Transport and Telecommunications. It was in charge of “the interior trade 
in Bulgarian and foreign postage stamps; the purchase of stamps for export at the 
request of the Ministry of Foreign Trade; carrying out the exchange of philatelic 
values abroad and organising the promotion of Bulgarian postage stamps” (CSA, 
f. 1042, op. 1, 2). A Postage Stamp Emission Committee was set up, which had to 
review and approve the postage stamp thematic plans and design. The Commit-
tee also included artists from the quotas of the Union of Bulgarian Artists and the 
National Academy of Art.

On 1 October 1967, the then Bulgarian Philately STC [state-owned trade com-
pany] was transformed into Philately STC with the Ministry of Telecommunica-
tions and Philately Department at STC All Merchandise Export with the Ministry 
of Foreign Trade. The State Fine and Applied Arts and Architecture Committee set 
up a subcommittee on postage stamp. It took over the assigning and approving of 
the projects under the thematic plan (Ibid., 3-4). From 1976 to 1988 the foreign 
trade in postage stamps and philatelic aids was assigned to Hemus Foreign Trade 
Organisation3.

Bulgarian stamps and promotion of Bulgarian culture in France
Each of the issues of France – Bulgarie Philatelie bulletin presented, together 

with the newly emitted series of postage stamps, informative materials on cultural 
phenomena, connected with the philatelic images. The first issue of October 1968 
contained general information about our country’s geography, about the Cyrillic 
and the contemporary Bulgarian alphabets, about Sts Cyril and Methodius and St 
Clement of Ohrid. The second issue was dedicated to Rila Monastery. The occa-

3  On changes in the attitude of the political power to the artistic exchange with the West from the 
middle of the 1970s onwards see Avramov: 2008: part VІІІ and ІХ.
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sion was a stamp with its image and the connection with France was enhanced 
by the fact that two Bulgarian stamps were emitted at the same time, one bearing 
the image of Rila Monastery, and the other one, of Notre-Dame Cathedral: for the 
International Philatelic Exhibition in Paris in 1964, entitled Peace and Friendship 
Among Nations4. The author of the projects was Veselin Staykov. The images of 
this pair of postage stamps were reproduced on the membership card of France-
Bulgaria Society.

The Bulgarian translation of The Chronicle of Manasses from the Vatican 
archives was presented in the third issue of the Bulletin on the occasion of the 
first series of six postage stamps The Chronicle of Manasses designed by Olga 
Yoncheva and Vasil Yonchev5. The edition mentioned that the details about the 
philatelic emission and the information notes about The Chronicle of Manasses 
from the Vatican were provided by Georgi Vartigorov, an experienced teacher in 
French in Sofia6.

1-2. 1969 (20 March). From the series The Chronicle of Manasses (Part 1). By О. Yoncheva and V. 
Yonchev. Print on metal plate, Government Securities Printing House, Leipzig. Foils, 5х5

4  1964 (22 December). France – Bulgaria Philatelic Exhibition. Artist V. Staykov. Print from metal 
plate. Наз. Л 111/2. Foils (5х5): 1557 – a plane above Rila Monastery; 1558 – a plane above Notre-
Dame Cathedral in Paris, France. Cf.: Catalogue of Bulgarian postage stamps 1879–2005…
5  1969 (20 March). Manasses chronicle (I part). Artists О. Yoncheva and V. Yonchev. Print from 
metal plate in Government Securities Printing House – Leipzig. Foils (5х5). Cf.: Catalogue of 
Bulgarian postage stamps 1879–2005…
6  Georgi Vartigorov was a teacher of French language and literature in the bilingual French-
Bulgarian language High School in Sofia.
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A text about traditional regional national costumes within the territory of Bul-
garia occurs in issue 6 of the Bulletin in connection with the series of six stamps 
National Costumes by Neva Tusuzova and Ani Tusuzova7. The notes were again 
written by G. Vartigorov.

In issue 11 of April 1971, the topic of interest was Bulgarian Rose (Rosa Dam-
ascena) and the emissions which contained that image from 1938 onwards. A long 
text written by G. Bozhkov provides explanations about the production of attar of 
roses in Bulgaria as well as details about the series of postage stamps with Bulgar-
ian roses over the years.

The publishers of the Bulletin did not miss the chance to invite their French 
readers to go on a trip to and have a holiday in Bulgaria in every single issue. 
On the occasion of Sofia 1969 World Philatelic Congress, 31 May to 8 June, in 
which France was to participate with the impressive number of 30 collections, the 
France – Bulgarie Philatelie Association organised a trip by plane and a stay in 
a hotel, promoted in the Bulletin. The travelling stamps encouraged their fans to 
travel too.

7  1968 (20 November). National costumes. Artists N. Tusuzova and A. Tusuzova. Offset print in 
Government Securities Printing House – Leipzig. Foils (5х5). Cf.: Catalogue of Bulgarian postage 
stamps 1879–2005…

3-4. 1961 (28 January). From the series National Costumes. By Vl. Korenev. Intaglio. 
Foils, 5х5
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Postage stamps featuring artworks. A look at France
What drew attention at the International Philatelic Exhibition, launched by 

СЕРТ member countries in Paris in 1966, were the series featuring artworks. In 
France, the practice of reproducing works of modern art goes back to the early 
1960s as part of a wider policy, during André Malraux’8 stint as a Minister of 
Culture, aimed at establishing Paris as a center of the twentieth-century modern 
art. In 1961, The Post emitted a series of four stamps featuring works by Braque, 
Matisse, Cezanne and La Fresnaye. As stated in the catalogue of La Poste inspire 
des artistes Exhibition (The Post inspires artists), this series of stamps reproduc-
ing artworks continues “with other artistic fields or periods such as stained glass, 
sculpture, the Middle Ages, Greek art, prehistoric art…”9.Those series were par-
ticularly demanding in terms of the technical execution. The same catalogue men-
tioned that “in order to achieve a high quality of reproduction and not to harm 
the original work, the house printing stamps for the Post has worked out intaglio 
printing presses allowing to print up to six colours at the same time”10.

Reliance on the printing equipment and skills, when it came to the quality of 
stamps, especially those reproducing artworks, was irrevocable for France, Bul-
garia and elsewhere. We find an article on the International Philatelic Exhibition in 
Paris, launched by СЕРТ, in the Bulgarian Filatelen Pregled (Philatelic Review) 
magazine. The text focuses on the stamps featuring artworks. Pointing out the 
French stamps with multi-colour reproductions of paintings by Braque, Matisse 
and Cezanne, which are particularly impressive, the author G. Vartigorov went on 
to say: “[…] In this new race for the beautiful and the exquisite, we are glad to 
point out that our country is among the first who introduced works of Bulgarian 
art into the philatelic treasure trove. Bulgarian Icons series are among the most 
popular collectibles in any art collection” (Vartigorov 1967:  1-2). He did not, 
however, conceal his disappointment at the poor-quality print of the series repro-
ducing murals from the Thracian Tomb of Kazanlak 11.

Presently, apart from the issue of the print quality, what draws attention is that 
commenting on images by Braque, Matisse, Joan Miró, etc., as postage stamps, 
did not create any difficulties in our country in the 1960s, unlike their paintings. 
The peculiarities of postage stamps seemed to safeguard this type of small graphic 
form from the ideological prescriptions imposed on style.

8  André Malraux (1901–1976) was Minister of Culture from 1958 to 1969, in General de Gaulle’s 
government. 
9  “Elle s’ouvre ensuite à d’autres domaines ou périodes artistiques tels que le vitrail, la sculpture, le 
Moyen Âge, l’art grec, l’art préhistorique…”, (Bernard 2008: 8)
10  “Pour atteindre une haute qualité de reproduction et ne pas desservir l’œuvre originale, 
l’imprimerie des Timbres-Poste met au point des machines taille-douce capable d’imprimer six 
couleurs a la fois.” (Ibid.)
11  1963 (28 December). Thracian Tomb Kazanlak. Artists S. Kanchev, D. Rusinov and A. Sertev. 
Intaglio. Foils (5х5) Cf.: Catalogue of Bulgarian postage stamps 1879–2005…
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The difficulties in the realisation of postage stamps in our country, just as in 
other fields of polygraphy, were due to the poor printing facilities, the low quality 
of materials, and the lack of expertise. Despite the attempt at a change in 1965 
– the Council of Ministers allowed the Ministry of Transport and Telecommu-
nications to deliver unplanned state-of-the-art postage stamp printing equipment 
(Cf.: CSA, F. 1042, op. 1, Historical background, 3) the printing quality remained 
unsatisfactory and did not correspond to the level of the projects. That was why 
the series with more complex colour and graphic characteristics, designed as es-
pecially representative of Bulgarian culture, were printed outside Bulgaria in the 
1960s, in Budapest or Leipzig, and in the 1970s, in Moscow too. 

The Government Securities Printing House in Leipzig released, for instance, 
the series: National Costumes (1968), The Chronicle of Manasses (1969), Na-
tional Craftwork, jewellery (1972), Boyana Church 1259 (1973), etc.; Kultura 
in Budapest, the series: Panagyurishte Gold Treasure (1966), 2,500 Years art in 
Bulgarian Lands (1966), National Art Gallery, Paintings (1967), Rila Monastery 
(1968), National Art Gallery, Old Bulgarian Art from the Crypt of St. Alexander 
Nevsky Cathedral (1969), Kiril Tsonev’s 75th Anniversary (1971), etc. (Cf.: Cata-
logue of Bulgarian postage stamps 1879–2005…)

5. Joan Miró. Postage stamp project (realized), 1974, gouache on paper, 34 
x 26 cm. Collection of Musée de La Poste, Paris
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6-7. 1967 (25 December). From the series National Art Gallery, Paintings. By O. Yoncheva and V. 
Yonchev. Intaglio, Culture Press, Budapest

The Musée de La Poste in Paris and no such museum in Sofia
The Musée de La Poste in Paris was founded after WW2, in 1946. A new build-

ing of the Museum opened doors in December 197312, which reopened after a 
five-year reconstruction in 2019. (Museum of the Post / Musée de la Poste, Paris) 
Today, the Musée de La Poste is an attractive and rich in opportunities institution, 
with permanent and temporary exhibitions, educational programmes and a library. 
Postage stamps and philatelic occupations have a central place in the Museum. 
In this respect, the permanent exhibition provides a wealth of information, visual 
impressions and an opportunity for a comparison between artists’ projects and 
circulated images.

Inspired by the experience in the Paris Museum, I searched for information 
about a similar state collection in Bulgaria. According to the inventory of the ar-
chival collection of Bulgarian Philately and Numismatics Company at the Cen-
tral State Archives, in 1965, following an order by the Council of Ministers, the 
Ministry of Transport and Telecommunications as well as the Union of Bulgarian 
Philatelists were allowed to build a museum of postage stamps in Sofia. (CSA, f. 
1042, op. 1, Historical background, 3) What happened, however, as a result of this 
ministerial order and whether there were any museum collections gathered or not 
is something I have not been able to trace back at a documentary level.

Concluding notes
In terms of subjects, form and style, postage stamps provide ample opportuni-

ties as far as the artistic imagery is concerned. In Bulgaria, projects of postage 
stamps were designed by artists from various fields: graphic artists, book illustra-

12  34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris
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tors, painters, graphic designers. They viewed postage stamps as an attractive field 
of artistic manifestation owing to its specifics and autonomy as a graphic form as 
well as to its being intended to travel without any restrictions and being compa-
rable with other similar images from different cultural environments all over the 
world. 

Postage stamps have a sign-ideological potential. They are realised by means 
of thematic cycles, whose selection is rigidly regulated, and have an enormous 
circulation, which allows exertion of influence on a daily basis. The wide range of 
stamps, seen in Catalogue of Bulgarian Postage Stamps 1879–2005... in the peri-
od under consideration, includes series displaying the successes of the Communist 
Party and its leaders; national revolutionary movements; glorious moments from 
the history of Bulgaria; achievements in the fields of industry and agriculture. 
Along with these, there are common subjects from the world philately: natural 
diversity, flora and fauna; tourism; means of transport; cultural heritage; sports 
events; space exploration, etc. The most interesting in artistic terms are those cy-
cles that were the least connected with the party propaganda.

8-9. 1964 (28 December). From the series Century-old Trees. By V. Staykov. Intaglio. Foils, 5х5

The series reproducing artworks are of the greatest interest. The reduced and 
circulated image changes and in their turn produced an effect on the perception 
of the artworks. The reasons behind the choice of one work or another, with its 
form and style characteristics, to be reproduced and circulated as a philatelic vari-
ant in both France and Bulgaria display some common aspects as well as some 
differences. What was significant to the views of the twentieth-century art was 
the circulation of images of modern French art (Picasso, Braque, Matisse, etc.) as 
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postage stamps. Bulgarian art from the collections of the National Art Gallery was 
presented by stamps featuring images from the 1930s–1960s within the confines 
of some broad realism.

The Bulletin France – Bulgarie Philatelie, together with the French-Bulgarian 
philatelic exhibitions at the turn of the 1970s, was an episode of the attempt at 
promoting and selling Bulgarian postage stamps outside the country. In Bulgaria, 
the publications in Filatelen Pregled (Philatelic Review) magazine on joint initia-
tives with France and other countries in the West represent the look beyond the 
Iron Curtain. 

Since 1976, under the management of Hemus Foreign Trade Company, the sig-
nificance of foreign trade in postage stamps grew. Similar to other artistic fields, 
the pragmatic financial interest of the ruling party outweighed the cultural ideolo-
gies. As for the quality of the printing, however, it had a positive effect.

Translated in English by Albena Vitanova
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artistes. Catalogue. Musée de La Poste, Paris, Éditions Snoeck.
La Poste inspire des artistes. Catalogue. Musée de La Poste, Paris, Éditions Snoeck, 2008.
Vartigorov 1967: Vartigorov, Georgi. Изкуство и филателия [Art and Philately]. – Фила-
телен преглед [Philatelic Review magazine], № 8, 1-2.
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ПИСМО ОТ БЪЛГАРИЯ: БЪЛГАРСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, 
ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ФРАНЦИЯ В КРАЯ НА 
1960-ТЕ И НАЧАЛОТО НА 1970-ТЕ ГОДИНИ

Ирина Генова

Резюме: От 1968 до 1974 година в Париж се публикува издание France – Bulgarie 
Philatelie. Филателното сдружение Франция – България, което го подготвя, както 
и по-голямото дружество Франция – България, са обществени организации за дву-
странно сътрудничество, подкрепяни от Френската комунистическа партия. Сдруже-
нието организира съвместни френско-български филателни изложби, както и участия 
в големи филателни форуми в Париж, София и на други места.
За художниците в България марката се очертава като желано поле за изява поради 
нейната по-голяма автономност като графична форма, както и поради предназначе-
нието ѝ да пътува без ограничения. Най-интересни в художествено отношение са оне-
зи цикли, които са най-слабо свързани с партийната пропаганда. Особено внимание 
предизвикват сериите, които възпроизвеждат художествени произведения. 
Бюлетинът France – Bulgarie Philatelie, наред с френско-българските филателни из-
ложби през 1960-те и началото на 1970-те години, е епизод от усилието да бъдат по-
пуляризирани и продавани извън страната българските пощенски марки и, чрез тях, 
„образи на България“.

Ключови думи: пощенска марка, българска филателия, френска филателия, Желязна 
завеса,Световен филателен конгрес в София 1969, 1960-те години
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

NOMADIC ATELIERS 3X3: 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА АРТ 
ИНИЦИАТИВА ЗА КРОСКУЛТУРНИ 
ПРОЕКТИ

Петър Одаджиев1

Абстракт: Настоящият текст представя проекта за пътуваща лабораторна платформа 
за изкуства Nomadic Ateliers 3X3 – изследователска инициатива за артисти и култур-
ни продуценти. Целта е да се създадат лабораторни условия за изследване на въз-
можностите за сътворяване и обмен на художествени проекти, целящи да обединят 
усилията за иновативни начинания на художници, архитекти и учени. Идеята е чрез 
експеримента да се открият нови форми на взаимодействие между артисти и публика, 
както и да се провокира социален дебат.

Ключови думи: културна инициатива, интердисциплинарен, артмениджмънт, инова-
ции, мултидисциплинарен

Увод
През 2018 г., в рамките на изследователска програма на Щатския универ-

ситет на Ню Йорк се създава проект на лабораторна платформа за артисти и 
културни продуценти Nomadic Ateliers 3X3. Целта е да се изследват и открият 
нови форми на взаимодействие между артисти и публика. Идеята, която стои 
зад инициативата, е промотиране на иновативни начинания, които да влязат 
във функцията на културен и социален инструмент и да се даде възможност 
на участниците да проведат дебати по културни и социални въпроси.  

Целта на проекта е да докаже ползата от мултидисциплинарен кому-
никационен подход за провеждане на послания и установяване на диалог 
с органите на местната власт по определени проблеми на общността, как-
то и необходимостта от създаването на художествен изследователски екс-
периментален център със свободен обществен достъп, който да може да се 
пренася във времето и пространството под формата на пътуваща културна 
платформа.

Теоретична рамка
За теоретична рамка на проектните изследвания служат две концепции: 

„парадигма на участието“ и „практика“, както са дефинирани от Марсия 
Хилс и Дженифър Мюлет (2000). Разширявайки дискусията за „парадиг-

1  Petar Odadjiev, PhD is an Assistant Professor at the Music Art Department of the Institute of Art 
Studies, BAS, Sofia, Bulgaria. 

E-mail: petaroda@yahoo.com
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мите на участието“, авторите предлагат различни ръководни принципи за 
изследване в общността. Относно „практиката“ или връзката на теорията с 
практиката в изследванията, базирани в общността, Хилс и Мюлет посочват, 
че често се говори за теория, сякаш тя принадлежи изключително на света 
на академията. Те определят теорията като обяснение на явленията; тя е им-
плицитна във всички човешки действия и следователно е необходима при 
разработването на доказателства за общностна практика. За разлика от ор-
тодоксалната наука, изследванията в общността не разглеждат теорията като 
нещо, което е известно и което „информира“ практиката; както Макс Ван 
Манен пише: „Практиката (или животът) идва на първо място, а теорията 
идва по-късно в резултат на размисъл“ (Van Manen 1990). При изследвания-
та, базирани в общността, преминаването през итерацията на действие и раз-
мисъл създава практика и едновременно генерира доказателства за бъдеща 
практика. Този процес обосновава практиката на теория, вместо да прилага 
теорията към практиката (Hills and Mullett 2007).

Контекст и предистория 
Идеята за разработването на проект за иновативно производство на кул-

турни продукти с кросдисциплинарен подход възниква през 2018 в Щатския 
университет на Ню Йорк в рамките на изследователската програма на Techne 
Institute for Arts and Emerging Technologies. Замислен като културен и социа-
лен инструмент, идеята е платформата за изкуства да се пресъздава в различ-
ни градове на страната, където временно обитава обществено пространство, 
в което се провеждат различни културни прояви и откъдето се изпращат пос-
лания за установяване на диалог с органите на местната власт по определени 
проблеми на общността. Като независима платформа на публично простран-
ство ателиетата предоставят неутрална територия за диалози и дебати по 
културни и социални въпроси. 

Методи и цели
Като автономна пътуваща платформа за изкуство Nomadic Ateliers 3X3  

кани творци и културни продуценти от съответната област на страната да 
съставят своя културна програма, която да представят пред обществото. Ате-
лиетата представляват три-модулна конструкция с авангарден дизайн, която 
служи за изграждането на сценични пространства в централните части на 
градовете. 
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Концепцията на изследването предвижда в три последователни дни, 
в трите модула за представяне, обмен и стрийминг, да се провеждат пред-
ставления, изложби, мултимедийни инсталации и други културни събития. 
Паралелно в модула за обмен се организират дебати, провокирани от пред-
ставеното. Информацията се обработва и излъчва на уеб базирана платфор-
ма. Чрез мултимодалните семинари се цели да се провокира населението на 
даденото населено място да установи връзка с местното управление. По този 
начин всяка творческа инициатива би могла да придобие капацитет на достъп 
до поддръжка или да насочи към поддръжка в рамките на своите собствени 
цели и задачи. Този капацитет е основен за започване на социална промяна.

Подобен кросдисциплинарен подход отваря нови възможности за изсле-
дователски проекти в сектора на изкуствата. При липсата на предварително 
определена методология за изследователския процес, творческото простран-
ство на проучване и стремежът да се направи промяна провокира динами-
чен процес на откривателство. В резултат участниците в процеса работят 
в независима среда, която представлява своеобразен социален и креативен 
инкубатор. Социалният компонент е замислен да тества ефикасността на де-
бата с местното управление. Така участниците в ателиетата имат уникалната 
възможност едновременно на творческа изява и намеса в процеса на упра-
вление. Едно от основните предизвикателства, с което екипите се предпо-
лага, че ще се сблъскат, е въпросът как тази инициатива може да поддържа 
постоянен обмен на мнения и да не доведе до ескалация на напрежение в 
обществото при взаимоотношенията с властта. 

Освен културен и социален, проектът за пътуваща лабораторна платфор-
ма залага в концепцията си и научен ефект. Мултидисциплинарният подход 
може значително да допринесе за развитието на социологията и антрополо-
гията, като изкуството добавя стойност към социалните науки. Интердисци-
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плинарното сътрудничество благоприятства не само развитието на култур-
ните практики, но и обогатяването на науките за развитие на обществата. 
Методологиите, базирани на визуалните изкуства, имат потенциал както за 
ангажиране на хората в намирането на решения, така и за задълбочаване на 
разбирането на взаимодействието на знанието, поведението и нагласите в 
социален контекст. 

Мултидисциплинарното изследване не е просто междудисциплинарно в 
рамките на академията, а мултисекторно, мултикултурно и мултимодално, 
като включва различни сектори на обществото в ангажирани, интерактивни 
начинания. Творческите стратегии, които се използват, се основават на успе-
ха, който те са демонстрирали в други приложения.

Оценка на въздействието и заключение
В проекта са разработени редица методи за оценка на въздействието, 

свързани със стремежа да се предоставят доказателства в подкрепа на твър-
дението, че визуалните изкуства са ценен инструмент за създаване на соци-
ална промяна. Резултатите се предвижда да докажат тезата, че художестве-
ните форми на изразяване предлагат ефективни средства за социален дебат. 
Получените материали и резултати ще позволят както на изследователите, 
така и на участниците в процеса да анализират полезни факти и да напра-
вят извода, че Nomadic Ateliers 3X3 са пример за ефективна изследователска 
платформа с отворена концепция, предоставяща артистично пространство за 
иновации, изследвания и дебати, които надхвърлят ограниченията. 

Предварителните оценки на въздействието показват, че Nomadic Ateliers 
3X3 отварят редица възможности за продължаване на изследователска дей-
ност, която да анализира ролята на визуалните изкуства в създаването на со-
циална промяна. Опитът от този проект може да бъде приложен в процеса на 
създаване на бъдещи платформи от подобен тип. По такъв начин пътуващите 
ателиета ще създадат общност, която ще продължи да изгражда силна култур-
на мрежа чрез програми за обмен, проекти за художествено сътрудничество 
и възможности за разпространение. Заключението е, че подобен подход за 
мобилност оказва влияние върху културното развитие, сътрудничеството и 
обмена, което води до по-добро разбиране на артистичното многообразие и 
междукултурния диалог.
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NOMADIC ATELIERS 3X3: 
AN INTERDISCIPLINARY ARTISTIC 
INITIATIVE OF CROSS-CULTURAL 
ENTERPRISES

Petar Odadjiev

Summary: The paper explores the idea behind the researchers’ initiative of creating a trav-
elling art platform, called Nomadic Ateliers 3X3. The concept is to develop an opportunity 
for creation and exchange of art projects by designers, architects, and scientists in urban 
environments. The goal is to follow intuition and embrace a challenge to experiment and 
explore a new collaborative relationship between artists and audiences. 
Nomadic Ateliers 3X3 is a communal cultural and civil instrument. Temporarily possessing 
a public space, the Nomadic Ateliers 3X3 creates a message to establish a dialogue with 
local government bodies regarding specific community issues or highlight the need for an 
research testing art centre with easy public access. As an independent platform, Nomadic 
Ateliers 3X3 has a public space that provides a neutral venue for dialogues and debates on 
cultural and social issues. Nomadic Ateliers 3X3 is a communication tool – the relation-
ship between the public and space, and a dissemination tool – a connection between the 
cities in virtual space. Artists and the public can interact and collaborate simultaneously 
and continually. Nomadic Ateliers 3X3 is devoted to providing artistic space for innovation, 
research, and debates that go beyond limitations. The experience from this project would be 
implemented to create future platforms of a similar type. Moving around, it would establish 
a connected community, which will continue to build a robust cultural network through 
exchanging programmes, collaborative art projects, and distribution opportunities. The mo-
bility approach affects cultural development, cooperation, and exchange leading to a better 
understanding of diversity and intercultural dialogue. 

Keywords: cultural initiatives, interdisciplinary research, innovations, arts management, 
cultural entrepreneurship
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

A JOURNEY AROUND TIAGO RODRIGUES’ 
ROOM

Rui Pina Coelho1

Abstract: Tiago Rodrigues is, today, one of the most credited European theatre artists. 
From an actor who wrote and often directed his own texts, Rodrigues quickly began to es-
tablish himself also as an author and director. There is an undoubtable singularity in Tiago 
Rodrigues’ theatre. He is one of the clearest examples in contemporary world performance 
of a Goethian drive for “world literature”. It is our argument that one of Rodrigues most 
perceivable dramaturgical axes is a desire to pay homage to European humanistic traditions 
as a gesture of political resistance through art and memory. His literary journey through the 
words and titles of the past aim poignantly to supersede the failures of the present.

Keywords: memory, Portuguese theatre, fall of the Berlin Wall, literary journey

A Journey Around Tiago Rodrigues’ Room

“– Courage donc, partons. – Suivez-moi, vous tous qu’une mortification de 
l’amour, une négligence de l’amitié, retiennent dans votre appartement, loin de la 
petitesse et de la perfidie des hommes. Que tous les malheureux, les malades et les 
ennuyés de l’univers me suivent! – Que tous les paresseux se lèvent en masse […] 
aucun obstacle ne pourra nous arrêter; et nous livrant gaîment à notre imagination, 
nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire (Xavier De Maistre, Voy-
age autour de ma Chambre, 1794).”

“I therefore like to look about me in foreign nations and advise everyone to do 
the same. National literature is now a rather unmeaning term; the epoch of world 
literature is at hand and everyone must strive to hasten its approach. (Goethe 1827; 
apud Tom Sellar 2016: 113)”

1. 
In June 2019, one could lazily say that humanity has never travelled as much 

as in present days, and that globalisation has brought together men and women 
around the world in a manner that history has never seen before, and that journeys 

1  Rui Pina Coelho is an Assistant Professor at the School of Arts and Humanities of the University 
of Lisbon and Director of the Centre for Theatre Studies (Lisbon). He is the Director of Sinais de 
Cena – Performing Arts and Theatre Studies Journal. He has coordinated the volume Contempo-
rary Portuguese Theatre: Experimentalism, Politics and Utopia [working title] (TNDMII / Bicho 
do Mato, 2017). Since 2010, he has been collaborating regularly with TEP – Teatro Experimental 
do Porto as a playwright and dramaturgist.

E-mail: ruipinacoelho@gmail.com
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have become more and more a current matter. Mobility was understood as one of 
the most visible obvious benefits of democratic liberal globalisation. Everybody 
would be entitled to his/her small portion of the world (even if only as passing 
by). One year ago. Only one year ago. In June 2020 it is impossible to say such a 
thing. Today, we witness an unseen collapse in all businesses related with travel-
ling, tourism and, in broad sense, with everything that involves people moving 
from one place to another. The landscape has changed radically. Consequently, 
the notion of travelling and the notion of journey has necessarily changed. Maybe 
permanently. Nobody knows. It is probably too soon to tell.

Again, as in Xavier de Maistre’s anti-physical-travelling masterpiece – Voyage 
autour de ma Chambre (1794) – we need to find new ways (i.e., safe, and secure) 
to engage in our journeys. And, again, as in Xavier de Maistre’s text, art and lit-
erature appear as one of the most effective ways to enterprise (inner) travelling: 
«aucun obstacle ne pourra nous arrêter; et, nous livrant gaîment à notre imagina-
tion, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire» (1794). Post-Covid 
19 world has brought us back to essential and archaic things such as books. Stuck 
at home, many of us have gone back to books – gone back to the journeys, to the 
stories, that books ensure. This post-travel landscape is leading us to a new under-
standing of globalisation.

“Goethe famously declared in the early nineteenth century that an epoch of 
Weltliteratur, or world literature, was at hand – a development he thought could 
supplant, and eventually supersede, national traditions (Sellar 2016: 113), the crit-
ic Tom Sellar reminds, advocating for the “dramaturge as a globalist”: 

“Goethe’s advocacy for world-consciousness may have transformed dramatic 
form at a literary level, but a Welt theatre practice has proven far slower to arrive, 
constrained by localized and material limitations of actors, audience, and archi-
tecture. His aspiration has persisted however. […] Several more recent examples 
[…] might prompt us to wonder if a new globalised dramaturgical practice is fi-
nally at hand. It is possible that a performance equivalent of Goethe Weltliteratur 
is perhaps only now, in an era of (post) globalisation and digitisation, coming to 
full fruition, made possible by changes even a cosmopolitan like Goethe could 
scarcely have imagine? (Sellar 2016: 113)”

In my opinion, Tiago Rodrigues is one of the clearest examples in contempo-
rary world performance of such a Goethian drive. It is my argument that one of 
Rodrigues most perceivable dramaturgical axes is a desire to pay homage/bring 
to life/defend world literature – specifically, European – and humanistic tradi-
tions. Thus, Rodrigues “Goethian drive” can be traced in several performances. 
In Yesterday’s Man (2007), one of his earliest works (devised in collaboration 
with Lebanese artists Rabih Mroué and Tony Chakar), Rodrigues created an in-
tricate, multileveled narrative, where he, sitting at a table and sipping tea, recalls 
a journey to Beirut, projecting photographs and maps as any tired traveller would 
do. This recollection, however, rapidly transforms itself in a complex exercise of 
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meta-reflexivity, where the narrator finds another “Tiago Rodrigues,” who is chas-
ing yet another “Tiago Rodrigues,” all from different epochs. And, all of a sudden, 
what seemed to be a brilliant exercise of storytelling opened up into a revealing 
and multi-layered display of the written text’s performativity. Yesterday’s Man 
literary journey is clearly in debt of Borgesian labyrinths, Auster’s poetics of co-
incidence, Eco’s constellations, or Calvino’s metafictions. 

This rendition to literature has never disappeared nor was ever softened 
throughout his dramaturgical work. The performances Bovary (2014) and The 
Way She Dies (2017) are good examples of this trait. In Bovary, Rodrigues revives 
Gustave Flaubert’s trial, in 1857, after the publication of his infamous novel, Mad-
ame Bovary. The Way She Dies is a reification of Tolstoy’s classic, Anna Karenina, 
through the anatomy of the effect it has on the lives of two couples (also triangles), 
readers of Tolstoy, in the present day and in the libertarian sixties.

But, notwithstanding the overwhelming intertextual and literary dimension of 
these performances, the plays where we can trace his drive towards literature as a 
way to supersede national antagonisms and help us navigate through our troubled 
era are, undoubtedly, By Heart (2013) and Sopro (2017). By Heart is a solo perfor-
mance played by Rodrigues himself where he helps ten members of the audience 
to learn “by heart” Shakespeare’s sonnet number 30 – “When to the sessions of 
sweet silent thought” – in a magical poetical journey intermingling his grand-
mother’s stories with Boris Pasternak’s, Osip Mandelstam’s, George Steiner’s and 
Ray Bradbury’s. While helping ten of the spectators, who join him on stage, to 
memorize Shakespeare’s sonnet, Rodrigues recalls plots and narratives that em-
phasize the struggle to remember and the will to hold on to the great achievements 
humanity has created, such as literature.

The point of this unique performance is quite clear: as soon as we memorize 
something beautiful by heart, there will be no austerity, no authority, no police 
strong enough to take that piece of culture, that piece of humanity, away from us. 
Thus, this performance, notwithstanding all its intelligence, wit and irreprehensi-
ble dramaturgical craftmanship, is ultimately a strong and powerful statement on 
the praise of European cultural heritage. Its preservation is seen here as an act of 
impenitent political resistance. The way to preserve it depends mostly in our abil-
ity to convey inner journeys – through literature.

With Sopro we are under the same paradigm. This performance is a marvellous 
homage to theatre and its practitioners. Thus, Sopro places on stage a professional 
prompter, one of the last still active in Portugal, Cristina Vidal. Facts and events 
from Cristina Vidal’s own life are mixed and manipulated by Rodrigues, who 
blends them with the plots of several plays and with Portuguese theatre history. 
Hence, the performance has three diegetic lines: firstly, we hear the story of how 
“the director of [Cristina’s] theatre” convinces her to play the role of herself in the 
performance; secondly, there is Cristina’s tale of her forty years as a prompter, re-
calling the first day she arrived at the theatre and several other (dramatic) episodes; 
finally, there is also the story of the former Cristina’s Directress – her sickness, 
life and loves. Through it all, there are several scenes inherited from Chekhov, 
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Antonio Patrício and Molière, amongst other references to landmarks of European 
drama. An impressive palimpsestic exercise, full of poignant joy and nostalgia for 
“a” theatre that seems to be disappearing. This performance rises as a nostalgic yet 
resilient act of resistance to the alleged disappearance of European cultural herit-
age. Hence, it is a gesture of political resistance through art and memory against 
the disappearance of (an) Europe.

Rodrigues’ “voyage autour de sa bibliothèque”, in a post-Brexit landscape, at a 
time when Europe seems to be crumbling and many former European ghosts seem 
to be returning, such as intolerance, racism and fascism, to recall and honour the 
vitality and examples of Shakespeare, Molière, Flaubert, Tolstoy, Steiner and oth-
ers, is no mere coincidence. It is a vital and urgent political act. The claim is: we 
still need the words, characters, and lessons that these authors bring. And Tiago 
Rodrigues’ theatre is here to remind us that if we cherish this heritage, if we revive 
it, if we memorize it, there will be no menace strong enough to bring it down. 

“The Marxist vision of history implied a memorial prescription: we had to 
inscribe the events of the past in our historical consciousness in order to project 
ourselves into the future-oriented memory. Today, the end of communism has bro-
ken this dialectic between past and future, and the eclipse of utopias engendered 
by our “presentist” time has almost extinguished Marxist memory (Enzo Traverso, 
Left-Wing Melancholia: Marxism, History and Memory, 2016).”

2.
Tiago Rodrigues is, today, one of the most credited Portuguese theatre artists. 

Born in 1977, Rodrigues co-directed, with Magda Bizarro, from 2003 to Decem-
ber 2014, the Mundo Perfeito theatre company. He is an actor who wrote and often 
directed his own texts that quickly began to establish himself also as an author and 
director – an écrivain de plateau – increasingly cutting down on his appearances 
as a performer. 

There is an undoubtable singularity in Tiago Rodrigues’ theatre. But, even if 
can single out his work – he was recently awarded with Europe Prize for New 
Theatrical Realities (2018) and Prémio Pessoa (2019), and he is the (youngest 
ever) Artistic Director of the prestigious National Theatre D. Maria II – there is 
something as a generational mood that also permeates his work. 

It is no bold statement to say that working with memory is one of the most vis-
ible traits of his generation. We could recall names such as Lola Arias, Mohamed 
El Khatib, Caroline Guiela Nguyen, or Joana Craveiro, just to name a few artists 
born in the seventies of the 20th century that seem creatively obsessed in dealing 
with memory and politics. They have all witnessed as teenagers or young adults 
the Fall of the Berlin Wall – an event that determined the history of the second 
half of the 20th century and, more strikingly, an event that defined the political 
landscape of left-wing sensibilities in all Europe – “a momentum that closes an 
epoch and opens a new one”, as Enzo Traverso puts it (2016: 2). Even if the 1950s 
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leftists started to consider socialism as “the god that failed”2 – particularly after 
November 1956, when a large Soviet force invaded Budapest and other regions 
of the country to crush the ongoing Hungarian Revolution – it is with the Fall of 
the Berlin Wall and the subsequent knowledge of all the dictatorial atrocities in 
Eastern Europe that socialism and its idea of a never-ending journey had a violent 
blow.

In Portugal, the nineties were the moment for the establishment of neo-lib-
eral policies. Portugal’s entrance in the EEC – European Economic Community 
(1986), together with the country’s first absolute parliamentary majority in 1987 
which came with the election of the right-wing Social-Democrats led by Cavaco 
Silva, marked a new defining moment for the theatre fabric in Portugal. An au-
thoritarian governmental policy led to a reengagement with political matters on 
Portuguese theatre. The new millennium brought a notable investment in culture 
during the first years (2000–2006) within the Community Support Framework for 
Portugal. But the austerity years of the Passos Coelho government (2011–2015), 
led to the disappearance, suffering and demise of many theatrical structures.

During the nineties, Portuguese performance landscape went through a major 
change. Young actors were not looking for “théâtre d’art” anymore and turned 
to freelance projects. As creative processes, this new generation of theatre artists 
adopted essentially collaborative practices and sought out other outlets for work, 
namely cinema and television. The performances were often provisional, intuitive, 
visceral, and autobiographical. They would quickly become the impetus for the 
modernisation of Portuguese theatre, itself increasingly universalist and cosmo-
politan. Internationalisation also played an important role. Their regular presence 
on the international circuit proved to benefit them via shared experiences within a 
transnational movement that put artistic codes and languages into greater harmony 
with the most recent trends in the performing arts. These young theatre collectives 
and creators allied their inventiveness and creativity with ongoing research into 
the specificities of theatrical language, often working on the boundary between 
the arts, crisscrossing different artistic modelling, and navigating in and amongst 
theatre, narration, new dance, video, and artistic installations.

This is Tiago Rodrigues’ artistic, cultural, and social context. Within the Por-
tuguese theatrical context, Rodrigues is one of the most notorious examples of the 
path Portuguese theatre has taken since the late nineties: a theatrical landscape 
determined by a libertarian flame and collaborative processes. In short, a theatrical 
landscape that took a “performative turn”.

In western performing arts, the “performative turn”, as described and compre-
hensively analysed by Erika Fischer-Lichte in The Transformative Power of Per-
formance: A New Aesthetics (2008), took place around the sixties and seventies. 
Summing a rather complex map of ideas, one could refer to the performative turn 
as a shift in theatre from text to event. 

2  The God that Failed is a 1949 collection of six essays with texts by artists and journalists such as 
Louis Fischer, André Gide, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Stephen Spender, and Richard Wright, 
about the disillusionment with communism.
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“There no longer exists a work of art, independent of its creator and recipient; 
instead, we are dealing with an event that involves everybody – albeit to different 
degrees and in different capacities. If “production” and “reception” occur at the 
same time and place, this renders the parameters developed for a distinct aesthetic 
of production, work, and reception ineffectual. (Fischer-Lichte 2008: 18)”

Allied to this notion, and more relevant to my argument about the singularity 
of Tiago Rodrigues’ work is Fischer-Lichte’s notion of “culture as performance”. 
This allegory, as she calls it, “emphasizes the fact that the same forces are at work 
in performance as in culture at large. Performance thus becomes a sort of labora-
tory for studying these forces (Fischer-Lichte 2009: 9).

It is my argument here that Tiago Rodrigues’ theatrical journey reflects the 
same forces that were (and are) at work in Europe after the “turn” occurred after 
the Fall of the Berlin Wall. Both his production and reception echoed a generation 
that was raised in the middle of the end of the socialist dream, orphans of a “God 
that failed” them. A generation that grew up in a world where neo-liberal perspec-
tive seemed to be the only alternative. Thus, it is with no surprise that we witness, 
nowadays, this same generation obsession with memory and politics, and in Rod-
rigues specific case, looking at art and literature as a way to navigate through a 
vicious world.

“– Courage donc, partons. – Suivez-moi, vous tous qu’une mortification de 
l’amour, une négligence de l’amitié, retiennent dans votre appartement, loin de la 
petitesse et de la perfidie des hommes. Que tous les malheureux, les malades et les 
ennuyés de l’univers me suivent!”

The turn that occurred in Portuguese theatre in the nineties was accompanied 
by the loss of grand historical narratives and by an increasing presentism. These 
cultural forces determined arguably the artistic creations – they became “a labora-
tory for studying these forces”. When Tiago Rodrigues returns to the great Univer-
sal literature he is at the same time giving body to Goethe’s utopia of an “epoch of 
world literature”, but also expressing a personal and generational need for a nar-
rative that could bring people together. Tiago’s answer for this quest seems to be: 
literature. Tiago’s answer for this quest seems to be: join me in a journey around 
our common cultural heritage. His literary journey through the words and titles of 
the past aim poignantly to supersede the failures of the present. In our post-Covid 
19 landscape, Tiago Rodrigues petition for us to remember old struggles, to fight 
the “eclipse of utopias engendered by our presentist time”, and to travel through 
the literary works of the past seems more necessary than ever – an absolutely vital 
journey for our present times.
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ПЪТУВАНЕ ОКОЛО ПРОСТРАНСТВОТО НА 
ТИАГО РОДРИГЕШ

Руи Пина Коельо 
Резюме: Тиаго Родригеш е един от най-популярните европейски артисти днес. От 
актьор, който пише и често поставя собствените си текстове, Родригеш бързо се ут-
върди като автор и режисьор. Има една безспорна необичайност в театъра на Тиаго 
Родригеш. Той е един от най-чистите примери в областта на съвременния спекта-
къл на апотеоза за „световната литература“. Това е аргументът ни, че една от най-
отчетливите драматургични стратегии на Родригеш е желанието му да отдаде почит 
на европейските хуманистични традиции като жест на политическа съпротива чрез 
изкуството и паметта. Неговото буквално пътешествие през думите и заглавията от 
миналото цели трогателно да замени грешките на настоящето.

Ключови думи: памет, португалски театър, падането на Берлинската стена, литера-
турно пътешествие
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

THE MODERN TRAVEL ITINERARIES OF 
OPERA CHARACTERS 

Michaela Mojžišová1

Abstract: The paper focuses on the current reception of the phenomenon of travel/pilgrim-
age in operatic works. The phenomenon is examined using the examples of the contempo-
rary productions of classical operas which are rooted in ancient or national mythology: the 
story of the mythical poet and musician Orpheus (Christoph Willibald Gluck: Orfeo), the 
Russian guslar Sadko (Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko), and the restless and idealistic 
Norwegian lad Peer Gynt (Werner Egk: Peer Gynt). By analysing the selected directorial 
interpretations, the authoress seeks answer to the question to what extent, if any, modern 
opera directors give happy endings to the pilgrimages of their opera heroes.

Keywords: opera, contemporary opera theatre, myth, pilgrim, directorial interpretation

Although in opera creation, the travel genre is considered rare, several operas 
have been composed in which the fates of main characters are determined by an 
act of journey/travel or pilgrimage. This phenomenon may be traced in every his-
torical period of opera, from its birth to the present day. The presented contribu-
tion focuses on three thematised opera stories originating in mythology, namely, 
baroque opera Orfeo (Orpheus, 1762), by Christoph Willibald Gluck, drawing 
on ancient mythology, Nikolai Rimsky-Korsakov’s romantic opera Sadko (1896), 
based on Russian legends-bylinas, and Peer Gynt (1938), by Werner Egk, German 
composer of the former half of the 20th century, inspired by the well-known Nor-
wegian folktale. An archetype of a man-pilgrim portrayed in them has also been 
inspirational for contemporary opera directors. They interpret the quest of their 
opera heroes for happiness, wealth, triumphs, and love from different perspec-
tives. The quintessential question pursued in the presented text stands as follows: 
To what extent do modern opera directors wish to give happy endings to the pil-
grimages of their opera heroes? 

The Orphean theme enjoys a unique position in the history of music theatre. 
The ancient tale of a mythical singer who sets out on a journey to set his dead wife 
free from the underworld by the sheer power of his art is a mythological theme 
most frequently set to music in opera history. In our time, it is mainly the oper-

1  Mgr. Michaela Mojžišová, PhD, is a senior fellow at the Art Research Centre of the Slovak Acade-
my of Sciences, Institute of Theatre and Film Research, Bratislava, Slovakia. Research field: theory 
of opera theatre, contemporary opera theatre, history of Slovak opera theatre. Author of the books: 
Od Fausta k Orfeovi: opera na Slovensku 1989–2009 vo svetle inscenačných poetík (2011) (From 
Faust to Orpheus: Opera in Slovakia between 1989 and 2009 in the Light of Staging Poetics), 
Napísal som maličkú opierku: premeny komornej opery na Slovensku (2018) (I’ve written a Little 
Opera: The Transformations of Chamber Opera in Slovakia). Editor-in-chief of the scientific jour-
nal Slovenské divadlo/Slovak Theatre. Vice-president of the Slovak section of AICT. 

Е-mail: michaela.mojzisova@savba.sk
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atic form by Christoph Willibald Gluck which is put on stage. The author of the 
libretto, Ranieri de Calzabigi, based himself on the verses of the ancient Roman 
poet Virgil, however, he did not take over the finale of the death of Orpheus. The 
period audience was not particularly fond of operas having unhappy endings and 
moreover, performances were often part of wedding celebrations or coronation 
ceremonies. Therefore, in this operatic piece, Gluck opted for a happy ending: 
gods, moved by Orpheus’ despair, gave his wife back to him, and in Cupid’s tem-
ple the choir is heard celebrating love which prevails over death.

In negativist modern times, it is symptomatic that modern creative profession-
als would often times dispute the happy end of Gluck’s opera. According to the 
Polish director Mariusz Treliński, the composer, by employing a happy end, sur-
rendered to the period opera practice. Treliński conceived his production2 as an 
auto-psychotherapy of a successful writer Orpheus. His wife Euridice commit-
ted suicide, as she was frustrated in a materially well-secured, yet emotionally 
barren relationship. Treliński’s production developed a self-purgatory process of 
a farewell to a beloved person. Orpheus was bound to experience a range of dif-
ferent emotions, from rejecting negative reality, through blaming the deceased 
wife and his own remorse of conscience, down to a moment of acceptance of his 
wife’s death, to eventually let go and forgive himself. His journey on stage to the 
underworld made do without portraying he verse from the libretto was turned into 
a key to Treliński’s concept. Eventually, Orpheus found calm in poetic creation: 
he wove his sorrow into the verses of an aria Che faró senza Eurydice (What will 
I do without Eurydice?), which he wrote on a laptop. At this very moment the 
production came to an end – the director deleted the second and third scenes from 
the final act.

Unlike Mariusz Treliński, who resolutely did away with the happy end of 
Gluck’s opera, the well-known Italian artist Romeo Castellucci took a different 
approach to the Orphean myth. In the hitherto production tradition, his staging3 
was unparalleled and ingenious. By employing live cinema techniques, Castel-
lucci managed to physically connect the ancient myth with the present time, spe-
cifically, with the story of a young Austrian dancer Karin Anna Giselbrecht, who, 
due to a hidden heart disease, fell into a state of coma vigil in 2011, and at the time 
of mounting the production, she was a patient of Am Wienerwald sanatorium in 
Vienna. The production portrayed an intimately tuned parable of a thin dividing 
line between life and death and a yearning for returning our beloved one back to 
life from the “interspace”. Castellucci leaves the denouement of the story up to 
the viewer.

In the first part of the performance the audience learns from the subtitles pro-
jected on the screen that Karin Anna listens to the live performance of Gluck’s 
Orfeo, while being confined to a ward in Pavilion 11. With the plot unfolding, the 
viewer learns from the subtitles about her sad fate and the attitude of her family 

2  Co-production of The Slovak National Theatre in Bratislava and Teatr Wielki, Opera Narodowa, 
Warsaw (2009).
3  Production of Wiener Festwochen, 2014.
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which is determined not to give up and hopes for her recovery. The moment when 
Orpheus sets out on a journey to the underworld, to save Eurydice, alongside the 
projected text, the driver’s view of the road begins to unfold on the screen, using 
the live cinema method. The car pulled into the parking space by the sanatorium 
and the audience shared the way with the walking pilgrim Orpheus until his des-
tination, i.e. the ward, is reached. The camera lens (the eye of Orpheus) focused 
on a figure lying in a hospital bed, with an antidecubitus cushion placed between 
her knees. The shots were mostly blurred, but when they sporadically came into 
focus, one could clearly see a young woman in a state of coma vigil. However, the 
director did not expose the viewer to her suffering, the shots were not intended to 
emotionally move the audience but rather to get the viewer intellectually engaged 
and to communicate a unique aesthetic experience (theatrical, or rather, film expe-
rience in this case). In her text, which also contemplates the ethical side of Castel-
lucci’s production, the German linguist and culturologist Sigrid Weigel noted that: 
“With the help of the camera’s eye, he succeeds in bringing the real tragedy of an 
extreme state of the human condition closer to audiences than any documentation 
has ever been able to do.” (Weigel 2014: 19) 

When Eurydice is asked by Orpheus to follow him, as instructed by the scores, 
a female singer clad in a plain beige frock emerges from behind a black bobbinet 
curtain, the girl’s brain. The impact is powerful: the woman evoked an awakened 
soul in a numbed body. When Orpheus broke the condition of the gods and despite 
the ban, he looked back (the protagonist, who until then had been standing with his 
back to the projection screen, turned to the projected image for the very first time), 
both Eurydices vanished and Orpheus was dispelled in darkness. It was little Cu-
pid who saved him from his yearning for death by conjuring a three-dimensional 
Elysium behind the bobbinet curtain. Alas, marvelling at the place of eternal bliss 
did not last long, as there was a quick crossfade between this image and that of Ka-
rin Anna. A hand removed the headphones from her ears, gently stroking her head. 

The viewer is free to decide whether he/she wants to believe in Karin’s recov-
ery, together with her family. If not, the viewer is free to leave the auditorium, 
together with downhearted Orpheus. 

Unlike Orpheus, the pilgrimage of Peer Gynt had essentially a very different 
motivation. While Orpheus sets out on a journey of hardships to set his beloved 
spouse free from the underworld, Peer Gynt leaves his home to win fame and 
respect, which he does not get in his home village. On his wanderings he is faced 
with challenges and hardships which he pretty much deserves. They are a pun-
ishment for his selfishness, pride, and recklessness in interpersonal relations. At 
the same time, they have cathartic potential, as they are a means to get to know 
genuine values and a way to find peace of mind. The well-known Norwegian tale, 
adapted by the playwright Henrik Ibsen, was transformed into an opera form by 
Werner Egk, German composer and author of the libretto.

Drama theatre offers a variety of interpretations of Peer Gynt, from a day-
dreamer to a cold-hearted cynic. In the understanding of the German director 
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Peter Konwitschny4, the lead (anti)hero of Egk’s opera is an ostracised misfit who, 
regardless of external obstacles, relentlessly pursues his goal: according to Kon-
witschny, the momentum for Peer Gynt is “his obsession with a dream”. An ad-
venturous journey, as portrayed in Egk’s and Ibsen’s works, took Peer to diverse 
locations and settings, which Konwitschny developed into a poignant persiflage of 
capitalism, which was in line with his Marxist worldview. The realm of the Trolls 
acquired the form of a large department store owned by the king of the Trolls. The 
Trolls were no monsters, but rather modern human beings, recklessly indulging 
in consumerism, rapaciously purchasing discounted products, willingly exposing 
themselves to stupefying TV commercials. A powerful ironical and critical charge 
and a cheap visual form are manifested in the fifth scene taking place in southern 
America, where Peer dishonestly obtained big property. For failing to restrain 
from money-grubbing, he is punished by the director, which was fully in line with 
the libretto: while Gynt was having a good time with an attractive waitress, the 
insidious bankers ripped him off. Without power and money Gynt was stripped of 
his value and the president of “the banana republic” chased him out of the country.

This was exactly a time when Peer’s journey to redemption full of hardships 
was started. He experienced humiliation by the daughter of the king of the Trolls, 
who was no longer interested in the broken man and he also encountered spectres 
who came to pronounce a verdict over the failures in his life. However, after sev-
en scenes of the opera filled with social criticism and harsh satire, Konwitschny 
gave the final eighth scene a romantic happy ending veiled in nostalgic sadness. 
Wearied by the journey of his life, Peer returns to his aged Solveig who lives in 
a retirement home. The faithful woman greets him lovingly, brings two glasses of 
milk from the house and, in a gentle embrace, they sip at it, seated on a bench in 
front of the house. Then the old couple dances slowly to the tune of lyrical music. 
Said in the words of Peter Konwitschny: “It is not Solveig who is at the end of 
Peer’s journey, but thanks to Solveig, it is himself.” (Konwitschny 2017)

The Russian guslar Sadko, the main character of a romantic and fairy tale opera 
by Nikolai Rimsky-Korsakov, has a similar motivation to that of Peer Gynt. He 
too yearns for leaving his native Novgorod, in quest of a new world and fortune. 
As opposed to egotistic Gynt, Sadko’s ambitions are sanctified by a higher aim, 
namely, to use amassed fortune to the benefit of the town, which has no access to 
the sea and thus cannot thrive commercially. However, Sadko’s community, much 
like Gynt’s, has little understanding for him and is resentful of his bragging. Em-
bittered Sadko wanders unhappily by the lakeside, where he meets Princess Volk-
hova, the daughter of the Sea-King, who makes his dream come true. He gathers 
a crew with which he keeps sailing the high seas for twelve years. While being on 
the voyage, he amasses a fortune, but over the entire period, he never pays levies 
to the Sea-King, which almost costs him his life. He is rescued by the apparition of 
an old bogatyr who brings the reign of the Sea-King to an end and orders Princess 
Volkhova to change into a river that now links Novgorod with the sea, allowing 

4  Production of Theater an der Wien, 2017.
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local merchants to trade with the rest of the world. Sadkore-unites with his loyal 
wife Lubava and his fellow countrymen celebrate him as their hero. 

The story of Sadko, alongside its fairy tale dimension, also has a distinct 
philosophical side, thus interconnecting several mythical archetypes. The main 
protagonist impersonates something of the mythical artist Orpheus, of the heroic 
pilgrim Ulysses, and of the malcontent Gynt. This gives directors a broad range 
of opportunities to interpret Sadko’s personality and motivation for his journey. 
Is he a modern visionary or a cold-hearted cynic? Is he an idealist or a traitor? Is 
he a hero or an anti-hero? The Anglo-American director Daniel Kramer5 based 
himself on this very antagonism. 

Kramer situated the plot in a contemporary “godforsaken place” the scene be-
ing a hangout where men drunk beer from beer jugs, watched football matches and 
news on a gigantic TV screen featuring a sweet blonde commentator, with only 
female personnel accommodating their wishes. While the singer Sadko entered 
the hangout as a free-spirited man dressed in a ruffled shirt and a pair of black 
tuxedo pants, which was in sharp contrast with the nature of the place, he left it as 
a humiliated, beaten-up, soaked all over and crinkled nobody left in his underwear. 
The blokes did not forgive him for his assaults on their petrified beliefs, for his 
daydreaming and bragging.

Sadko’s subsequent pilgrimage was interpreted by the director as a ruthless 
exploitation of natural resources, blatantly ignoring the consequences, which had 
lasted for twelve years. This pillaging brought Sadko to a tragic end: Volkhova 
died by his own hand and the river to which she was supposed to transform accord-
ing to the libretto, changed into a trench. It split the stage into two parts and turned 
into both a physical and mental divide, thus irreconcilably separating Sadko from 
his earlier life, shaped by ideals. Novgorod society celebrated its new hero on one 
side of the split stage, while on the other side of the trench, Sadko’s wife Lubava 
kneeled by Volkhova’s dead body in a petrified posture, her face giving a blank 
stare. Fame and fortune did not bring yearned happiness to the main hero: the ex-
pression of his face was an expression of a burn-out man without a pinch of hope. 

“Might the world be saved from patriarchal greed or from gold redeemed by 
blood?” asks Daniel Kramer in the programme booklet to Sadko (Kramer 2018: 
14). It is as if the question were uttered by Peter Konwitschny, his one-and-a-
half generation older peer and forerunner of the left-wing engaged theatre agenda. 
However, while Konwitschny did not shun a cathartic happy end in his interpreta-
tion and had the squanderer rest in the arms of a loving woman, Kramer’s Sadko 
had a disheartening reply to the question from the programme booklet: There is 
no hope of salvation. 

Kramer´s engaged leftist interpretation may be understood as an exemplary 
model of a negativistic, nihilistic even, stream of contemporary opera staging 
practice. Opera theatre (especially in the west-European theatre space) was turned 
into a grandstand used by theatre professionals to proclaim their leftist engaged 

5  Co-production of Vlaamse Opera Antwerpenand Slovak National Theatre in Bratislava (2018).
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and socio-critical ideas and to present the world as a place of debased values in 
which the (opera) heroes lost hope for the happy endings of their pilgrimages. In 
Bratislava, the failed pilgrimage of the production Sadko was aborted after two 
performances when both the audiences and the performers rejected it. However, 
even in the more liberally inclined west-European space the directorial nihilistic 
views do not always enjoy a positive reception. The London critic Mark Pullinger 
commented on the Belgian co-production premiere: “Skilled directors frequently 
provide a contemporary setting without changing the basics of the actual plot (…), 
but to change a happy ending because you’ve got a problem with it smacks of 
directorial arrogance” (Pullinger 2017).

And though it may appear that opera happy endings have gone out of fashion, 
the demand for them on the part of the audiences is ongoing.

Conclusion
The contribution highlights three opera stories that are rooted in mythology 

(ancient, Norwegian, Russian) and the fates of their heroes are determined by the 
act of travel/pilgrimage. An archetype of a restless male pilgrim/traveller con-
tinues to be a source of inspiration for opera theatres and creative professionals 
are encouraged to oftentimes novel and provocative interpretations. Through an 
analysis of the contemporary productions of the Baroque opera Orfeo by Chris-
toph Willibald Gluck, of Peer Gynt by the 20th century German composer Werner 
Egk, and the Russian romantic opera-bylina Sadko by Nikolai Rimsky-Korsakov, 
the study demonstrates the diversity of the views of contemporary directors of 
the motivations and the goals of the heroes of archaic stories. The study comes 
to a conclusion that their quest for happiness, wealth, success, and love are often-
times portrayed in a pessimistic light. The happiest of all the endings of the stories 
presented in the paper is that of Peer Gynt directed by Peter Konwitschny where 
the hero, be in the autumn of his life, reaches the goal of his pilgrimage and finds 
peace by the side of his loyal Solveig, awaiting him in a retirement home. Or-
pheus, under the direction by Mariusz Treliński, after a painful way to the “deep-
est bottom of his heart” becomes reconciled with his wretched fate and he finds 
consolation in artistic creation, while the director Romeo Castellucci has given the 
same hero a fragile hope that Eurydice will eventually recover from coma vigil. In 
contrast, the director Daniel Kramer believes the world to be a place of debased 
values, in which his opera heroes, including Sadko, have lost their hope for a 
happy ending of their pilgrimages once and for all.
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1. Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Eurydice. Bratislava, 2009. Director Mariusz Treliński. 
Photo by Jozef Barinka. Slovak National Theatre.

2. Werner Egk: Peer Gynt. Theater an der Wien, 2017. Bo Shovkus (Peer Gynt), Maria Bengtsson 
(Solveig). Director Peter Konwitschny. Photo by Werner Kmetitch.
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МОДЕРНИТЕ МАРШРУТИ ЗА 
ПЪТЕШЕСТВИЯ НА ОПЕРНИТЕ ГЕРОИ

Микаела Мойжицова 

Абстракт: Изследването е фокусирано върху съвременната рецепция на феномена 
на пътуващите оперни творби. Феноменът е разгледан чрез примери от съвременни 
продукции върху класически опери, базирани на антична или национална митология: 
историята за митичния поет и музикант Орфей (Кристоф Вилибалд Глук Орфей и 
Евридика), за руския гуслар Садко (Николай Римски Корсаков Садко) и неспокойния 
и идеалистичен норвежки момък Пер Гинт (Вернер Егк Пер Гинт). Анализирайки 
избраните режисьорски интерпретации, авторът на статията търси отговор на въпро-
са до каква степен модерните оперни режисьори дават щастлива развръзка (ако има 
такава) на пътешествията на техните оперни герои.

Ключови думи: опера, съвременна опера, мит, пилигрим/пътешественик, режисьор-
ска интерпретация
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

CLASSICS IN BULGARIAN DRAMATURGY: 
RECYCLING OF ARCHETYPE FIGURES AND 
MOTIFS

Nikolay Iordanov1

Abstract: Certain recurring figures and motifs in emblematic works of Bulgarian drama-
turgy could be traced. The Bulgarian theatrical tradition seems to be inherently based on 
cyclical returns to the beginnings of modern Bulgarian drama. The links with the archaic 
of the folk art as well as with the universal intuitions of modern European art make these 
dramatic works “classic” for the national cultural tradition. The most popular plays of the 
interwar period could be seen as mirror projections of figures and motifs from iconic plays 
from the beginning of the century. Following the Second World War till nowadays Bulgar-
ian theatre turned to look back to this dramaturgical heritage re-discovering its national 
identity. This process did not take place without hesitations and reverses but gradually some 
of the plays by Petko Todorov, Anton Strashimirov, Peyo Yavorov, Yordan Yovkov, Racho 
Stoyanov, St. L. Kostov acquired the status of Bulgarian classic drama.

Keywords: modern Bulgarian drama, plays of the interwar period, dramaturgical heritage

The idea of tracing recurring figures and motifs in emblematic works of Bul-
garian dramaturgy, nowadays regarded as classical, is an interesting and challeng-
ing task. We have in mind some texts for theatre created mostly in two time pe-
riods – at the very beginning of the 20th century and in the years between the two 
World Wars. This dramatic heritage, precisely its supreme achievements – some of 
the  by Petko Todorov, Anton Strashimirov, Peyo Yavorov, Yordan Yovkov, Racho 
Stoyanov, St. L. Kostov – later acquired the status of Bulgarian classic drama. This 
process did not take place without hesitations and reverses. Gradually some of 
these dramaturgical works were introduced in the repertoires of theatres, in educa-
tional curricula, in art studies. Are there any links between these works, and also 
between them and some later plays which are also believed today to have similar 
significance? However, such works in the years after the Second World War are not 
so many – looking back the texts by Yordan Radichkov appear to be indisputable, 
perhaps also some plays by Konstantin Iliev, by Stanislav Stratiev, anything else... 
Let’s just note that the specifics of cultural life during the time of communism, 
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marked by ideological imperatives and censorship, as well as the lack of historical 
distance from what has been created in dramaturgy in recent years make us today, 
even more strongly, to perceive the texts of the most successful playwrights of the 
first half of the last century as a classic of our national cultural tradition.

If we historically examine the repertoires of the Bulgarian theatres, we shall 
find out a permanent return to the beginning of Bulgarian dramaturgy, to its par 
excellence modern beginning, which happened in the first years of the last century.

Bulgarian dramaturgy of 19th century was in the process of its birth. After the 
Liberation from Ottoman rule the most popular play became Vagabonds (Hashove, 
1894) by Ivan Vazov. But Vazov himself had a very clear understanding that the 
dramatization of his own novel The Miserables (Nemili-nedragi, 1882–1884) was 
not a perfect theatre piece of work. When he published its second edition in 1899, 
he confessed in the preface: “The author appears in front of the readers with a lot 
of uncertainty in his soul” (Vazov, 1899). Neither On the edge of an abyss (Kam 
propast, 1907), or Borislav (Borislav, 1909) – historical dramas which Vazov wrote 
later and at their time enjoyed great popularity – had such long-lasting presence in 
the theatre repertoire in all historical periods like Vagabonds. The reason for this is 
the cyclical return of public attitudes to the time of the national revival whose spirit 
has been recycled over and over again, mostly through Vazov’s literary works. And 
that is why despite its dramatic imperfections Vagabonds has become an archetypal 
work of the nostalgia for native land and for the sacrifice for it. The dramatization 
of The Miserables, similar to Under the Yoke (Pod igoto, 1888–1894) in fiction and 
The Epic of the Forgotten (Epopeya na zabravenite, 1881–1884) in lyrics, today is 
still regarded as an “optimistic tragedy” in the meta narrative for the historical fate 
of the Bulgarian nation. Namely these works have constituted Iv. Vazov as the pa-
triarch of Bulgarian literature. And modern Bulgarian drama starts from here, after 
Vazov’s dramatization of the yearnings for national liberation.

The beginning of the new 20th century brought a new worldview – the Bulgarian 
drama reflected these attitudes. In fact, Bulgarian modern drama from the begin-
ning of the last century can be accurately delimited – it begins with the writing of 
the first edition of Builders (Zidari, 1899–1902) by P. Todorov and ends with the 
publication of P. Yavorov’s second play When a Thunder Strikes, How the Echo 
Fades (Kogato gram udari, kak ehoto zaglahva, 1912). The dramas of P. Todorov, 
A. Strashimirov and P. Yavorov, which remained in the theatre repertoire for a long 
time till nowadays, were published within a dozen of years. Literary and theatri-
cal debates are still underway about the type of modernism of these dramas with 
echoes of philosophical individualism, of aesthetic decadence, of naturalistic, sym-
bolic, postromantic and art nouveau tunes and imageries (Penchev 2012; Terziev 
2006; Iordanov 2006; Topaldjikova 2006). But undoubtedly these dramas, though 
very different from one another, demonstrate a new, a modern worldview that re-
flects on the conflict of the emancipation of the individual from the collective con-
sciousness, no matter at what level it takes place – family, community, or nation.

Some of the most influential literary critics of the first half of the 20th century 
defined P. Todorov’s plays, as well as Vampire (Vampir, 1902) and to some degree 
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of Mother-in-law (Svekarva, 1905) by A. Strashimirov, as dramaturgical achieve-
ments. Yavorov’s critical recognition as a significant playwright was more compli-
cated, the admirations going first and foremost to his poetry till the middle of 20th 
century.

Pencho Slaveykov emphasized the connection of P. Todorov’s dramas with folk 
poetry – according to him they take their source from “the promised land of the 
tales created by the imagination of a naive folk poet who is intimate with nature” 
(Slaveykov, 1903). Vladimir Vassilev evaluating Strashimirov works affirmed that 
“in Vampire, on the background of popular beliefs ...[he] exposes images that affect 
with their psychic primacy...” (Vasilev 1934). Therefore, the importance of both 
authors for dramaturgy is defined as a revival, but also as a rethinking of folk nar-
ratives in dramatic forms by analogy with ancient dramas, which are based on the 
re-interpretations of myths.

In fact, P. Todorov is the one who most consistently has carried out his project 
of throwing a bridge between Bulgarian folk poetry and Bulgarian modern dra-
ma. Dragon’s Wedding (Zmeyova svatba, 1910) tends toward a tale, Wood-nymph 
(Samodiva, 1903) tends toward a legend, Builders – toward a folk song or, as P. 
Slaveykov characterized its first edition, toward a “beautiful idyll that P. Todorov 
dared to call drama” (Slaveykov, 1903). Exactly because of that, the stage suitabil-
ity of his dramas has often been put under question but just as often their funda-
mental importance for the national dramaturgy has been recognized. P. Todorov’s 
stylisations of folklore images for example set a basic spatial opposition for all 
Bulgarian drama: the village and the mountain as allegories of traditional commu-
nity and of individual freedom. It is no accident that Krastyo Krastev – a famous 
literary critic and like-minded fellow of P. Todorov – defined him as a “singer of 
freedom and youth” (Krastev 1907). The concept of living in natural surroundings 
was achieved decades later in the dramaturgy of Y. Radichkov – in his plays the 
action usually takes place in open air and his characters carry the inner freedom of 
the natural man.

Yavorov’s two plays At the Foot of Vitosha (V polite na Vitosha, 1911) and 
When a Thunder Strikes, How the Echo Fades do not fit to this line. By the way 
these plays began to be perceived as a classic repertoire just after the mid-50s of 
the last century, knitting together with the mythologized figure of their author in the 
national consciousness and fueling the interest of the new poetic wave in Bulgarian 
dramaturgy towards the intimate life of the character. It is in this tradition that falls 
Nirvana (Nirvana, 1982) by K. Iliev which reproduces with documentary accuracy 
and skilful dramatic technique the second love tragedy in Yavorov’s life. Nirvana 
acquired the aura of Yavorov’s classic status, as if it became the second part of At 
the Foot of Vitosha.

After the First World War, in the beginning of the 1920s, modernism of a com-
pletely different type entered the Bulgarian drama; a modernism in which the influ-
ences of the European avant-garde moods can be clearly identified (Nikolova 2006; 
Iordanov 2006). These moods gradually fade away giving way to more traditional-
ist attitudes which were increasing at the end of the interwar period. The drama-
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turgical heritage underwent a radical rethinking as did the whole cultural life. In 
his review of Bulgarian literature made in 1925 the prominent literary critic Boyan 
Penev asked the question: And what about the drama? – and replied: We are still 
comforted with promises and hopes. I do not want to talk here about the patriotic 
dramas of Vazov and K. Hristov. After the attempts by A. Strashimirov, Yavorov 
and P. Todorov to create a drama from life – a psychological and symbolic one – 
the Bulgarian drama has not achieved any other significant success” (Penev 1925).

But just as the radical visions for the arts and literature began to disappear, at 
the very beginning of appeasing the passions in society, the dramas of the two most 
significant authors for this period appeared – Masters (Maystori, 1927) by R. Stoy-
anov and Albena (Albena, 1928) by J. Yovkov. They could be seen as mirror projec-
tions of figures and motifs from iconic plays from the beginning of the century – R. 
Stoyanov’s Masters refers to Builder by P. Todorov, and to some degree Yovkov’s 
Albena refers to Vampire by Strashimirov. 

St. L. Kostov’s comedies became also very popular, especially Golemanov 
(Golemanov, 1927–1928). This satirical comedy could be seen as a peculiar com-
bination of motifs from the second part of Uncle Ganyo (Bay Ganyo, 1895) – nov-
el-like series of satirical feuilletons by A. Konstantinov, and the comedy Place-
hunters (Sluzhbogontsi, 1900) by Iv. Vazov. This is also an important line in the 
recycling of figures and motifs in Bulgarian dramaturgy moreover it gets almost 
half a century later its re-interpretations in St. Stratiev’s comedies (Panova 1980; 
Popiliev 2001). But we can affirm that not a single comedy in Bulgarian drama-
turgy has reached the originality of Uncle Ganyo which is drawn from both worldly 
patterns of humour and the uniqueness of national character and life.

In the years between the two world wars the interest in the fairy tale, legend and 
apocryphal story returned. That’s why P. Todorov’s dramaturgy became a source of 
inspiration for some of the new theatre texts. The undisputed masterpiece between 
them is the drama Masters. It was written entirely in the spirit of the aesthetic 
demands of the 1920s for rhythmisation and stylisation of language. R. Stoyanov 
uses almost the same basic plot motif in P. Todorov’s Builders – male rivalry for 
the beloved which turns the pursuit of creation into destruction. Around the love 
triangle in R. Stoyanov’s work is a community of masters – the craftsmen, who like 
the builders in the P. Tododrov’s play, resemble an ancient choir that can only com-
ment but not prevent the tragedy. At the same time Masters emerges from the al-
legorical suggestions for the community destiny inherent in Builders; R. Stoyanov 
focuses the conflict much more on the intimate sphere and on the eternal dilemma 
in art between tradition and innovation. Therefore, the relationship between the 
two plays should not be understood as merely a recycling of motifs but also as an 
upgrade in dramatic writing.

Masters becomes a much more repertoire play than Builders over the coming 
decades but P. Todorov’s overall influence seems to remain stronger on the Bulgari-
an dramaturgy. The image of a young woman who possesses her own will and deci-
sively makes her existential choice (Rada in Builders, Tsena in Dragon’s Wedding, 
Gyurga in Wood-nymph) we will find in Yovkov’s Albena though transformed as a 
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Jungian archetype of anima. The tragedy of the love triangle in Builders, played out 
before the eyes of the community, is repeated in Masters as well as in Albena. But 
in Albena the collective body of the rural community gets into an ecstatic rebellion 
against the law, against the logos, and this is where the wonderful mystery of the 
Yovkov’s drama lies.

Parallels can be traced between the love triangle in Albena and Strashimirov‘s 
Vampire where the male rivalry for the beloved is not carefully balanced as in 
Masters, not even as in Builders. Kutsar in Albena – through his primitive rude-
ness as well as through his transformation from slave subordination to threatening 
vengeance – reminds a lot Dinko in Vampire. It is just the outcome of the conflict 
that is radically different in the two dramas – Dinko kills his rival Jelyo in Vampire 
while in Albena Nyagul kills Kutsar. But still there is something similar between 
Vampire and Albena and it is to be found in the feeling of injustice of life’s fate, in 
the readiness to overstep the moral norms of the community, in intertwining of love 
and crime amidst the rudeness of rural life. We also need of course to highlight the 
differences between the two dramas – the most prominent one is the central charac-
ter in Vampire – Malama, the cruel and dominant mother, who remains unattainable 
personage for Bulgarian dramaturgy. The depth with which Strashimirov describes 
Malama’s subconscious instinct for destruction that peaks over her mother’s sense 
we could follow rather in fiction, for example in Thornapple (Tatul 1938) – a novel 
by Georgi Karaslavov, in The Iron Candlestick (Zhelezniyat svetilnik, 1944–1952) 
– a novel by Dimitar Talev.

Following the Second World War Bulgarian culture underwent a radical change. 
Socialist realism placed a binding method and style for Bulgarian drama and thea-
tre. The dramaturgical patterns began to come primary from Soviet literature and 
arts, not from the national heritage nor from the European contemporary cultural 
life. A large number of the established works and authors of the first half of the 
century were declared as bourgeois and dropped from the theatres’ billboards. The 
plays of Vazov and Strashimirov continued to be put on Bulgarian scenes although 
tendentiously re-interpreted in favour of the normative communist aesthetics. But 
after the slightest loosening of censorship, that was going on in the mid 50s, the 
names of P. Yavorov, P. Todorov, R. Stoyanov, Y. Yovkov, St. L. Kostov once again 
emerged from the past. Many remarkable performances were created on the basis 
of their dramatic works and these productions manifested the creativity of their 
makers regardless of ideological constraints. It is curious that after the democratic 
changes of the late 1980s Bulgarian theatre turned to look back exactly to these 
dramatists and their stage works once again because through them it could re-dis-
cover its national identity. And Bulgarian theatre entered in 21th century with this 
dramaturgical heritage.

The Bulgarian theatrical tradition seems to be inherently based on cyclical re-
turns to the beginnings of modern Bulgarian drama. The links with the archaic of 
the folk art as well as with the universal intuitions of modern European art make 
these dramatic works “classic” for the national cultural tradition.
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1. Dragon’s Wedding (Zmeyova svatba) by Petko Todorov, director Peyo Yavorov, 
National Theatre, 1910/11 (Krastyo Sarafov and Adriana Budevska)

2. The poster of At the Foot of Vitosha (V polite na 
Vitosha) by Peyo Yavorov, director P. Ivanovsky, 
National Theatre (Premiere 1.09.1911)

3. A booklet of Masters (Maystori) by R. 
Stoyanov for its staging at the National Theatre, 
1927/28
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4. Albena (Albena) by Jordan Yovkov, director Nikolay Masalitinov, National 
Theatre, 1928/29

5. When a Thunder Strikes, How the Echo Fades (Kogato gram udari, kak ehoto 
zaglahva) by Peyo Yavorov, director Hrisan Tsankov, National Theatre, 1939/40
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КЛАСИКАТА В БЪЛГАРСКАТА 
ДРАМАТУРГИЯ – РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
АРХЕТИПНИ ФИГУРИ И МОТИВИ

Николай Йорданов

Резюме: Текстът проследява повтарящи се фигури и мотиви в емблематични про-
изведения на българската драматургия. Това наследство, което днес се счита за кла-
сическо, е създадено най-вече през първата половина на ХХ век. Драмите на Петко 
Тодоров, Антон Страшимиров, Пейо Яворов от самото начало на века, макар и мно-
го различни една от друга, демонстрират нов, модерен светоглед, който рефлектира 
върху конфликта при еманципацията на индивида от колективното съзнание, незави-
симо на какво ниво то е конструирано – семейство, общност или нация. След Пър-
вата световна война в българската драма навлиза модернизъм от съвсем различен 
тип, в който влиянията на европейските авангардни настроения могат да бъдат ясно 
идентифицирани. Но точно когато радикалните визии за изкуствата и литература-
та започват да изтляват, се появяват пиесите на тримата най-значими автори за този 
период – Рачо Стоянов, Йордан Йовков и Ст. Л. Костов. Те могат да се разглеждат 
като огледални проекции на фигури и мотиви, съдържащи се в пиесите от начало-
то на века. След Втората световна война българската култура претърпява радикална 
промяна. Голям брой от утвърдените творби и автори до този момент са обявени за 
буржоазни и отпадат от афишите на театрите. Но след най-малкото разхлабване на 
цензурата, което се случва в средата на 50-те години на ХХ в., имената на П. Яворов, 
П. Тодоров, Р. Стоянов, Й. Йовков, Ст. Л. Костов отново изплуват от миналото. След 
демократичните промени през 1989 г. българският театър отново се обръща към тези 
драматурзи и техните сценични произведения, защото чрез тях той може да открие 
своята национална идентичност. Българският театър навлиза през XIX век именно с 
това драматургично наследство.

Ключови думи: модерна българска драма, пиеси между двете световни войни, дра-
матургично наследство
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ART AND PSYCHOGEOGRAPHY: THE 
POETICS OF LOCATIONS

Kristina Matvienko1

Abstract: The article is focused on a new wave of interest of theatre artists in Russia in the 
sites where they live. These practices started in the 2010s, continuing the ideas of the 1960s 
situationists, who investigated the term ‘psychogeography’ and searched the connection 
between geography and the soul of the human being. These practices are also influenced by 
the 1960s environmental projects and site-specific experiments of American artist Richard 
Schechner who changed the classical theatre model. The experience of performative arts 
came to Russia in the 2010s when the books and articles of Schechner and others were 
translated and young theatre artists reopened those investigations again but according to 
local circumstances. 
Theatre projects based on the documentary researches of the local environment became 
very popular and interesting from the 2000s when the documentary theatre came to Russia 
from Great Britain. Together with theories of performance and political activism (or inter-
vention) it changed the landscape of contemporary theatre a lot and gave us the feeling of 
reality. 

Keywords: alienation, community, independent, verbatim, political theatre, abandoned 
space, laboratory 

In today’s theatre there are plays and productions based on archaeological re-
searches of now inhabited places, which were occupied by humans years ago. We 
are creating a new sphere, a fusion of art and urban researches. As humans, we feel 
a connection to our past and try to put it in a different form. In the era of virtual 
reality, we return to our roots to feel them in real life. 

The term ‘psychogeography’ came to us from Guy Debord, French philoso-
pher and Marxist theorist who established Situationist International and theory of 
derive. His idea to reconnect the people and the city (or place where the people 
live) comes back to our culture in the 2010s. But originally it concerned the at-
tempt of revolutionary people from riots of 1960s who would like to change the 

1  PhD Kristina Matvienko is one of the curators for Master’s Program Social Theatre at the Russian 
Institute of Theatre Studies, Moscow, curator for educational program of Stanislavsky Electrothea-
tre, Moscow. Research field: performing arts, theatre studies and documentary. Author of the arti-
cles in the books: „Хроники „новойдрамы“; „Новаядрама“ (Санкт-Петербург, 2008); Genius 
cistehoproduktu; Ivan Vyrypajev (Divadelny Ustav, Bratislava, 2016); Nonconformist theatre in 
Russia: past and present; Russia – Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist 
(Routledge, 2018); Serguei Tretiakov (1892–1939) et le theatre documentaire in Russie; Les Thea-
tres Documentaires (Deuxieme Epoque, Montpellier, 2019). 
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system of capitalism in general. This idea was based on the fake performance of 
life which Debord and his friends and colleagues couldn’t endure. Situationists 
were determined by left Marxist ideas and were against any kind of manipulations 
with the human being. They wanted to overcome alienation – and in particular 
that alienation which exists between a citizen and the place where they live. Guy 
Debord wrote in his Introduction to the Critics of City Geography in the 1960s: “It 
is necessary to define some new spheres for previous observations. One of them is 
the view to some unpredictable and predictable processes which are happened on 
the streets… Psychogeography is aimed to learn sharp principles and definite in-
fluences of environment to the human being’ behaviour. It doesn’t matter whether 
these influences were organized by purpose or not” (Debord 2018: 47).

Now this idea is being transformed and renovated. Many artists, especially 
those who are young and who are not engaged into state theatre, decided to do 
site-specific theatre projects or projects which are based on the research of local 
place, its character and shape and how it influenced the people. Also the people 
reflect and influence the place where they live or where they work or even where 
they have been from time to time. Psychogeography is about a real touch between 
personality and the place. 

Modern Russian artists are interested in the social life of the local communi-
ties. They investigate the circumstances of their life and transform to the theatre 
performance. This process started in the early 2000s when the documentary thea-
tre came to Russian theatre. The first experiences were focused on the marginal 
groups or communities which were excluded from the life of society: imprisoned 
people, victims of harassment, orphans, political prisoners, drug-addicted, HIV-
infected. Mostly that documentary performances were produced at Teatr.doc, 
Moscow. But not only – there were many new independent theatres were founded 
in the big and small cities as an alternative way of cultural life in comparison to 
the state theatres. 

For Russian theatre of 2000s it became the possibility to investigate the story 
of the small cities, factories, villages which were not in the focus of the art and 
of the theatre in particular. That stories were extracted from the interviews with 
the people who lives there. Then, like in all documentary performances, these in-
terviews were completed and combined to whole play and transform to the stage 
version. In fact, these verbal traces reflected the essence of the place and showed 
how the place was constructed. Ordinary people were played by the actors but the 
way of acting should be as accurate toward the original speech as it is possible. 

These performances were made by the Russian documentaries in cooperation 
with the state and independent theatres. By this documentary approach theatres 
renewed their tools, actors got some fresh breath and, the most important thing, 
theatre like institution built new and non-artificial connections with audition. The 
spectators were shocked by the meeting with reality on the stage: they may see 
their neighbours, relatives, colleagues, other fellows and themselves but in frame 
of theatre performance. Using verbatim as a tool the directors, playwrights and ac-
tors could present the social, political and personal circumstances of the people’s 
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life. This trend in theatre had been developing during 2000–2010 and achieved 
high results. The “no name” cities and countryside got their honest names and 
images through art. It became the first step in developing new type of relationship 
between theatre and audience in a less hierarchic way than it was before.

Psychogeographic theatre experience is also very important in a political sense. 
There was (and still there is) economic collapse in Russia. But theatre used to be to 
neglect the social side of the life and prefer to tell about existential aspects. These 
documentary laboratories and performances investigated the inner life of aban-
doned places or former industrial corporations which were so important for the 
people before crisis. In other words, documentary directors and playwrights made 
the researches about interactions between landscape and the inhabitants of definite 
place. What is the connection between human being and locus, between society 
and urban environment – these were the questions for Richard Schechner in USA 
in 1960s, and with the same questions faced contemporary artists in Russia. 

As far gentrification concerned big cities in Russia (such as Moscow, St. Pe-
tersburg, Ekaterinbourg, Novosibirsk, Perm and others) the rest of the country is 
still living like abandoned space without special care about citizens. It is not good 
for common life but it is fruitfully for the artists. Moreover, I am sure that in these 
uncomfortable and non-processed parts of the cities the real life saves itself. So, 
the most interesting and actual social engaged theatre projects are born in rela-
tion with such kind of places. And theatre – like it was in the performance about 
big factory in Perm, about workers from Izhevsk, about small village on Altay or 
Uzbeks’ identity in Tashkent, about disadvantaged teenagers in Krasnoyarsk and 
many others – kept and saved these traces of reality very gently. 

Psychogeography is related to participation art which has been developed from 
the beginning of 1990s. Since that time different forms of participation projects 
are permeated to the theatre and become the tool for creating communities and 
involving people, also excluded people. This strategy was described in the book 
of Claire Bishop about participation art (Bishop 2018: 27).

The young artists try to explore inner mechanism of the cities, villages, aban-
doned factories and spaces through the lens of theatre. As we live in the virtual 
world where everything is transparent and untouchable theatre is the way to get 
closer to the real life. There are a lot of laboratories and projects meant to spread 
throughout the Russia. The curators of such projects usually are based in the lo-
cal regions but they invite directors and playwrights who are based in Moscow. 
It combines both points of view, inner and outer. As a result, we got theatre re-
searches which show life style of the local communities from the unexpected point 
of view. It demands new tools and creates the new theatre language. In this sense 
theatre replaces mass media and becomes way for real communication between 
artist and spectator (or participant). 

Situationists in 1960s told about deep sense of the term ‘psychogeography’ – 
they concerned it in the connection between geography and soul of human being. 
We are shaped under the influence of environment in which we were grown up but 
not only – we are shaped by up-to-date environment. That’s why so interesting to 
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recover the qualities of this environment and to investigate how it influence to us. 
And it is not sentimental impressions or nostalgic memories about the place, it is 
an attempt of objective analysis of the situation in which we live now. Psychoge-
ography is about contemporary life but is the connection with the past. And the 
best thing which we can dream about is that psychogeographical theatre projects 
may change our real life. 
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ИЗКУСТВО И ПСИХОГЕОГРАФИЯ: 
ПОЕКТИКАТА НА МЯСТОТО 

Кристина Матвиенко 

Резюме: Статията разглежда новата вълна на интерес сред театралите в Русия върху 
мястото, където те живеят. Тези практики започват през 2010 година и продължават 
идеите на ситуационистите от 1960 г., които изследват понятието „психогеография“ 
и търсят връзката между географското място и душата на човека. Тези практики са 
повлияни също така от екологичните артистични проекти през 1960-те години и екс-
периментите с пространството на Ричард Шехнер, който променя модела на класи-
ческия театър. Опитът на перформативното изкуство идва в Русия през 2010 година, 
когато книги и статии на Шехнер, както и на други автори биват преведени. Младите 
артисти подновяват тези изследвания, взимайки предвид местните обстоятелства. 
Проектите се базират на документални проучвания на локалната среда, като стават 
много популярни след 2000 г., когато документалният театър навлиза в Русия от Ве-
ликобритания. Заедно с теориите за пърформанса и политическия активизъм, те зна-
чително променят съвременния театрален пейзаж и ни дават усещане за реалност. 

Ключови думи: отчуждение, общност, независимост, вербатим, политически театър, 
изоставено пространство, лаборатория
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THE VOYAGES OF THE SELF: BETWEEN 
THEATRE AND LIFE IN BULGARIA IN THE 21st 

CENTURY

Milena Mihaylova1

Abstract: The actors and spectators of documentary theatre in Bulgaria increasingly re-
semble enthusiastic voyagers. “Motion is a vital spark” in a memorable, socially engaged 
journey that often happens away from the traditional theatre hall. The audience is not only 
an audience. Actors also are not only actors. They are all together in this, experiencing 
the same reality. The predominant tendency of documentary forms (such as verbatim and 
sensory theatre, promenade theatre/site-specific theatre) is to promote activity; theatre be-
comes a voyage, both literally and spiritually, creating a new environment, an unrepeatable 
space for “living”. These days, due to the coronavirus that has attacked the entire world, the 
main space in which we can experience this reality is online. The stage is now virtual, but 
the vital need for culture maintains hope and activity among artists and spectators alike, as 
reflected in the creation and viewing of online theatre performances. 
However, there are specific theatre approaches that cannot exist only online. Some works 
require our presence in the here and now; as we can see from a number of productions 
staged in Bulgaria before the pandemic. Such is the case with the international project 
100% City, by the world-famous theatre company Rimini Protokoll. In this piece – 100 
Bulgarian non-professional performers become “experts of the everyday”. “It is important 
that the voices of more and more people are heard and respected in 21st century” – Helgard 
Haug – one of the directors of Rimini Protokoll, told me. Another such work is the innova-
tive promenade production Nonument, in which the audience plays an active role, walking a 
designated route and following an audio script. This work takes us on a provocative journey 
around the Buzludzha Monument, a house of the Bulgarian Communist Party.
Now, when the whole world is threatened by Covid-19 and many theatres throughout the 
world remain closed, it is especially important to keep faith and stay active. It is, surely, 
better to watch theatre online than to have no theatre at all. It is still possible for us to be 
together, even through the theatre screen. The screen that is uniting us, indeed! It is as a 
space for rendezvous with a multitude of identities and for experiencing endless “voyages”.

Keywords: theatre as a voyage, here and now, online 
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The actors and spectators of documentary theatre in Bulgaria increasingly re-
semble enthusiastic voyagers.  “Motion is a vital spark” in a memorable, socially 
engaged journey that, often, happens away from the traditional theatre hall. The 
audience is not only an audience. Actors also are not only actors. They are all 
together in this, experiencing a common reality. However, these days, due to the 
coronavirus that has attacked the entire world, the main space in which we can ex-
perience this reality is online. The stage is now virtual, but artists and spectators, 
who are staying home until the pandemic is finally over, long for live theatre and, 
in the meantime, continue to be active, sharing and watching theatre performanc-
es online. During the 20th century, the TV screen had a very powerful influence. 
However, now, in the time of Covid-19, the topic of the day is the theatre screen! 
In the 21st century we exist in the endless, virtual space of the internet and smart-
phones. This has transformed interaction between people to interaction between 
screens. Increasingly, as the French philosopher Jean Baudrillard establishes in his 
book Simulacra and Simulation, we avoid contact with the real world. However, 
in this period of pandemic and social isolation, online communication is leading, 
not to alienation and an absence from the real world, but the opposite, a total har-
monizing of our highly technical reality. The screen becomes a lifesaving media, 
uniting us all.

In these hard times the care and humanity shown by many artists, the care for 
the spirit of the world (which is often called “digital solidarity”), has enabled us 
to “travel” again in the world of endless theatrical realities. The world theatre ar-
chives are alive and make us alive now, too. We watch many theatre performances 
online, sitting “in the front row” in our own home. Yes, we are all staying home, 
but, actually, we are also together in the theatre, with the theatre artists. We have 
chosen to watch theatre, despite everything; we are not passive observers in the 
dark hall, we are socially engaged people thirsty for culture. 

In the approaches and tendencies of documentary theatre the spectator is con-
sidered to be an actively participating, thinking person with distinct opinions and 
responsibilities for the world we live in. The voices of those rejected by society 
can truly be heard with the help of the language of documentary theatre. Art be-
comes much more powerful when the energies of performers and spectators are 
combined! We see this in 100% City, the project by world-famous theatre com-
pany Rimini Protokoll, which traverses the globe. In this piece, the cast of 100 
are local, non-professional performers, conceived by the company as “experts of 
the everyday”. These 100 performers are on stage together and play themselves, 
performing their own life. In October 2019 the piece came to Plovdiv, Bulgaria as 
part of the Plovdiv, European Capital of Culture programme. Created by Rimini 
Protokoll in collaboration with the Bulgarian Vox Populi Studio for Documentary 
Theatre, 100% Plovdiv, was created with 100 non-actors from Bulgaria’s second 
city. The production represented the city in all its complex layers, problems and 
themes. In particular, it alighted on matters that are relevant to Bulgarian society 
as a whole, such as: the need for unity and understanding among the different 
ethnic groups; the prejudice towards homosexuality and the difficulties of com-
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ing out as a homosexual in Bulgaria; and the lack of trust in the recently elected 
parliament. I had a conversation with Helgard Haug, one of the directors of Rimini 
Protokoll, and she told me that it was important that non-actors had seized the pre-
cious opportunity to raise meaningful, sensitive and painful topics through theatre, 
leading to a much-needed increase in public awareness and understanding. This is 
an important aspect in Haug’s work. We need theatre in these times in which the 
voices of more and more people are heard and respected. 

In this work, we, the audience, watching 100 of our fellow Bulgarian citizens, 
became the “stage”. For instance, those of us who took the decision to travel from 
Sofia to Plovdiv in order to look at and think about our lives through the eyes 
and thoughts of other people, 100 Bulgarians, were commiting to a project of 
theatrical participation. It was a rewarding experience for us, being united with 
the performers, and being glad to watch the presentation of their theatrical tasks/
provocations. The production allows the non-actor performers to enjoy their own 
dancing skills (Rimini Protokoll calls it “free style dance”), which gives every one 
of them a chance to be authentic, even when they are “on-stage” following the 
scenario and the instructions set out in the rehearsals before the show. In listening 
to the personal stories of others, we feel increasingly close to them. Consequently, 
the distance between stage and audience hall vanishes. It is no surprise, therefore, 
that the spectators and performers mixed and conversed freely and spontaneously, 
forgetting even that they were in a theatre space. What was happenning in front of 
them was not some theatrical event, but real life itself.

Matters of rationalizing and awareness, and the problem of social memory, 
are also important for the alternative theatre project entitled Nonument (2019). 
The piece was created by the German company LIGNA, in collaboration with 
the Bulgarian artists Stephan A. Shterev and Emiliyan Gatsov-Elbi (music). It 
was also part of an important exhibition at the Museum of Humour and Satire in 
Gabrovo, Bulgaria, which presented nonuments-monuments (from the platform 
Nonument.org2), abandoned and neglected buildings, the symbolism of which has 
been lost or  transformed due to changes in ideology. Nonument takes as its subject 
the Buzludzha monument, which was built on the Buzludzha Peak of the Balkan 
Mountain as a house of the Bulgarian Communist Party. As in Rimini Protokoll’s 
piece, this work gives an important, active role to the audience. From my personal 
experience as a member of the participating audience, I can say that Nonument 
creates a sense of travelling through time, both in the past and the present, while 
also promoting personal self-reflection. The production takes the form of a so-
called “radioballet”. It is constructed around what the production team describe 
as: “an audio script, listened to and acted out by the audience, whose members are 
taken on a walk around the Buzludzha Monument, experiencing its architecture, 
revisiting scenes from its history and instructed to perform casual gestures, some 
of which remind us of discreet gestures of protest”3. This is a form of protest pur-

2  Available at: https://nonument.org/ [Accessed 13 September 2019]
3  Facebook invitation to Nonument, Available at: https://www.facebook.com/
events/570223183513255/ [Accessed 13 September 2019]
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sued by thinking humans, which was important for me while climbing Buzludzha. 
Even if I did not live through the entirety of the Socialist People’s Republic of 
Bulgaria, I know that I do not want the socialist period, which was glorified by this 
monument, to return. I appreciate the fact that productions such as Nonument offer 
one a different “voyage”, a voyage to freedom. In this piece we are looking at a 
“home” of ideology, a symbol of an era that we want to leave in the past, but which 
it is important never to forget. In this sense, we all resemble what the creators of 
the piece describe as: “graffiti artists, adventurers, travellers and curious people 
who rush into all the gaps of this pitted ‘chapel’ of the fabricated future”4. The 
approach to documentary theatre we experience in Nonument, of looking back in 
time and contemplating the future through radio, is pursued in another work by 
LIGNA and Stephan A. Shterev. Like Nonument, Rapture and Rage: Studies on the 
Authoritarian Character attempts (2019) to make the audience active. The active 
spectators are the main protagonists of the event. Presented in real time, the piece 
places us, the audience members, on the theatre stage, but also walking around the 
streets of Plovdiv, as we listen through earphones to different voices and stories 
speaking of fundamental problems and painful topics connected with the contra-
dictory past, but also with contemporary reality. The company identifies those top-
ics as: “new political parties in Europe propagating fascist forms of government 
which are gaining ground or, as in Hungary, already in power; why is the promise 
of democracy losing its appeal?; and why does authoritarian leadership seem to 
appear as a solution in moments of crisis?” As an audience member, I found that 
such important questions lead me to ask myself further, different questions as the 
performance progressed; for example: what is it to experience anti-democratic 
propaganda?; how do all these people who are escaping from war or seeking a 
better life survive during this immigration crisis?; and how would it have been 
if the Free State of Fiume (which existed between 1920 and 1924) had survived, 
and, more broadly, if the idea of complete freedom and independence had taken 
hold in Europe and internationally? I imagine, of course, that we could have had a 
better world. In other words, LIGNA and Stephan A. Shterev’s work inspired me 
to the deepest historical and political thoughts. Rapture and Rage constructs a cer-
tain situation for the audience members and gives us tasks, in such a way that we 
become the “makers” of the performance. Then comes the moment in which we 
meet each other, in which we have to think about and express of personal opinions 
on a series of questions posed by the artists. This is the essence of the piece, the 
authentic moment in which we are required to both contemplate our own thoughts 
and beliefs and construct a theatrical experience that is individual to us. LIGNA 
director Ole Frahm told me: “I think our productions really provide a very real 
moment and that is the reality of the presence of the people there… It is important 
that they are in the same space and can see each other…” In these moments of per-
sonal awareness, we can think and see the face of the society and the world, too.

Such activisation and awareness of the Self can be observed in such documen-

4  Available at: https://www.facebook.com/events/2852223878174807/ [Accessed 13 September 
2019]
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tary forms as verbatim drama, sensory theatre, promenade/site-specific theatre. 
In such forms, we experience theatre as a voyage (literally and spiritually), the 
structuring of a new environment, an unrepeatable space for “living”. Verbatim 
and sensory theatre merge in Streams of Memory (directed by M. Stanojevic and 
N. Sokolovska, 2017), an unusual story about the ancient mineral baths in the Ov-
cha Kupel district of Sofia. The building is a cultural monument which has been 
allowed to fall into a condition of dereliction. In Allez, Hop! – Highwire Walking 
(2014), the Vox Populi Studio for Documentary Theatre, take us on a promenade 
performance that is born out of actors’ conversations with circus performers. In 
this piece, the actors and spectators animate four theatre spaces and a street, ex-
amining the essence of circus and contemplating the fading of Bulgaria’s circus 
art. In All That Remain (2017) the audience, led by the actors of the Studio, takes 
a journey through three significant streets in Sofia, where they also hear stories of 
some of the poor people who collect the garbage of Sofia in order to get money to 
feed their families.

Documentary theatre also considers migration processes all over the world, 
including in Bulgaria. It explores the immense pain of the multitude of people 
who have been displaced from their homes in the new century. People escaping 
from the war in Syria and seeking refuge in Bulgaria are shown in the authentic 
stories of Mir Vam (Peace Be with You, by Vox Populi, 2016). Their stories are 
shown on video, a sad testimony of the chaotic world in which we live. However, 
Ricardo Ibrahim, a Syrian boy, is actually present in the performance, so the pain-
ful topic wounds repeatedly, continuously, like pomegranates we see smashed on 
the ground, their red juice running like blood, a universal reminder of war and 
violence... Such stories are of great import, they are freighted with meaning and 
humanity. As Helgard Haug of Rimini Protokoll commented to me: “This kind of 
theatre is important as it is talking directly to me about our reality”.

We are inspired to think about our reality and to talk about it long after  the per-
formance has ended. This was the case, for example, following the online showing 
of one of the Polish productions shared in response to the Covid-19 pandemic. 
Actors, creators and filmmakers broadcast from their own homes, discussing the 
theatre production Other People, a hip-hop poem by Dorota Maslowska, staged 
by TR Warszawa, directed by Grzegorz Jarzyna (2019)5, which had been screened 
earlier. The spectators and the whole theatre team had the opportunity to really 
meet and be together, despite all the bad news around us. The spectators were 
active, asking questions, and also applauding the actors (with virtual and real ap-
plause, and also written comments and emoticons) in real time chat. One of the 
comments by a spectator seemed to speak for all the participants in this talk: “This 
conversation is no less interesting than a performance. It was great meeting you 
all…” Indeed, Other People is a remarkable production, provocative and bravely 
addressing painful themes of today’s reality. All the works by TR Warszawa that I 
have seen over the years have exhibited this kind of social engagement. They are 

5  Available at: http://trwarszawa.pl/en/spektakle/other-people/ / https://niewychodzzteatru.
trwarszawa.pl/ [Accessed 13 September 2019]
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all concerned with socially important topics that are not a priority for many other 
theatre companies. In order to make Other People even more authentic, the piece 
includes images and audio and video recordings of Warsaw residents from differ-
ent backgrounds. All of these real stories/details are brought to life with the mas-
sive support of a collective of the TR Warszawa ensemble, artists of the Warsaw 
hip-hop scene, composers, graphic designers, animators, visual artists and video 
creators. The latter literally create a unique, multilayered dramaturgy of endless 
images, including visual elements we recognize from the iconosphere of the in-
ternet. This is presented in conjunction with real time rap songs that comment on 
the rough, “f*cked up” reality outside or deep within the characters, which is part 
of Maslowska’s text and the world itself. These artists are leaving the traditional 
stage and creating moments that reflect the lives of “other people” outside the 
theatre building.  Here, live drama is meeting real life, and coming to life through 
projections on big screens that resembling huge smartphones. We see real Polish 
streets, trams… a “journey deep into the city, confronting various environments 
and social classes, from celebrities to parking lots, and from tenants of downtown 
apartments to residents of blocks of flats in suburbs… luxury cars… gyms and 
chain stores, shopping centres and night clubs…” Everywhere, in other words, 
that the characters of Maslowska spend their time and live their lives. Other Peo-
ple is a portrait of Poland three decades after the fall of communism… but the cur-
rent reality has its serious problems as well. The main character, Kamil, is selling 
drugs. Many young people are addicted to “virtual happiness”, living in an artifi-
cial, online world. They look like a colourful computer game as well, they lose the 
precious meaning of authentic communication and understanding between people.

The theatre journeys in the time of Covid-19 are different from the alienated 
online existence expressed in TR Warszawa’s piece. The voyages of the Self and 
our online time together are continuing, even in the hard times of pandemic. Per-
formances outside and, with all needed anti-pandemic restrictions, inside the thea-
tre are gradually coming back to life in Bulgaria... Thank God, as there are theatre 
forms (such as some of those mentioned above) that cannot exist only online. Live 
theatre requires our presence in the here and now. However, for now, it is still 
dangerous to travel abroad. Happily, the online stages are active all over the world. 
They are online, but still they are inspiring and, crucially, they continue to bring 
us together. Viva theatre!
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1. 100% Plovdiv

2. Nonument

3. All That Remain
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4. Peace Be with You

5. Other people
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ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА АЗА: МЕЖДУ 
ТЕАТЪРА И ЖИВОТА В БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ XXI ВЕК

Милена Михайлова

Резюме: Актьорите/зрителите на документалния театър в България все повече напом-
нят на въодушевени пътешественици. За тях „движението е живот“, запомнящо се и 
социално ангажиращо пътешествие, често извън традиционната театрална зала. Пуб-
ликата не е само публика, актьорите не са само актьори, всички те са съмишленици, 
изживяващи една обща реалност. Преобладава тенденцията за активизиране и на две-
те страни чрез документални форми като вербатим и сетивен театър, театър-промена-
да, т. е. театърът като пътуване –буквално и духовно, – структуриращо и нова среда, 
неповторимо пространство за „живеене“. Напоследък обаче заради атакувалия целия 
свят коронавирус, основното пространство за изживяване на тази реалност е онлайн. 
Истинската сцена сега е заменена с виртуална, но копнеещите за културни събития 
артисти и зрители продължават да са активни, предлагащи и гледащи театър онлайн. 
И все пак има специфични театрални подходи, които не могат да съществуват само 
онлайн. Те изискват нашето присъствие „тук и сега“, както показват някои спектакли, 
поставени в България преди пандемията. Такъв е случаят с  международния проект 
на известната немска трупа Римини Протокол – 100% Град. В него 100 българи - 
непрофесионални изпълнители – стават „експерти по всекидневен живот“. И както 
ми сподели Хелгард Хауг, режисьор от Римини Протокол: „Важно е гласовете на все 
повече хора да бъдат чувани и уважавани в XXI век“. Друга подобна продукция е 
НОНУМЕНТ, където зрителите имат активна роля, извървявайки предначертан марш-
рут, докато в ушите им звучи „аудио пиеса“. Пърформансът ни води на провокативно 
пътуване около паметника на Бузлуджа, т. нар. Дом на Българската комунистическа 
партия. 
Днес, когато целият свят е под заплахата от КОВИД-19 и много театри по света про-
дължават да са затворени, е изключително важно да не губим вяра и да сме дейни. 
Със сигурност е много по-добре да гледаме театър онлайн, отколкото изобщо да не 
гледаме театър. Така отново е възможно да сме заедно дори чрез театралния екран. 
Екранът, който ни обединява, наистина! Той  е като пространство за срещи с множе-
ство идентичности и за изживяване на безброй „пътувания“.

Ключови думи: театърът като пътуване, тук и сега, онлайн
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

DANCE AT THE CROSSROADS BETWEEN THE 
STAGE AND THERAPY

Iliana Petrova Salazar1

Abstract: This study aims to derive the overall contribution to the restoration of dance as a 
therapeutic tool by iconic European 20-century choreographers. Through them, it outlines 
the path of dance from the stage to the clinical setting and its comeback as a therapeutic 
choreographic solution. The focus of the study falls on the crossing points between dance 
and therapy. In this regard, it provides specific examples and studies with clearly distin-
guished useful health qualities of dance that predispose people (professionals and those in 
need) to prefer dance to ther arts or psychological and body-oriented methods as a thera-
peutic tool in the 21st century.

Keywords: choreographic pathways, dance therapy2, personal change

By discovering the new scientific discipline – Dance therapy, which rose in the 
20th century the following text will take a deeper look in the dance art as a guiding 
light to inner transformation, personal and professional realization with a health im-
pact. Before taking this path, we have to underline the difference between ordinary 
movement and dance movement. 

The Dance
For the construction of dance and choreographic composition are used the so-

called elements of dance movement (EDM) – they include the smallest independent 
movements of individual body parts and their variable combinations – steps, claps, 
jumps, etc. In: The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing (2017): “the word 
‘dance’ refers to human behaviour composed of, from the dancer’s perspective, 
purposeful, intentionally rhythmical, and culturally patterned sequences of nonver-
bal body movements other than ordinary motor activities in space with effort. The 
movement is frequently accompanied by music along with its particular health ben-
efits (MacDonald et al. 2012)” (Hanna 1987/2017: 100). The variety of that kind 

1   Iliana Petrova Salazar conducts her PhD studies with the thesis: European choreographers ori-
entated in the dance therapy and its application in 20th and 21st century in the Musical Theatre 
Research Group at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. Research field: Bal-
let science, Choreography models and Dance Therapy, European Dance Therapy, paneurhythmy 
method, Eurhythmy, Milton Ericson’s psychotherapy. 

E-mail: alartvisions@gmail.com
2  Dance therapy (DT) (in English: „dance therapy” или „dance/movement therapy” (DMT); in 
German: Tanztherapie; in Bulgarian: танцова терапия) is not a fixed term in Bulgaria. I accept 
“Dance therapy” as a term where the “dance” is not an adjective but the leading point the most clos-
est by meaning and function with its original “Dance therapy” (DT) – accorded to the American 
association of Dance Therapy (AАDT) who postulates that DT is “the psychotherapeutic use of the 
movement“, which has a healthy impact on the “emotional, social, cognitive and physical integra-
tion of the individual”. Available at: https://adta.org/faqs/ [Accessed November 2019]
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of moves results from the harmonious connection and combinations between these 
elements, including their energy charge, musical, and psycho-emotional saturation. 
Together they create a fluid and dynamic environment in which the dance itself 
comes to life.

Here it is important to clarify that the movement is an essential structural ele-
ment of dance, but that does not mean that any movement or sequence of move-
ments is dance. In my opinion, that movement which is distinguished by its particu-
lar bodily plasticity and harmony, reasonableness, expressiveness, and emphasized 
musical character, can be called a dance movement. Therefore, dance can have a 
different character (ritual, playful, etc.), but its elements are always musically / 
rhythmically related. 

Historical paths
Around the beginning of the 20th century in Europe, dance art has been devel-

oped under specific historical conditions – two World Wars, which led to the total 
disaster of humanity. This is an evident precondition for the emergence of new 
paths made to restore the psychophysical connections and balance of the human, 
societies, and entire nations, by physical, psychological, and other body orientated 
practices. Here is the place where we should differ the dance compositions from any 
other physical practices like psychomotorics by W. Griеsinger (1817–1868), heal-
ing harmonic gymnastic by Rudolf Bode (1881–1971), Gestalt therapy (1951) by 
Laura and Fritz Pearls among others, which occurred in the first decades of the 20th 
century. This historical period marks the revolution for the human’s culture (physi-
cal, mental, moral, spiritual), as well for the rebirth of dance as a healing method. 

Crossing points 
At the end of the 19th until the first half of the 20th century, the dance slowly en-

tered into a clinical setting (Weathered 1967; Levy, 1995). Well known dance styles 
(mostly social like ballroom, tango, folk dance) were applied as a post-therapeutic 
and recreational physical activity in psychiatric and medical centres. From another 
side, the 20th century revolution reflected straight on the work and orientation of the 
choreographers, dance teachers, and professionals in Europe. To participate in this 
revolutionary process by rethinking the great possibilities of dance upgrading in 
their art field, they started to take classes and additional qualifications in anatomy 
and physiology, medicine, psychology, philosophy, biology, and fundamental sci-
ence. The mentioned fields became not only a reliable source for developing new 
stage dance forms and techniques, like the German expressionist dance of Laban 
and Wigman, or the Bodenwieser’s “intelligent” dance expression, but also a guid-
ed change for understanding and use of the dance as a new psycho-somatic culture. 

The main tool of dance – the body applied in practice this new understanding – it 
learned to develop physically the sensor-motoric reactions of the performer to his 
inner and outer ambiance, to express real and not only good feelings and thoughts 
like sadness, suffering or repression, to send social messages or reveal political and 
socio-cultural issues. 
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The dance professionals have worked directly with the needs of the perform-
ers and society. They implemented the new knowledge about body and psyche in 
their artistic and practical work that could provoke change out of the existed dance 
frames (either the stage or the classical ballet frames or the Nazi stagnation) and in 
different dimensions – physical, aesthetic, expressional, mental and spiritual. Mak-
ing that change the choreographers and dance educators were able to observe more 
closely the healthy changes in their graduates, troupe dancers, or even in the society. 
During the fieldwork, the dance professionals observed the positive body and per-
sonal reactions, and changes, which occurred in their disciples. 

The pioneer European choreographers in the field of dance as a therapeutic tool, 
like Rudolf von Laban, Liljan Espenak, Trudy Shoop, Irmgard Bartenieff, Maite 
Leon, and others, who experienced the path of dance from the stage to the clinical 
settings, working along with medical and psychiatric specialists, put under a spe-
cial focus some of the observed changes – physical, psychological, integrative and 
pointed out three main road signs in Dance therapy: 

1. Dance off the stage (movement observation and analysis)
2. Dance for personal change (dance expression and training)
3. Dance for everyone - back on stage (share the dance art)

1. Dance off the stage 
In this path, the dance was taken away from the stage first just as physical activ-

ity to reinforce the connections between humans and Nature, between the dancer 
and its physical body, his inner and outer connections and boundaries. Some took it 
verbally, others physically or spiritually. 

For example, the German Аusdruckstanz and Nаcktkultur or Nackttanz (Toe-
pffer 1997: 22-30) – meaning naked culture or naked dancing emerged as naturalis-
tic movements that entered the German cultural centers, scenes and dance schools 
around the Second World War. They aimed to release the pressed feelings and bod-
ies, returning this into new body culture. 

A couple of years before the Second World War Rudolf von Laban created a 
“dance laboratory” in Ascona, Switzerland. There he started his first therapeutic 
dance sessions and he born the ensemble choreographic compositions called move-
ment choirs, later used to provide unitive and health benefits for the people (Petrova 
Salazar 2019). 

Around the same time in Bulgaria, the spiritual Master Beinsá Dounó created 
a spiritual-practical method paneurhythmy3 and put the beginning of new physical, 
moral, and spiritual culture. The method is physically and meaningfully associated 
with an external natural source – the morning Sun, and performed in straight con-
nection with Nature – always outside (on green grass fields, meadows, mountains) 
and fresh air. 

3  paneurhythmy – musical and circled choreographic composition, developed in the first half 20th 
century.
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Paying attention to the motor habits of the individual and the group, strengthen-
ing the physical health, the dance evolved in its physical frames. 

The great dance and movement educator – Irmgard Bartenieff (Laban’s student 
and colleague) developed her system for monitoring, analysing, and correcting the 
movements (daily, dance, pathological) and the behaviour of its students and pa-
tients.

Focusing the body, there were developed dance systems for straightening the 
spine and skeletal construction, moving and supporting different muscle groups, 
body posture and power center, breathing, and other body functional powers. That 
empowered the physical strength of the performers but also was used in clinical set-
tings for people with physical disabilities as post-therapeutic dance practice.

2. Dance for personal change 
By taking the dance as an expressive tool many of the dance professionals expe-

rienced a personal catharsis which leads them to emotional release used as a healthy 
path in psychotherapeutic frames. The prominent pioneers in the Dance therapy 
field the Norwegian choreographers Liljan Espenak and Trudy Shoop shared the 
opinion that the therapeutic change depends on the free expression of nonverbal 
communication. They put the dance in a psychotherapeutic setting and used the 
dance language as a manifestation of the person’s mental and physical condition. 
That gives the codes for his healthy paths of change. Main psychological paths dif-
fered:

• provoked dance improvisation as an indicator of a person’s mental and physi-
cal condition (physical engagement of the body, mastering emotional and psycho-
logical control)

• associative and imaginative thinking as a technique for stimulating motor ex-
pression and dance movements

Many of the dance therapeutic, rhythmic-motor, psychological, and psycho-
physical healing methods and techniques are based on observations and analyses 
of spontaneous motor expression, through which the problem areas in the body or 
the subconscious become visible. That made the expressive movement released by 
dance improvisation a key choreographic method used in dance therapeutic prac-
tices. Based on the physical pathways and psychological impact of dance some 
choreographers developed basic analytic and diagnostic systems, used until today 
in the Dance therapy field: 

– MDT Movement Diagnosis Tests by Liljan Espenak
– LMA – Laban movement analysis 
– Bartenieff Fundamentals™. 

3. Dance for everyone. Back on stage 
Examining the interrelations between the body and psyche through the art of 

dance in the second half of the 20th century choreographers concluded that their 
clients have a variable movement repertoire which can be composed in stage per-
formance with a “suitable” choreography composition. They found out that this 
can have a health benefit bought for the physical and mentally disturbed people. 
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Of course, in the big range of therapeutic issues, the use of props (balls, ribbons, 
ropes, etc.) was the helpful stick on this path, but in general, the specialists had to 
deal with the same tasks: 

- to foster awareness or movement expression, decision making, self-acceptance, 
and self-confidence, release positive and negative emotions in safety ambiance, to 
share creative impulses and movements;

- to provide safety, non-judgmental and creative participation, full continuity in 
the dance education, training, social orientated dances, dance drama, dance theatre 
performances.

This led to the orientation of many dance specialists in particular dance styles 
or form into social and health services. For example, in the field of contemporary 
ballet art, methods such as ‘psychoballet’ (Maite Leon), ‘ballet bodily logic’ (Anne-
marie Autere) were developed as an integrative therapeutic method, and later the 
combination of fitness and classical ballet exercise leads to ‘body ballet’ by the 
Belgian choreographer A. Letherfind. The therapeutic impact in those methods is 
based, on one hand, on classical ballet exercises that focus on the healthy physical 
changes – posture and spinal, muscle connections, and their aware unpainful use, 
etc. On the other hand, the idea of equal access to ballet art for both professional 
ballet dancers and amateurs, including people with mental and physical disabilities 
equalize social inclusion and embraces everyone in a valuable dramaturgical com-
position that the ballet art can offer. 

At large the choreographers who worked in detail with the composition of dance 
reduce the dance movement to its simpler form - moving in a space devoid of mu-
sicality, rhythmic, dramatic, and artistic attachment. Then they model it according 
to the client’s psychosomatic or submitted psycho-emotional resource base. This is 
the way to change or modify the movement to a short dance sequence (in a clinical 
setting) but also to bring it back to dance piece or a whole choreographic perfor-
mance. This follows the choreographic path with one purpose: to get over physi-
cal and psychical disturbances of people via the instruments of the dance art. The 
dance professionals who put on-stage dance performances by engaging such people 
fulfilled the whole dance therapeutic path, discussed above. Great examples on the 
European stage are “Towards the Light” (1968), choreographed by Hilde Holger, 
music by Edvard Grieg, or dance show “Contamination” (1982) choreographed by 
Maite Leon.

Conclusions
The given examples show the therapeutic impact of the dance in three paths. The 

Dance Off the stage lead rapidly to the revision and reinforcing the physical powers 
of the people and performers. The Dance for personal change is mainly connected 
with the psychological aspects of the dance. The dance for everyone unveils the 
strong integrative aspect of dance. The European choreographers managed to com-
bine in their methods and dances the physical, the psychological, and the integral 
aspects of dance art, proving that dance and therapy can go along in synergy on the 
choreographic road – wide opened for new researches today.
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ТАНЦЪТ НА КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ СЦЕНАТА 
И ТЕРАПИЯТА

Илиана Петрова Саласар

Резюме: Настоящото изследване цели да изведе общия принос от възстановяването 
на танца като терапевтично средство на знакови европейски хореографи от XX век. 
Чрез тях ще очертае пътя на танца от сцената към клиничната среда и обратното му 
завръщане като терапевтично хореографско решене. Фокусът на изследването попада 
върху пресечните точки на танца и терапията. В тази връзка посочва конкретни при-
мери и изследвания с ясно отличени полезни за човешкото здраве качества на танца,  
които предразполагат хората (специалисти и нуждаещи се) да го предпочитат пред 
други изкуства или психологически и телесно ориентирани методи като терапевтич-
но средство в XXI век. 

Ключови думи: хореографски пътеки, танцова терапия, лична промяна
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МОДЕЛИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ, 
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ И НАЧИНИ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАНЦОВ ТЕАТЪР

Силвина Владова1

Абстракт: В настоящия доклад се разглеждат моделите за структуриране на хорео-
графиите, изграждането на персонажите и сюжетната линия в танцовия театър, като 
целта е да се покажат отличителните черти, характеризиращи прилаганите техники 
в него. На основата на представените модели се анализират нови начини за мислене 
и пресъздаване на пространството при композирането на хореографията в съвремен-
ни постановки. Изследва се движението и важни негови фактори като пространство-
то, продължителността на танца и енергията. Танцовият театър, в който танцът е 
основна техника, предлага възможности за пренос и на други физически дейности, 
участващи в композирането на съвременните представления.

Ключови думи: танцов театър, съвременен танц, хореография, сюжет, техники

Въведение
Често авторите, изследващи съвременния танц, го представят като „твор-

ба, в която основната среда е движението – нарочно и систематично култи-
вирано заради себе си, с цел постигане на произведение на изкуството, но за 
разлика от всички други форми на изкуството, танцът е буквално въплътен в 
движещата се човешка форма, където времето, пространството, движението 
и човешкото тяло са медиите за хореографско познание“ (Stevens, Malloch, 
McKechnie 2001: 1). Всъщност хореографско познание се отнася до когнитив-
ните и психически процесите, свързани с изграждането и усъвършенстването 
на движенията и от своя страна служи за реализирането на намерението за 
създаване на произведение на изкуството. Определено при осъществяването 
на „процеса на комуникация“ не трябва да се пренебрегва връзката между из-
пълнението на дадено произведение и реакцията на наблюдателя на изпълне-
нието, тъй като съвременният танц може да се възприеме като мултимодален 
сетивен и перцептивен опит при създаването на изкуство. 

Търсенето на разделителната линия между „танц“ и „театър“ е сложна за-
дача, свързана едновременно с движението и словото; често се онагледява 
чрез спектакли, наричани „експеримент“, тъй като излизат извън класическа-
та танцова естетика и техника. Употребата на понятията „модерен” и „съвре-
менен” по отношение на танца в литературата се използват като взаимнозаме-
няеми, поради което често се срещат и използват термините „танцов театър“, 

1  Silvina Vladova is a PhD student, Department of Choreography, Faculty of Arts, SWU, Blagoevgrad 
With scientific and professional interests in contact improvisation, contemporary dance and dance 
theatre. Head of dance studios for classical and modern ballet for children. 

Email: silvina_sunny@abv.bg
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„съвременен танцов театър“, „съвременен балетен театър“, „модерен танцов 
театър“. Представянето на различни виждания и схващания за това, какво 
означават понятията „танцов театър“, „съвременен танц“ или contemporary 
dance, е сложна задача, тъй като липсва консенсус в терминологично и смис-
лово отношение.  

Модели за структуриране и отличителни черти при изграждането на 
танцовия театър 
Представянето на моделите за структуриране и отличителните черти при 

изграждането на танцовия театър ще направя през призмата на съвременната 
танцова импровизация, базирана на връзката между телата и околната среда 
и влияеща на различни трансформации при танцьора. 

Съществуващият модел (DPSIR) – абревиатура на движещи сили (Driving 
force) – натиск (Pressures) – състояние (State) – въздействие (Impact) – от-
говор (Responses) намира широко приложение и притежава интердисципли-
нарен характер. Моделът (DPSIR) може да се използва при определянето на 
концептуалната рамка в съвременната хореография. Чрез този модел може 
да се пресъздаде и опише взаимодействието между хореографа, танцьорите, 
заобикалящата ги среда и публиката. Моделът (DPSIR) може да се представи 
по следния начин: хореографът осъществява натиск върху танцьорите и по 
този начин въздейства върху състоянието на танцьорите, променяйки тех-
ните качествени параметри чрез използването на движенията в танца и коли-
чественото им изменение на сцената. Танцьорите от своя страна представят 
отговор, основаващ се на вътрешните усещания и пресъздаващ изискванията 
на хореографа. Публиката отговаря на настъпилите промени чрез слуховите 
и зрителните си възприятия, докато хореографът изготвя необходимите про-
мени чрез съзнателното отношение и поведение към заобикалящата го среда. 
В този контекст моделът (DPSIR) подчертава връзките причина-следствие и 
може да подпомогне хореографа при вземането на решения, както и публи-
ката – да осъзнае взаимосвързаността между сюжетната линия, танцьорите и 
заобикалящата ги среда. Интерпретацията и използването на модела (DPSIR) 
притежават предимството да се превърнат в лесна рамка за разбирането и 
използването на съществуващата връзка в развитието на сюжетната линия 
и действията в танца. Определянето на натиска върху танцьорите трябва да 
включва освен повишаването на степента на използваните ресурси и възмож-
ностите на изпълнителите, а и възприемането на косвените влияния на танца 
върху публиката.

Танцова импровизация - структурни компоненти
В танцовата импровизация се генерира сетивна връзка между партньо-

рите. Наличието на „афективни състояние, които са съзнателно изразени в 
създаването и изпълнението на различни движения в танцовата импровиза-
ция са тези, които я отличават от изразителните движения, които са включени 
например в атлетиката, художествената или спортната гимнастика“ (Stevens, 
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C., and S. Mckechnie 2005: 243-252). В импровизацията, това което има значе-
ние, не е решаването на определен проблем, а поддържането и оставането на 
танцьора в процеса на изобретяване на нови проблеми, които да провокират 
нови действия, последователни търсения и решения. Представянето на им-
провизацията като танцово художествено произведение, цели осъзнаването, 
възприемането и използването на този познавателен процес на изобретяване 
на движенията. 

Интерактивните компоненти са възприятие, планиране, решаване на про-
блеми, символизиране, въображение и емоция сред другите. 

Мотивът трябва да се разглежда като „идея, която позволява на действи-
ето да възникне, както и да възникне отново и отново, а представлението да 
продължи напред в рамките на първоначално предложената логика и след-
вайки нейното развитие (Gravel, R., and J.M. Lavergne 1987). В импровизация-
та мотивът може да бъде задействан от фигура, картина, идея, стихотворение, 
спомен и т.н. Освен от мотива, който е първоначалната искра за танцьорите, 
могат да се изградят правила, които импровизаторите трябва да следват. Като 
под правило, трябва да се възприема смисълът на „когнитивно предизвика-
телство по отношение на движението на тялото във връзка с пространството 
и времето“ (Hagendoorn 2002). Изразяването на двигателната активност се 
изразява чрез:

 - „плавността и елементите на времето, като движенията могат да са вне-
запни и устойчиви;

- пространство, чрез движения преки и гъвкави;
- тегло на танцьора/предмета, чрез движения силни и леки” (NewLove, 

Dalby 2007).
Това специфично поведение, характеризиращо се с рекурсивност (повто-

ряемост), се основава на непрекъсната дискусия, която характеризира импро-
визацията като непрекъснат процес. 

Основни правила в танцовата импровизация
Необходимостта от правила в импровизацията е свързана и с дефинира-

нето на термина хореография – като „набор от инструкции за организация 
и преконфигуриране на едно или няколко тела в пространството и времето“ 
(Hagendoorn 2002). На практика при изпълнението на конкретна хореогра-
фия винаги има елементи, които не са обхванати от изричните инструкции и 
които се оставят на танцьора/те да ги изградят и попълнят. Комбинацията от 
елементите – време, пространство, тегло – се осъществяват в контекста на 
импровизацията, възникнала от мотива, но движенията се поддържат глав-
но от връзката, установена с правилата, и са зависими от пространството, 
партньорите на сцената, публиката, музиката, осветлението, костюмите и т.н. 
Танцуващото тяло натрупва опит чрез „сензорни измерения: визуална, проп-



189

риоцепция2 и интероцепция3, които взаимодействат в мултимодална интегра-
ция“ (Legrand, Ravn 2009). Обикновено чувствата, образите и наблюденията 
пречат на начина, по който ще се изпълнява движението, тъй като чрез тях на 
някакъв предварителен етап се моделира и изгражда движението, докато „със 
знанията, предоставени чрез „опита на тялото“, танцьорите изпълняват дви-
женията по-чувствено“ (Schusterman 2008). Трябва да отбележим, че „про-
приоцепцията предлага афективна информация на тялото“ (Cole, Montero 
2007: 299-317), като съзнателното упражняване за възприемане на тази ин-
формация ще даде възможност за осъществяването на по-чувствено изпълне-
ние от страна на партниращите си танцьори в танцовата импровизация. 

Начинът, по който танцьорите усещат движението, непременно ще бъде 
свързан с това, „как движенията ще се усещат от другите, което предполага 
не само по-голямо когнитивно удоволствие, естетическо удоволствие, а може 
би и естетическо познание“ (Cole, Montero, 2007: 299-317).

Импровизацията може да се използва и под формата на игри - подходящ 
подход за упражняване и развитие на познавателна естетика към възприема-
нето на танца, тъй като чрез импровизацията танцьорът търси хармонични 
аранжименти в контекста на движенията. За тях е необходимо да бъде раз-
вито сензорното познание, чиито сетива принадлежат на тялото и са дълбоко 
повлияни от неговото състояние. Обикновено „сетивното възприятие зависи 
от това как тялото се чувства и работи, какво желае, прави и страда, в ре-
зултат на което „сетивното възприятие, практикувано в импровизацията на 
танците, е в основата на когнитивните режими“ (Schusterman 1999: 299-313). 
Танцьорите „експериментират директно със своята субективност по време на 
възприемащото преживяване на тялото, което танцува“ (Legrand, Ravn 2009: 
389-408), и заради това под танцова импровизация трябва да се разбира, 
афективно когнитивно преживяване, което се осъществява в и през тялото. 

Един от познавателните механизми като цяло е двигателното познание, 
което често се съпътства с термина двигателен резонанс или още моторен 
резонанс (в англоезичната литература „motor resonance“). Обикновено под ре-
зонанс се разбира вътрешната симулация на движението, засилващо идеята, 
че способностите и възможностите на тялото „могат да посредничат в раз-
бирането на външния, физическия или социалния свят“ (Jeannerod 2008). В 
резултат на това умствено действие се стимулира движение, което се случва 
в заобикалящия ни свят.

Колективна танцова импровизация
Едно от задължителните упражнения в практиката на колективната тан-

цова импровизация трябва да представя разбирането за действията и емоци-
ите на другите танцьори. Чрез психологическите процеси се представят на-
меренията, чувствата и мислите на другите, позволявайки да се възприеме 

2  Проприоцепцията е съзнанието за движението, което произлиза благодарение на мускули, 
стави и сухожилия.
3  Интероцепцията предоставя информация за вътрешните органи



190

гледната точка и на другия човек. По време на колективната танцова импро-
визация танцьорите задължително споделят опит и умения чрез практически-
те задачи, като това споделяне е от съществено значение както за тези, които 
танцуват, така и за тези, които го наблюдават. 

Създаването на колективното тяло от страна на танцьорите, може да се 
разбира като способност да се планират и решават „проблемите“ на колекти-
ва и да се вземат решения колективно по време на импровизацията в танца. 
Би могло да се каже, че това сливане на телата в едно колективно тяло е 
резултат от интегрирането на социалното познание, двигателното познание и 
хореографското познание, тоест познанието, закотвено в тялото и разположе-
но в контекста на сюжетната линия.

Съпричастността осигурява на танцьорите последователност на движе-
нията по начин, при който човек, гледащ изпълнението, го възприема като 
хореография, в смисъл на „замислен и въображаем набор от определени 
преднамерени движения, притежаващи своя връзка, логика на движението и 
определена структура“ (Gil 2004: 67). За да се структурират движенията и из-
вършваните последователности при изграждането на партньорството, импро-
визиращият танцьор трябва да се научи да предвижда движението на другия 
танцьор. Това се постига чрез интегриране на действието на другия танцьор 
в самото планиране на действието. В резултат „танцьорът може да осъзнае 
движението и да го разбере, но ако действията на другия танцьор не бяха 
симулирани и след това разбрани, то не може да се направи точно прогнози-
ране на двигателното поведение“ (Adolphs 2009). Това „съзнателно споделяне 
изглежда е характерно само за човека“ (Gallese 2001:33-50). Можем да прие-
мем, че съзнателното споделяне представлява един вид изравняване на общо-
приетите знания и изграждане на синхронизация между партньорите – тя не 
винаги води до възприятието за осъзната съпричастност към импровизацията 
в танца, а понякога остава на ниво имитирано движение.

Заключение
При импровизацията се затвърждава идеята, че движенията на танцьорите 

и тяхното пространство непрекъснато придобиват нови значения, продикту-
вани от връзките между тях. С неврофизиологичните си основи социалното 
познание се представя като релевантно в това когнитивно сливане, което ни 
предлага танцовата импровизация. А именно „социалното познание се от-
нася до няколко психологически процеса, които дават възможност на хората 
да получат предимства да бъдат част от група“ (Frith 2008). Много социални 
процеси могат да протичат без съзнателно осъзнаване и не можем еднознач-
но да твърдим, че „определени социални процеси не могат да възникнат при 
липса на осъзнатост“ (Frith 2008). 

Традиционно разглеждаме хореографията като модел, чрез който движе-
нията се структурират в определена последователност, но при импровизаци-
ята подобно структуриране е само временно и движенията не могат да бъдат 
установени като стандарт, норма.
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Подобно временно хореографско структуриране е ефимерна организация, 
която не се стреми към стабилизиране, тъй като във всеки момент танцьор-
ът трябва да бъде внимателен към елементите, нарушаващи реда, например 
шумове, двигателни предложения, реакция на публиката, образи и чувства, 
които могат да се появят заедно с движението. Танцьорът трябва да бъде в 
постоянна готовност за „необходимо слушане за импровизиране“. Често се 
определя и като „умишлено слушане“, тъй като общата цел се основава на 
мотива за импровизацията и управлява от предложените правила, осигуря-
ващи колективно вземане на решения при ефимерното изграждане на импро-
визационната „хореография“. 
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MODELS OF STRUCTURING, DISTINCTIVE 
FEATURES, AND A WAY OF BUILDING A DANCE 
THEATRE

Silvina Vladova

Summary: This paper examines models for structuring the choreography and building char-
acters and storylines in dance theatre, seeking to show the traits characterising its techniques. 
On the basis of the presented models, the new ways of thinking and recreating the space 
are considered when composing the choreography of contemporary dance. Analysed is the 
motion and its important factors such as the space, the length of the dance, and the energy. 
Dance theatre, where dance is a basic technique, offers an opportunity to translate other 
physical activities, included in the composing of contemporary performances.

Keywords: dance theatre, contemporary dance, choreography, storyline, techniques
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

DIMENSIONS OF THE JOURNEY IN STEPHAN 
KOMANDAREV’S FEATURE FILMS

Andronika Màrtonova1

Abstract: The proposed paper focuses on two key titles from Stephan Komandarev’s 
filmography: The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner (2008) and The 
Judgement (2014), where, the acts and allegory of Journey are of crucial importance to 
the development of the plot and the film production. The travelling revealing the person-
ages, their choices, predetermines the fates of the fictional characters. The text analyses 
and compares the two titles, presenting the thesis of centripetal and centrifugal directorial 
methodology and their narrative structure. Those Komandarev’s film are the striking part of 
the qualitative achievements of contemporary post-totalitarian Bulgarian cinema. Through 
his fictional Travelogue, the director discusses ambiguous stories from the recent past and 
actual and painful current issues of the present.

Keywords: translocation, identity, social reality, memory, Bulgarian cinema, cultural di-
alog 

Both act and allegory of Journey had a special place in post-totalitarian Bulgar-
ian cinema. That tendency is apparent for the film cultures of Eastern European 
countries as well. Of course, discourses of Travel uses differ, as well as the inter-
pretations themselves founded on various authors’ and national points of view. A 
lot of titles appeared, in which script constructs, contrast between departure and 
return is basic component – a specific stable scaffolding on which story, charac-
ters’ dispositions and film messages are built. With respect to genre framework – it 
varies and often is not in the matrix of road movie.  

Journey is connected with the issue of identity, Other, Foreigner; and most 
of all – with Who am I?; Where do I come from?; Where am I?… Dislocation 
changes inner worlds of Self. 

Another very important element is the metaphor for border: through its exist-
ence and crossing, the issue of belonging is discussed. Belonging which turns to 
be traumatic because it should be redefined in the transition from one geopolitical 
system to another2. Borders both define and capsulate one particular place of resi-

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 Screen Arts Department. 
She is also a guest-lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia, at Sofia 
University and New Bulgarian University. Her research focus is mainly on Asian cinema and recent 
Bulgarian cinema in the frame of intercultural dialogues. 

E-mail: andronika.martonova@gmail.com
2  For more on the topic of travel, border and trauma of the past see in Bratoeva-Daraktchieva 2019: 
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dence. They divide not only pieces of land but often worlds. Borders can be close 
and far. But they can also be internal and external. Visible and invisible. Real and 
imaginary. Physical, mental, cultural, collective, individual.

The idea of identity itself and its manifestation in the context of the most popu-
lar art – cinema, is also marked by specific liminality. Up to where and how do 
Bulgarian authors can express and problematise Bulgarian way of life (past and 
present) so it can be understood beyond the local and regional way of thinking? It 
is not a coincidence that Ingeborg Bratoeva emphasizes the third crisis of identity 
in Bulgarian postsocialist film and lays stress on wobbling between the models 
of American and European cinemas as a way to secure not only reaching greater 
publicity (outside Bulgaria) but viewing figures (in Bulgaria) as well. These days, 
borders of national film are crossed over through the uses of transnational cin-
ematography style, “a result of both the striving for universalisation and а means 
of universalising of cinema language, which stimulates building hybrid cultural 
identities through the screen. Although it is still possible to be defined dominant 
topics in one or another national cinematography, the compulsory “projection” of 
a nation into its cinema gives way more and more to universalisation. That is true 
at full strength for Bulgarian cinema in the last decade.” (Bratoeva-Daraktchieva 
2013: 259). 

Journey in the contexts of Bulgarian contemporary cinema can be viewed 
through several prisms, not only connected with the analysis of particular titles 
but with the whole situation of transition, transformation and looking for recog-
nizable aspect on the international screens. Combining Travel as a dramaturgical 
structure with providing co-production model (producer’s “travel” between film 
industries) apparently achieves the best result by now. “Cinema is a commercial 
undertaking strongly oriented towards success and as a consequence, film text 
strives consciously or unconsciously to reflect attitudes and feelings which are 
present and can get a positive feedback from the audience. But, on the other hand, 
it strives to build new worlds which these attitudes to be projected in.” (Donev 
2018: 242-243).

Various dimensions of travel have put a mark on Stephan Komandrarev’s fil-
mography in various senses. The director is the only one who, by now, was placed 
among the first nine nominees of Oscar Nominations in the category for foreign 
language films with “The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner”3. 

It has already been written enough, even from various perspectives, about the 
screen version based on the novel of the same name by Ilija Trojanow4. The work 
of cinema suggests multiple-layer interpretations and still raises discussions. On 
the one hand, the film is based on the literature source – a work of a writer-emi-
grant (!); on the other hand, it is the author’s reading of Komandarev (both as a 

195-203.
3  Hereinafter referred to as The World is Big…. See the filmography for more details.
4  For this text, for instance, researches of Boycheva (2008: 178-196), Bratoeva-Daraktchieva 
(2013; 2019: 195-203) were tracked.
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Director and Co-screenwriter5); and from another perspective – it suggests inter-
pretation on the part of the foreign partners. The selection of non-Bulgarians as 
lead actors is indicative for the power of the co-production model: the legend of 
Serbian cinema – Miki Manojlović, played the role of the grandfather – Bai Dan, 
and the German actor of Croatian origin – Carlo Ljubek is the grandson – Alek-
sander ‘Sashko’ Georgiev, whose memory of identity and family belonging should 
be retrieved. Bulgarian critics seem to be still slightly annoyed by that casting. My 
personal opinion is that Komandarev’s move is very well thought over and the 
film has just benefited from it. The rich vocabulary of expression by Manojlović 
and Ljubek completely matches the characteristics attributed to the characters, but 
maybe the Bulgarian audience cannot recognize themselves in them although both 
of them possess the specifics of the Balkans conception of the world and sensibil-
ity. Manojlović is definitely recognisable internationally because of his work with 
Emir Kusturica and that brings additional value to the production. The situation 
with Ljubek is a bit different – born and grown up in Germany, exactly as his 
character – Sashko, he has that Europeanized expression rounded off the edges of 
the expressive (ex-)Yugoslavian nature. “The Process of internalisation in cinema 
and generally in the sphere of visual ways of expression is much more visible and 
influential in comparison to the other forms of cultural communication”, Gergana 
Doncheva noted (Doncheva 2014: 82), but in spite of the clear framework of the 
film-production and effects of globalisation, sharpened national senses are irri-
tated. Here is another dimension of Journey as being exposed on and in communi-
cation with the national screen – the tour of the foreign stars playing the lead roles 
in Bulgarian films still arouse jealousy and non-acceptance, although “The World 
is Big…” achieved significant international success. However, non-Balkan audi-
ence will hardly notice and find the differences differentiating the lead Bulgarian 
characters from the foreigner actors playing their roles. That “crossing the border” 
remains invisible for the global audience. The conservative idea of inaccessibility 
of the Bulgarian figure also stimulates analyses of identity, the Other and looking 
for the answer of the question Why are we the way we are?

As a matter of fact, the story told in The World is Big… is so universal that it 
can be easily situated in any country of the former Socialist Bloc. Komandarev 
brings to front the personal travel deeply rooted in the soul of Bai Dan towards 
the grown-up Sashko, not the physical delocalisation. During their journey, the 
grandfather and grown-up grandson express a specific type of “states of “mobil-
ity” (based on Bokova 2003: 79). Crossing Europe, on the way to Bulgaria, by 
tandem bicycle, unlocks those invisible “emotional compasses” which orient most 
precisely. Because they show the right direction – towards “relations connected 
with identification figures” (Ibid.: 79), towards safety of family, home, comfort, 
ancestry, kinship’s memory. As a matter of fact, Bai Dan returns Sashko to Self 
via the Travel. 

5  Yuriy Dachev and Dušan Milić are the other co-screenwriters. 
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Miki Manojlović extremely strongly and attractively “revitalizes” Bulgarian 
spaces in the next film of Stephan Komandarev – The Judgement as well, where 
he plays the role of The Captain, a character who is totally different from Bai Dan. 
Asen Blatechki6 is his worthy partner in the role of Mitio. Nowadays, as if “The 
Judgement” looks more stylish, dramatically bright, compact in comparison with 
The World is Big… (which is a bit old with its melodramatic shade). 

The topic again is connected with reconsideration of the traumatic past and 
examination of the consequences of hypocritical crimes of totalitarianism power. 
All of that is considered with emphasis placed on European migrant crisis, provin-
cial Bulgarian squalor of the endless transition and struggle for daily survival. At 
a sense level, the complex of Travel – Border – Values is activated again but in a 
different way. Stories of each character in The Judgement turns out to be tied with 
a rope to the past, and the ford of life here and now should be walked across. Loss, 
redemption, salvation, humility, retribution – those are the fundamental “pieces of 
glass of the kaleidoscope”, which is rearranged amongst the wild, misty beauty 
of the Rhodope Mountains. Komandarev suggests Traveology of another scale. “I 
like the films which set you thinking, which make you ask yourself “What hap-
pened?, and what is your personal responsibility on events.” – the Director said in 
a conversation with the film critic Deyan Statulov (2019). Returning is founded by 
location but in a different way. The topos – the cliff of The Judgement – draws the 
characters especially strongly at a mental level, brings them back to the archives 
of memories and the shock of injustice. Painfully contrasting to poetic aesthetics. 
Mist over the cliff (out there along the Turkish border) hides the evil secret of 
crime kept for a long time. Sharp, dark, brutal in some parts, the film of Koman-
darev goes into another aspect remained as an ellipsis in The World is Big…: grow-
ing up, becoming mature, connection between father and son. We can remember 
it only in the screen version based on Troyanov. While in “The Judgement”, that 
semantic line is brought to front and articulated by the figure of Vasko (Ovanes 
Torosian), son of Mitio. It is very interesting to note that in contemporary cinema, 
the act and allegory of Journey play an important role exactly in the dramaturgical 
transformation of growing-up characters7. That new view towards the youth and 
children will be kept partially in the next two works of Komandarev: Directions 
(2017), and stronger and noticeable – Rounds (2019). 

The Judgement expands the thematic orbit of the Journey: it moves away from 
rethinking the recent communist past and goes much further into the study of the 
hot, current issues of the present8. It is important to emphasize that it does not re-
main only in the contests of our Bulgarian reality, but seeks the painful, pulsating 
points of European existence (e.g. the migrant crisis). If in The World is Big… the 

6  Alexander Staykov (Staykov 2015: 85) very accurately notes that Komandarev approaches 
strategically to this casting – reposition the actor special line of Blatechki, who plays the lead role, 
thus attracting younger audience who does not know the might of Manojlović. 
7  For details on the topic, see Neykova 2018: 166-180.
8  In the topic of socially engaged Bulgarian cinema, see: Alexandrova 2019; Gotseva 2018: 58-66; 
Donev 2020: 45-52; Staykov 2020: 202-212.
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dimension of travel was mainly concentrated into the family saga, in The Judge-
ment its dramatic volume and interpretive value is extended. The director’s meth-
od of approach in the two films is completely poles apart. The Judgement reveals 
seven lines of the story, where the dislocation functions differently, drawing the 
routes of different meanings:

• The itinerary of guilt and crimes of the authorities: The Captain 
(Manojlović) on the border in the totalitarian past and now, as the boss of 
an illegal organization for human traffic;

• The itinerary of innocence: the unfortunate attempt to escape the young 
German couple during the socialism;

• The itinerary of daily survival in the deep Bulgarian countryside: the 
“Brownian motion” (allegorically) in poor Mitio’s life – between debts, 
loneliness and hopelessness;

• The itinerary of despair: the fate of refugees from the Middle East who 
cross European borders illegally;

• The itinerary of redemption: the relationship between Mitio and the Cap-
tain before and now;

• The itinerary of love and trust: resolving conflicts between father and son;
• The itinerary of salvation and return: the victory of morality, of life, of 

values   in the finale of “The Judgement”.
The Map of the Journey in this film by Stephan Komandarev is apparently 

complex and intertwined. Moreover, the action mainly takes place in one geo-
graphical point – the small village in the Rhodopes. This contrast between the two 
films is very interesting: The World is Big… is centripetal by nature, crossing half 
of Europe, it focuses more and more on the family, on the intimate dimensions; 
The Judgement is completely opposite: centrifugal – from the border village come 
the dramatic rays of various relationships and plot lines.

The theme of the Journey in Komandarev’s work is undoubtedly provocative. 
We can summarize, however, that for the director the Journey reveals the disun-
ions (of place, of time, of people, of cultures, of values, understandings, etc.), but 
it is also a fateful opportunity for rediscovery, reunion, awareness and rethinking. 
In both The World is Big… and The Judgement, despite the differences in author-
ship approach and expression, we can say that there are connected with “thin red 
line”:  – from what, why, how and where do we escape? The escape, like the ensu-
ing Journey, there may have not only physical dimensions. In fact, the main idea, 
which is very elegantly woven into the cinematic tissue of Komandarev’s two 
films, is that the moral maps of the Journey lead to Return.
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ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЪТУВАНЕТО В 
ИГРАЛНОТО КИНО НА СТЕФАН 
КОМАНДАРЕВ

Андроника Мàртонова 

Резюме: Статията е посветена на две ключови заглавия от филмографията на Сте-
фан Командарев: Светът е голям и спасение дебне отвсякъде (2008) и Съдилището 
(2014), в които актът и алегорията на пътуването са от решаващо значение за разви-
тието на сюжета. Пътуването разкрива персонажите, предопределя съдбите им, обу-
славя техния избор и, не на последно място, разкрива смислови пластове и отправя 
послания. Текстът анализира и сравнява двете заглавия, представяйки тезата за цен-
тробежната и центростремителна режисьорска методология и наративна структура. 
Посочените филми на Командарев са сред най-успешните и разпознаваеми заглавия 
от съвременното българско кино. Чрез тази своеобразна „травеология“ режисьорът 
тълкува нееднозначни събития от близкото минало и дискутира актуални проблеми 
на настоящето.

Ключови думи: транслокация, идентичност, социална реалност, памет, българско 
кино, културен диалог
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

МИТЪТ ЗА ЮЖНАТА НИ ГРАНИЦА ВЪВ 
ФИЛМИТЕ ГРАНИЦА, ПОД ЕДНО НЕБЕ И 
СЪДИЛИЩЕТО 

Петя Александрова1

Абстракт: През някои класически американски теории (на Фредерик Търнър и Ри-
чард Слоткин) се проследява специфичното митологизиране на разбирането за гра-
ницата в три български филма от посттоталитарния период – Граница, 1994, реж. 
Христиан Ночев и Илиян Симеонов; Под едно небе, 2003, реж. Красимир Крумов; 
Съдилището, 2014, реж. Стефан Командарев. В географски план става дума за една 
определена граница – южната със съседна Турция. И за едно и също действие – не-
легалното ѝ преминаване. Във времето обаче се преформатират посоките, целите и 
бегълците. А с тях – кое е път към цивилизация, забогатяване или свобода, от коя 
гледна точка върви разказът и какво се променя през десетилетията.

Ключови думи: митът за границата, игрални филми, българско кино

Темата за ръба, междата, крайъгълното e необятна и многообразна, но 
в този текст имам предвид стесненото разглеждане на мита за границата и 
мита за Запада от американската културна история, конкретно от Фредерик 
Търнър и Ричард Слоткин, и само в онази част от техните концепции, която 
обслужва възможността за някои паралели и опозиции с български филми от 
посттоталитарния период. 

Концепцията за границата се появява през 1893 г., когато Фредерик 
Джаксън Търнър използва термина като модел за разбиране на американ-
ската култура в есето си Значението на границата в американската исто-
рия, прочетено пред Американската асоциация на историците на Световното 
изложение в Чикаго (онова същото, за което пише и Алеко Константинов). 
Търнър я определя като „среща между варварство и цивилизация“, която е 
в основата на американската идентичност и политика (Turner 1921: 3). На-
ционализмът, демокрацията (поради засиления индивидуализъм) и отхвър-
лянето на европейските идеали са резултат на тази граница и на нея „амери-

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

E-mail: palexandrova@mail.bg
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канският интелект дължи своите специфични характеристики“ (Turner 1921: 
37). 

От тази историческа идеализираща концепция е важно да отбележим за 
българските филми само, че по границата американските пионери се проме-
нят (при взаимоотношенията с коренното население и пустинната природа) 
и се превръщат в сурови индивиди, които ценят свободата и индивидуал-
ността си. Друга специфична особеност е, че героите на границата са онези, 
които се движат след предводителите (при Търнър фермерите след трапе-
рите) – първите само преминават, но фокусът е върху тези, които идват, за 
да останат. Според представата на Търнър те са крачката от варварство към 
цивилизация, а не жителите на Бостън и Филаделфия (разбирай не интелек-
туалците, не повлияните от Европа). С наличието на земя за придобиване 
(българската литературна традиция е богата на подобно разбиране) се свърз-
ват и неограничените възможности. Те са основно за индивида, но могат да 
се усвоят и от общността. 

Почти век по-късно Ричард Слоткин изучава мита за границата, посве-
щавайки му три книги: Regeneration Through Violence, Fatal Environment, 
и Gunfighter Nation. Под граница Слоткин има предвид „широко отворена 
земя с неограничени възможности за силния, амбициозен, самостоятелен чо-
век да прокара пътя си към върха“ (Slotkin 1973: 5), тя съдържа обещание за 
богатство в неоткритите земи. Под мит той разбира „набор от разкази, които 
придобиват чрез конкретно историческо действие значителен идеологиче-
ски заряд“ (Slotkin 1985: 19). Основната заслуга на Слоткин е разглеждането 
на мита в развитие. Той находчиво представя три етапа: митът през XVIII и 
XIX век, създаден в колониите чрез насилствени взаимодействия и разра-
ботен според развиващата се цивилизация, където земята сама по себе си е 
неотменна ценност. По-късно, през XIX век, когато митът отговаря на нара-
стващите нужди на индустриализацията, включваща друг вид експлоатация 
на земята, когато методите за богатство се разработват в града (и в Европа), 
а не „на нивата“. Особената актуалност на Слоткин за този текст са обясне-
нията за разликите в историческите идеологеми, въпреки че става дума за 
една и съща земя, за една и съща граница. И за разликите при „героите“ в 
процесите.

Ако приемем това сбито излагане на две основни теории за встъпление, 
време е да се обърнем към най-новата българска история и то в нейната най-
нова екранна интерпретация. Имам предвид филмите Граница, 1994, реж. 
Христиан Ночев и Илиян Симеонов; Под едно небе, 2003, реж. Красимир 
Крумов; Съдилището, 2014, реж. Стефан Командарев. В географски план 
става дума за една определена граница – тази със съседна Турция (само в 
Граница не е уточнено). И все за едно и също действие – нелегалното ѝ пре-
минаване. Във времето обаче се преформатират посоките, целите и бе-гъл-
ците. 

Необходимо уточнение: в разглеждания исторически отрязък тази грани-
ца не се е променила в географските си очертания – тя е еднаква през целия 
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социалистически и посттоталитарен период. С нея със задна дата се занима-
ва филмът Граница, който може да се възприеме и като мемоари на поколе-
ния насилствено изпратени младежи (възраст между 18 и 20 години), които 
отбиват задължителната военна служба по граничните застави между 60-те 
и 80-те години на ХХ век. Авторът на романа и съсценарист Емил Тонев го 
определя като „моето лично сбогуване с гадния комунизъм“ (Enev 2017).  

Във филма съзнателно са размити топосите. Още в началото се появява 
надпис за южната ни граница, но никъде после не става ясно коя южна гра-
ница се охранява, а те са две – с Гърция и с Турция. Както и точното време, 
което се предполага да обхваща от 60-те до 80-те години на XX век, съдейки 
по надписа в края на филма, където е статистиката за загиналите или изчез-
налите. Времето е спряло, замръзнало, задушаващо – между размразяването 
след 1956 до Перестройката през 1985. Що се отнася до мястото, границите 
през социализма се формулират по начин, различен от днес – с братска Румъ-
ния, с неясната Югославия и с вражеските Гърция и Турция. За коя от двете 
последни държави става дума е без значение за филма, защото в този период 
и двете са отвъд Желязната завеса, част от мита Запад, от капиталистическия 
свят, нищо, че се намират на юг.

Ако при Търнър имаме „среща между варварство и цивилизация“, то 
границата между България и южните ни съседки в едноименния филм се 
провижда по сходен начин. Посоката на бягство недвусмислено показва кое 
е варварството (казармата, но и държавата ни) и къде е цивилизацията (сво-
бодният неопределен свят). Никой не бяга към България в Граница! 

За сметка на това съществува метафоричното място Кльонът. Кльонът е 
сленг между войниците, но също страховит и запомнящ се визуален образ – 
камънак и телена мрежа. Голият пейзаж напомня сухите прашни прерии от 
Дивия Запад само в тяхната безнадежност и безплодност. Неслучайно Капи-
танът разказва притчата за евреина и арабина в пустинята, в която героите са 
обречени да умрат, освен ако не разчитат на врага си. Кльонът е тази пустиня 
метафора.

Идеологическият заряд по Слоткин в Граница е в две посоки: за кой пери-
од се разказва и кога е създаден филмът. Това е обща координатна система, в 
която ще попадне всяко от разглежданите кинозаглавия. 1994 година, когато 
излиза на екран филмът, е времето на прехода, на разчистване на сметките с 
миналото, което кърви – то още не се е превърнало в история. И „Граница“ 
притежава целия емоционален заряд на ентусиазма и категоричната безпо-
щадност на тези години. 

Другата посока на американските теории спрямо българския филм е на-
чинът, по който границата се отразява на героите. Става дума за архетипи-
те, които познаваме основно от уестърните. На границата хората показват 
истинската си същност, макар и преекспонирана – силните се втвърдяват, а 
смелите се превръщат в защитници. Те са принудени от суровите условия 
да изострят характеристиките си. Лошотията ще се превърне в гавра – Ка-
питанът на Наум Шопов ще гледа войниците в банята за срамни въшки. Са-
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моунижението ще достигне до скотлък – Стойнешки на Николай Урумов ще 
започне с ядене на насекоми за пари, ще се сношава с козата, за да бъде изпо-
хапан до смърт от кучетата, за които се грижи. Желанието за свобода на вся-
ка цена ще градира в няколко убийства при Попа на Петър Попйорданов – от 
почти случайно през целенасочено до хладнокръвно престъпление – цената 
неизменно е няколко дни отпуск. Неукрепналото чувство за справедливост 
при Красавеца на Мариан Вълев ще изгради един независим и непреклонен 
вълк единак. Границата е повратна точка за формирането на характерите.  

Под едно небе на Красимир Крумов разглежда мита от друг ъгъл – гра-
ниците и всичко свързано с тях ни разделят, но небето отгоре обединява. 
Границата се предполага да е същата, но и без уточняване ще е очевидно, че 
става дума само за южната ни съседка Турция. Основна разлика на Под едно 
небе е двупосочността на нелегалното преминаване. Годината на действие 
и на създаване на филма е 2003. Историческият контекст, на който настоява 
Слоткин, се е променил. България още не е част от Европейския съюз. Ико-
номическата ситуация е на път да се стабилизира, но процесът на емиграция 
в търсене на поминък, бъдеще, сигурност и по-солидни доходи е необратим. 
Южната граница е специфичен случай с нюанси, които са свързани основно 
с възродителния процес (1984–1985) и последвалата „екскурзия“ (лятото на 
1989) – мигрирането е и възможно завръщане към непозната родина. Турция 
омайва с икономически просперитет и либералност. Филмът запечатва тази 
перспектива – бащата е заминал преди три години на гурбет, защото в род-
ното му място няма работа, дъщерята (Марта Кондова) чака вест от него и 
тръгва да го търси. Мимоходом се разбира, че животът му в странство не се 
е оказал толкова сполучлив – там не е цивилизацията в смисъла на Търнър. 

Но границата продължава да изковава характерите на героите – дъщерята 
я прекосява напред с оптимизъм, бащата се завръща назад от обич към нея. 
Тя пресича билото на своето съзряване, той ще остане на междата. Отново 
изграждане на митологичните архетипи. Изостаналият български район по 
границата е заснет толкова красиво (оператор Емил Христов), че в естетиче-
ски план се сблъсква с тезата за варварство. Идиличната Аркадия определя 
завръщането на бащата, който всяка нощ сънува родната къща и край. Каме-
рата се идентифицира с неговия копнежен, но и митоманстващ поглед – ли-
цето на героинята и пейзажите са далеч от селския натурализъм, с отвъдна 
чистота и невинност. 

Пограничните територии са адекватни на променливата крива на Слот-
кин. На по-ранен исторически етап земята е ценност, а границата – каляване 
на независимост и свободолюбие; на следващ индустриализацията и прогре-
сът ги смазват и вече не можеш да черпиш сили, материални и духовни, от 
същата територия. Така се случва с бащата в Под едно небе, но ще се случва 
и с бащата в Съдилището. Тези, които са уседнали край границата, не откри-
ват вече достойно препитание – акцентът се измества към икономическата 
нужда, не към търсенето на свобода.

В Граница героите са временно на Кльона и ожесточено се борят да се 
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махнат, за което са склонни на всичко. Те са пионерите, които искат да про-
дължат нататък – било да пресекат към другия свят, било да се върнат по 
градовете, при цивилизацията. В Под едно небе те са втората вълна, онези, 
които искат да останат, да се задържат (фермерите на Търнър). Пресичането 
на границата в двете посоки е търсене на дом, близост, препитание, топлота 
(замръзването на един от групата бежанци). С това си обяснявам нетипич-
ното за български филм заличаване на етническите рани от възродителния 
процес – „под едно небе“ са поставени различни поколения, етноси и соци-
ални групи. 

Своеобразно продължение на Граница, правен почти по Дюма Двадесет 
години по-късно, е Съдилището на Стефан Командарев. Пак стоим на грани-
цата, но през 2014 посоките са се обърнали. Сега Турция (и затова не може 
да бъде Гърция) е портата, през която се излиза от варварството, понякога 
изразено в икономическа изостаналост, друг път в ислямски фундаментали-
зъм. Тя вече не е част от Запада, а част от Близкия Изток, от размирния мю-
сюлмански свят. България също е друга – член на Европейския съюз, което я 
прави автоматично граница на Европа. Тези, които рисковано се стремят да я 
преминат, се стремят към цивилизацията на Запада. И този път парадоксал-
но ние сме част от тази цивилизация. Макар да не си правим илюзията, че 
мигрантите ще останат, а няма само да прекосят страната ни. Те обаче не са 
обект на филмите. В центъра сме ние, вече като приемаща страна, с реакция 
на движението във всички посоки, променяйки се дори без да го искаме. Тук 
режисьорската сила на Командарев е в социалната чувствителност към епо-
хата и към героите на прехода.

Преки паралели между двата филма ще отбележи и Ингеборг Братоева 
(Bratoeva 2019: 200-201): „Посланието на „Граница“ е трагично, романтично 
и в известна степен опрощаващо. Двадесет години по-късно, Стефан Коман-
дарев насочва своята рефлексия върху темата към следващото поколение, 
към т.нар. „деца на прехода“, към новата публика, която задава безмилостни 
въпроси, за да разобличи потулената вина на бащите си. „Съдилището“ раз-
глежда престъпленията на тоталитарния режим, криминализацията на жи-
вота в съвременна България и нелегалната имиграция, вплетени в сложните 
взаимоотношения между бившия граничар Митьо (Асен Блатечки), сина му 
Васко (Ованес Торосян) и бившия капитан от Гранични войски, превърнал 
се в трафикант на нелегални имигранти (Мики Манойлович). Според филма 
на Командарев престъпленията тогава и сега са идентични, демонстриращи 
тотално неуважение към човешкото достойнство и човешкия живот. Едни и 
същи хора, едновременно продукти и фактори на репресивния комунисти-
чески апарат, са отговорни за смъртта в пограничните райони, по време на 
комунизма и в настоящето.

Съдилището разказва за два времеви пласта, които съответстват на двете 
посоки на движение: през 1988 година, когато двойка източногерманци бягат 
към Турция и Митьо е виновен за тяхното изчезване, и в наши дни, когато 
той помага на бежанци от турска страна нелегално да я пресекат по пътя си 
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към Европа. Варварството обаче е останало при нас, въпреки че в новите 
времена сме от другата страна. Поне за Митьо и за Капитана (може би онзи 
същият капитан от Границата?) да си трафикант е форма на препитание – те 
го правят за пари, подобно на Попа, който убиваше за 10 дена отпуск. В този 
смисъл изключение е героят на Красимир Доков от Под едно небе с неговата 
ценностна система кого ще прекара през границата – той не приема момиче-
та, моралът му не го позволява, а и не е вторачен в заплащането.

Все пак границата е и възможност за катарзис – на суровите мъже, кои-
то се обръщат назад към смутното време на греховете, свои и чужди, за да 
преживеят болката на признанието и изкуплението. Защото „главният герой 
в културния мит на Америка... е и герой, който непрекъснато бяга от отговор-
ностите пред обществото и семейството на Запад, към откритата територия. 
А метафората на затворената граница почива върху такива ценности като 
морален избор и отговорност, безкористност и жертвоготовност“ (Krasteva 
1993: 52).

Сюжетно в Съдилището трябва да се мине през остри баири, зловещи 
пропасти и телени ограждения. Местата са метафорични – подобно на Кльо-
на, Съдилището е и чистилище. Визуално пространството е обвеяно в мъгли 
и магия, защото е преходно в много смисли: в географията, в историята, в 
личните отношения, в царството на сенките и спомените. 

Струва ми се, че границата крие голям визуален потенциал за своята 
митология, който не е достатъчно използван нито в Граница, нито в 
Съдилището, произведения със силни обществени послания. Аз лично бих 
предпочела малко повече мистична завоалираност в двата филма. Може 
би защото вярвам, че в разглежданите произведения „на тази погребална, 
създадена от човешките ръце граница героят изживява своята ритуална 
смърт и прераждане“ (Simonson 1989: 78).



206

1. и 2.:
Граница (1994), реж. Христиан Ночев и Илиян Симеонов
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3. и 4.
Под едно небе (2003), реж. Красимир Крумов
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Съдилището (2014) , реж. Стефан Командарев 
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THE MYTH OF BULGARIAN SOUTHERN 
FRONTIER IN THE FILMS BORDER, UNDER 
THE SAME SKY AND THE JUDGMENT

Petia Alexandrova 

Summary: The text passes through some classical American theories on the frontier myth 
(by Frederick Turner and Richard Slotkin) to discover and follow the specific mythology 
and meaning of the border in three Bulgarian films from the post-totalitarian period: Border, 
1994, directed by Christian Nochev and Ilian Simeonov; Under the Same Sky, 2003, 
directed by Krassimir Krumov; The Judgement, 2014, directed by Stefan Komandarev. 
Geographically, it is always the southern border with Turkey. And always the same illegal 
crossing. Yet, the routes, purposes and fugitives are changing during the years. And with 
them, which path leads to the civilization, wealth or freedom; from whose viewpoint the 
story is told and what has changed over the decades. 

Keywords: the frontier’s myth, feature films, Bulgarian cinema



210

ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ИВАЙЛО – ТРАГИЧЕН ГЕРОЙ НА ГОЛЯМО 
ПЪТЕШЕСТВИЕ. ФИЛМОВИЯТ И 
РОМАНОВ НАРАТИВ ЗА СРЕДНОВЕКОВНИЯ 
БУНТОВНИК 

Войчех Южвяк1

Абстракт: В българската история Ивайло се възприема като освободител и защит-
ник на страната, или като обновител и революционер, борещ се с потисническата 
феодална система. Ивайло е герой на български исторически романи на Карапетров, 
Караславов, Велков, Загорчинов и е представен на екрана във филма от 1964 г. Ивайло 
на Никола Вълчев. Филмовият Ивайло (Богомил Симеонов) представлява модел на 
герой, който изоставя досегашния си  живот и тръгва на пътешествие в търсене на 
социално, духовно и политическо просветление. Усещането за загуба или липса оп-
ределя началото на пътуването, което е представено като поредица от приключения. 
В резултат на развитието на събитията на екрана се оформя цикъл, обхващащ пътува-
нето и завръщането на героя. Преобладаващата сюжетна линия във филма е разказът 
за постигане на зрялост (емоционална, интелектуална и физическа и т.н.) от страна на 
героя, за тръгването му на пътешествие, в търсене на идея, която да промени живота 
му и да му донесе победа в макрокосмически мащаб.

Ключови думи: Ивайло, исторически филм, Ивайло филм, митическо пътешествие 
на героя, Стоян Загорчинов, Крум Велков, Петър Карапетков, Никола Вълчев 

Водачът на антифеодалното народно въстание, избухнало през XIII век в 
България, „селският“ цар Ивайло, възприеман като защитник на потиснатите 
срещу тиранията на държавата и външните врагове, се е превърнал в поч-
ти митологична фигура, до голяма степен присвоена от левите българските 
писатели и филмови творци с ляво мислене. Като съществен компонент на 
марксисткия Златен век (според дефиницията на Мирча Елиаде) образът на 
Ивайло, начело на разбунтуваните селяни, символизира сотериологичната 
роля на пролетариата (Eliade 1999: 18-19), чието страдание е необходимо, 
за да настъпи онтологична промяна на света (Eliade 1998: 181). В тази ин-
терпретация, представена в литературна форма за първи път през 1942 го-
дина от Крум Велков в текста „Водител“, средновековният народен водач се 
превръща в поредния български владетел-обновител, трагичен, изпреварващ 
времето си образцов герой на „новите времена“, който обаче претърпява по-
ражение, водейки апокалиптична битка срещу Злото. 

1  Dr hab. Wojciech Jóźwiak, a Professor at the Institute of Slavic Philology, University of Adam 
Mickiewicz Poznań (Poland). Research field: Bulgarian literature of the 19th–20th cc. and Bul-
garian socialist cinema. Author of the books: Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie 
Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku (2008), Obraz początku i końca średniowiecznego państwa 
w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874–1989 (2017).
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Ивайло, скрит в мрака на средновековната българска история, възприе-
ман като освободител и защитник на държавата или като обновител, „рево-
люционер“, борещ се срещу феодалната система, представлява типа герой, 
който може да се адаптира към конюнктурните политически условия и иде-
ологии. Героят е представян чрез дълбоко вкоренени в българската култура 
мотиви от фолклорните текстове за геройските дела на юнаци и хайдути2. В 
българския социалистически политически дискурс Ивайло играе ролята на 
средновековен двойник на междувоенния премиер и водач на БЗНС Алексан-
дър Стамболийски (Anchev 2005: 276, Zagorchinov 1982: 122), а също така и 
на водачите на възрожденското освободително движение. Той е, също като 
поставяните на пиедестал герои на непрекъснато актуализираното българско 
Възраждане, нов тип положителен герой, който няма аристократичен произ-
ход, не е възпяван във фолклора полумитичен легендарен юнак, чийто про-
изход придава автентизъм на неговата личност и на приписваните му идеи.   

Историята на „селския“ цар за първи път е представена в българската 
проза през 1888 в романа на Добри Ганчев „Борба за самостоятелност. Ис-
торически роман из живота на българите в XIII столетие“. Учителят по бъл-
гарски език на княз Фердинанд I и неговата княгиня Мария-Луиза не може 
да приеме доказаното от историческите документи селско потекло на сред-
новековния водач и му приписва аристократично родословие, представяйки 
го като сирак на неизвестни боляри. Така героят от XIII столетие е лишен от 
една от основните си отличителни черти, като Ганчев ликвидира радикалния 
и революционния характер на делата и решенията на Ивайло. 

През 1932 Петър Карапетров публикува историческия роман Размирни 
години. Исторически романъ отъ XIII столѣтие, в който представя триум-
фа и поражението на изпратения от Бога народен водач, защитник на бедните 
– Ивайло. Фабулата на романа, ситуирана между 1277 и 1280, е съсредото-
чена върху трагедията на българите, изоставени от цар и боляри, и процеса 
на израстване на народния вожд и защитник Ивайло, покорител на татарите.

След 1944 в руслото на интерпретацията, предложена през 1942 от Крум 
Велков (Водител), поемат писатели като Евгени Константинов с романа си 
Тлееща жарава, публикуван през 1957, Стоян Загорчинов с романа Ивайло 
(1960) и Слав Христов Караславов, който през 1984 представя историята на 
Ивайло в текста си „В дните на цар Ивайло, хан Ногай, на Георги Тертер и 
Теодор Светослав“. Образът на народния водач (представен само в периода 
на триумф от изгонването на татарите до превземането на Велико Търново) 
се допълва от филма Ивайло от 1964 (премиера на 17.02.1964), режисиран от 
Никола Вълчев, по сценарий на Вълчев и Евгени Константинов, по романа 
Тлееща жарава.

Лентата на Вълчев е един от петте „царски“ филма, излезли на екран в 
България, до края на 70-те години на ХХ век с цел, заедно с останалите фил-
мови продукции на историческа тема, да изпълнят поставената още през 

2  За повече информация вж. Jóźwiak 2011: 445-452.
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1956 задача да възпитават патриотизма на народа, да вдъхнат „липсващото 
самочувствие и гордост на нацията, която тепърва се изправяше пред труд-
ностите на ускорената индустриализация и свързаните с нея демографски 
проблеми“ (Grozev 2015: 127).

Българските исторически филми от времето на НРБ реализират харак-
терна за този тип кино фабулна конвенция, изразяваща се в представянето 
на миналите събития като зависещи от решенията и действията на изключи-
телни личности. Историческите герои, които чрез своите героични подви-
зи повлияват върху „голямата история“, често са метонимия на определени 
групи, на социални прослойки или на цели общества. Тези герои се превръ-
щат в удобни символи на идеологическата програма, около които може да се 
формира не само обществената представа за миналото, но и колективната 
идентичност. Затова винаги филмовият образ на представяния герой от исто-
рическото минало трябва да бъде еднозначен и четивен за идентифициращия 
се с него зрител (Białous 2017: 307). Използвайки предложената от Рафал 
Маршалек класификация на историческите филми, със сигурност може да 
се твърди, че Ивайло на Вълчев е филм с пропагандна функция, в който съз-
нателно са вписани идеологически и политически убеждения (Białous 2017: 
308), характерни за герой, изпреварващ времето си, за визионер, принуден да 
се бори с враждебна среда.

За да разберем изключително важната роля, която играе както литератур-
ното, така и филмовото пресъздаване на събития от миналото при форми-
рането на образа на историята, може да се използва описаният от Пиер Со-
лин, характерен за зрителите от двадесетия век, механизъм за възприемане 
на историята като поредица от кинокартини. Този механизъм представля-
ва непроницаема бариера, през която е изключително трудно събитията да 
се видят в проверими исторически категории. Резултатът на този процес е 
„метаисторията“, т.е. конструираното и ефектно реконструираното минало 
(Sorlin 2008: 283). Социалистическата епоха в НРБ е белязана от полити-
чески наложено тълкуване на историята, като процес на борба за социална 
справедливост, от митологията на „революционното“ минало и от оценката 
на историческите факти според тогавашните политически и идеологически 
програми.

Конструираният, литературно-филмов образ на Ивайло е образцов пример 
за универсалния, описан от Джозеф Кембъл митичен герой, който с дейст-
вията си излиза извън границите на обикновените човешки постижения и 
преживявания, герой, притежаващ множество таланти, но често наклеветя-
ван и пренебрегван от обществото. В българската литература и кино Ивайло 
се явява като еталонен персонаж, изоставящ начина си на живот и отправящ 
се на пътешествие, чиято цел е политическо и обществено-духовно просвет-
ление, което ще даде възможност да се въведе нов, по-справедлив ред в дър-
жавата. Приключенията по този специфичен път и в литературата,  и в кино-
то, се случват по определена, универсална и монолитна схема. Началото на 
пътешествието се определя от осъзнаването на чувство за липса или загуба, 
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в резултат на което се стига до множество приключения, излизащи извън 
нормата, чиято цел е да се възвърне изгубеното или да се придобие липсва-
ща ценност. Тези приключения изграждат цикъл, обхващащ пътешествието 
и завръщането на героя. В цикъла доминира наративът за израстването на 
главното действащо лице към емоционална, интелектуална, физическа и т.н. 
зрялост, чрез отхвърляне на старото, на досегашните условия (място и на-
чин на живот) и предприемане на пътешествие с цел намиране на идеята, 
която ще се превърне в извор на живот и ще доведе до победа с макрокосми-
чески мащаб. Това е архетипно приключение, играещо изключителна роля 
за упътването, как могат да се разрешат представяните проблеми (Campbell 
2009: 144-145, 156; Campbell 1997: 39). В зависимост от самосъзнанието на 
членовете на общността, този появяващ се винаги навреме и чувствителен 
към нуждите на своето време герой, избавител и бог, може да бъде оценяван 
като враг и унищожител или като човек с несъмнен героизъм. Универсалната 
схема, характеризираща героя, е човек, основател, създател, учредител – на 
нова епоха, религия, град или начин на живот.

Заедно с развитието на митичния цикъл за пътешествието на героя, мяс-
тото на някогашните владетели със свръхчовешки умения, които основават 
нови цивилизации, се заема от персонажи с чисто човешки качества – кон-
трол над емоциите, откриване на изкуствата, развитие на икономическите, 
културните и държавните институции (Campbell 1997: 232). Потребността 
от герой, чувствителен към социалните нужди и способен да реализира чо-
вешките надежди, във фолклора се удовлетворява от образа на владетеля-во-
дача с човешки облик, от човека-цар, използван и от следващите поколения 
(Campbell 1997: 232).

Подложен на многобройни изпитания, проверяващи неговата смелост и 
уникалност – физическа и духовна, народният средновековен герой, пре-
връщайки се в чувствителна към необходимостите на собственото си време 
обществена личност (Campbell 2009: 154) доставя готов образ, отговарящ 
на потребностите на българското общество от XX век. Този образ дава въз-
можност за интегриране на отделни обществено политически групи и не-
говата способност за предаване на конкретно идеологическо съдържание е 
привлекателна и за българската политическа сцена. И все пак, литературният 
герой от творбите на Петър Карапетров, Стоян Загорчинов и Слав Христов 
Караславов, опитвайки се да създаде нов обществено политически ред върху 
развалините на „стария свят“, в съответствие с историческата истина, пре-
търпява поражение. Отправяйки се на пътешествие, навлизайки в неизслед-
вани територии, той не успява да избегне опасността, породена от прекале-
ния ентусиазъм и пренебрегването на някои технически дреболии (Campbell 
2009: 152). Тези неуспехи водят до трагедия, възпрепятстваща пълното из-
пълнение на благородните му планове.

Представената от българския литературен и филмов исторически нара-
тив история за средновековния български народен водач Ивайло, е история 
за героя, който осъществява своята съдба и който от анонимна личност се 
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превръща в славен предводител, който побеждава чуждите нападатели и от-
странява от престола неумелия, подчинен на чужди влияния владетел Кон-
стантин Асен (във филма ролята се изпълнява от Михаил Михайлов). „Тих 
и слабодушен цар е и слуша само царицата. А тя е гъркиня, хитра и лукава. 
Казват, че го е омагьосала съвсем [...]“ (Velkov 1980: 48). Предопределението 
на Ивайловия антагонист, царуващия владетел (символ на миналото), е да 
падне. Краят на неговото царуване се определя от илюзорната убеденост за 
запазената позиция в държавата, за собствената сила и авторитет3 –  това е 
прословутият шут на Кемпбъл, който бърка предмета и сянката му (Campbell 
1997: 246). 

Отстраненият владетел-шут се превръща в олицетворение на застоя, по-
беждаващият го герой – в катализатор на предстоящите политически про-
мени, а в социалистическата интерпретация – в създател на нова социална 
система, основана върху всеобщото равенство. В „дясната“ интерпретация 
на Петър Карапетров, създадена  между двете световни войни, Ивайло е оп-
риличен на Христос, защитник на придобитото от антивизантийското въста-
ние – „ще дойде той, както Христос дойде на свѣта. Земята на Асеновци не 
ще загине!“ (Karapetrov 1932: 55). Подобно на Велков и Загорчинов в литера-
турата, Вълчев в своя филм акцентира върху „бунтарските“ и реформаторски 
аспекти на дейността на Ивайло.

Литературната и филмовата репрезентация на Ивайло са конструирани 
въз основа на схемата за пътешествието на митологичния герой4 и изтъкват 
ключовата роля, която играят граничните моменти, определящи поредните 

3  „Аз съм цар и ще умра като цар. Ала преди да умра аз, ти ще умреш, свинарино!“ 
(Zagorchinov 1969: 453).
„Аз не мога да преговарям с един отрок и свинар, който подпалва болярските крепости, 
прогонва десетарите и поругава православната църква [...] Срещу такъв скверен и миризлив 
самозванец аз нямам друго средство, освен да го смажа ден по-скоро“ (Velkov 1980: 113).
4  Mitologiczny bohater, wyruszający ze swej powszechnej siedziby, […] zwabiony lub przeniesiony 
na próg, za którym czeka go przygoda. Może też udać się tam z własnej woli. Spotyka tam widmową 
postać, która strzeże przejścia. Może pokonać albo obłaskawić ową siłę i wejść żywy do królestwa 
ciemności […] albo zostać zabity i zejść do Krainy Śmierci […]. Przeszedłszy przez próg, wędruje 
przez świat, który zaludniają nieznane, ale dziwnie znajome siły, z których część ogromnie go 
przeraża (próby), część zaś udziela mu magicznej pomocy (pomocnicy). Kiedy osiąga nadir tego 
mitologicznego koła, poddany zostaje ostatecznej, ciężkiej próbie i otrzymuje za to nagrodę. […]. 
Ostatnią pracą bohatera jest powrót. […] Dar, który z sobą przynosi, ocala świat”.
[„Митологичният герой, тръгвайки от мястото, където живее, [...] подмамен към или пре-
несен над прага, зад който го очаква приключение. Там той може да отиде и доброволно. 
Там среща призрачна фигура, която охранява прохода. Героят може да победи или укроти 
тази сила и да влезе в царството на мрака жив [...] или да бъде убит и да слезе в Страната 
на смъртта [...]. Преминавайки прага, той скита през свят, населен от непознати, но странно 
познати сили, някои от които го ужасяват изключително много (изпитания), а други му оказ-
ват магическа помощ (помощници). Когато стигне до надира на този митологичен кръг, той 
е поставен пред последното, най-тежко изпитание и получава награда за него. [...]. Послед-
ното усилие на героя е завръщането му. [...] Дарът, който носи със себе си, спасява света“] 
(Campbell 1997: 183-184).
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фази на пътешествието. Ивайло, беден пастир5 – „безимен свинепас, дошъл 
от низините на человеческата гмеж“ (Karaslavov 1984: 38), според мономи-
тичната схема, не се отправя на пътешествие по собствена воля. Съдбата 
го призовава в съня му, когато без да съзнава предопределената му задача, 
героят разбира, че е предопределен за изключителни дела. В текста на Петър 
Карапетров появата на защитника на народа срещу татарското нашествие се 
известява от сълзите, появяващи се на иконата на Богородица, и от визиите 
на героя за победа. Карапетров възпроизвежда предадената от византийски-
те летописи информация за пророческия, религиозно натоварен сън, пред-
сказващ на героя бъдещето му. В романа, издаден в междувоенната Изда-
телска библиотека Български исторически роман, Ивайло е божи избраник, 
призован за борба от „небесни гласове“ – „стани, Ивайло, препаши мечъ и 
тръгни да защитишъ братята си отъ чернитѣ татари. Защото ти си избрания” 
(Karapetrov 1932: 62). Според Карапетров народният водач е герой, чиято 
изпратена от бога щастлива съдба е многократно потвърждавана чрез знаци 
и визии с религиозен характер6.

Пресъздаван като нов, образцов, народен и „социалистически“ ляв герой, 
според Крум Велков и Стоян Загорчинов, Ивайло не може да има религиозни 
видения, затова и тези автори портретират средновековния „революционер“ 
като човек, чиито визии са напълно „светски“. Такъв е сънят, предсказващ 
победа и царска власт (в текста на Велков7) и визията за мъртвия баща, при-
зоваващ сина си да се бори с врага и уверяващ го, че ще получи подкрепа от 
народа (в романа на Загорчинов8). Във филма на Никола Вълчев от 1964, в 
началото на пътешествието на героя обаче се появява камуфлиран сакрален 
елемент – предаваната от уста на уста клюка за явяването на Богородица, 
възприемано като пътеводен знак за действията на Ивайло.

Народният герой не отхвърля повика за пътешествие, а появилите се на-
време „жреци на инициацията“ (Campbell 1997: 65) помагат за правилното 
разчитане на знаците и визиите, явили се на неподготвения за тях пастир. 
Тези знаци потвърждават уникалността на избраника и важността на пове-
рената му задача. Във всички цитирани тук литературни и филмови творби 
интерпретатори на преживяваните от героя визии са лица, които осъществя-
ват връзка между реалния и екстрасензорния свят. В текста на Карапетров 
такъв е отшелникът, потвърждаващ ролята, предопределена на Ивайло от 

5  В текста на Карапетров е овчар, а след това свинар. В интерпретацията на Велков героят е 
пастир.
6  „Ивайло дигналъ очи къмъ Бога, помолилъ се, после пусналъ коня си срещу татаритѣ. И ста-
нало чудо! Каточели не летѣлъ къмъ тѣхъ простъ отрокъ, а самъ свети Илия, тъй загърмѣло, 
затрещѣло подъ копитата на коня му, огънъ излизалъ изъ ноздритѣ му, а самъ Ивайло изглеж-
далъ като свети Георги по иконитѣ“ (Karapetrov 1932: 97).
7  „Видя се той яхнал на прекрасен жребец, силен като хала, заметнат с алена като кръв пла-
щеница, с чуден сребърен меч на кръста. От всички колиби по планината и равнината са се 
стекли люде, да го гледат, да му се почудят, порадват и да се поклонят ниско, чак до земята!“ 
(Velkov 1980: 21).
8  „Хайде да вървим, няма време да чакаме! [...] Ти не си сам“ (Zagorchinov 1982: 118).
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бога (Стефан Димитров): „светиятъ пустинникъ (…) е видѣлъ образа на 
Ивайло въ небесно сияние и съ мечъ въ рѫката да лети. Светецътъ е чулъ 
гласъ Божий да му повелява – „Иди, посочи го на народа, благослови мечътъ 
и дѣлото му“. И той дойде, за да ни посочи Ивайла“ (Karapetrov 1932: 84). 
Както в романа на Крум Велков, така и във филма на Вълчев интерпретатор 
на визията за предопределението на Ивайло е религиозният бунтовник, враг 
на православната църква и водач на еретиците, който далновидно си дава 
сметка, че приемането на царската корона може да доведе до поражението на 
Ивайло: „Мене ми се струва, че царската плащеница не е нищо друго, освен 
дяволското крило, което го е докоснало, когато той е спал“ (Velkov 1980: 23). 
Жрецът на инициацията става и водач на героя, придружава го по време на 
неговото пътешествие, помага му по време на различни изпитания, окуража-
ва го, съветва го и го насърчава в моменти на съмнение или отклоняване от 
определения път. Жрецът е и символ на съдбата, силно свързан с религиоз-
ния сакрум (отшелник) или с бунта и промяната (еретик).

Изключително важна роля в пътешествието на героя играе моментът на 
прекрачване на първия символичен праг, de facto слагащ началото на пъте-
шествието. Това е своеобразно преминаване към сферата на просветлението, 
момент на отхвърляне на досегашния начин на живот и на ново раждане, из-
разяващо се в пълното посвещение на новата задача. Целта на героя на моно-
мита не е да победи стражата на първия праг, нито му се налага да придобива 
симпатиите ѝ – той е погълнат, засмукан от непознатото (Campbell 1997: 75). 
В българските исторически романи, представящи историята на Ивайло, ар-
хетипната пещера, в която са изрисувани християнски и магически символи, 
представлява символичния, поглъщаш митологичния герой, корем на кита/
звяра. Според литературната интерпретация на Петър Карапетров на това 
място героят получава мистично просветление, научавайки какво е предоп-
ределението му. Пещерата се превръща в пространство на духовното, ново 
рождение на Ивайло като наречен от бога9 вожд-обновител. Тя е място на 
мистична трансформация, разположено далеч от главните маршрути, пото-
пено в страховит мрак, който сякаш провокира контакта със свръхестестве-
ните сили (Roux 1998: 77). Свързвайки езическата магия с християнската 
мистика това място се превръща в Обетована земя, където се разкрива силата 
на божия избраник, чието предопределение е да победи враговете и да въз-
станови държавата.

Функция на праг в описаното от Крум Велков пътешествие на Ивайло из-
пълнява столицата Търново, което е и предзнаменование за наградата, очак-
ваща победителя. Престолният град се превръща в пространство на лишена-
та от мистичен символизъм трансформация – пастирът препасва меч, става 
войник в болярската стража и получава ново име, Ивайло10 (до този момент 

9  „[...] зеницата на Бога Отца гледа къмъ тебе [...]“ (Karapetrov 1932: 62).
10  „Надянаха му ризница, дадоха му меч, щит и копие [...]. Те прекръстиха новия си млад 
другар на Ивайло. Новото име сякаш по-добре прилагаше на хубавеца и така си остана ...“ 
(Velkov 198: 25).
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героят носи плебейския прякор „Бърдоква“ – маруля, салата11). В романа на 
Стоян Загорчинов прагът, който прекрачва героят, за да се роди отново за 
нов живот, е татарският лагер, където попада плененият Ивайло. Там героят 
осъзнава целта, към която трябва да се стреми – „добре ще бъде да поразкър-
шим рамене и от болярското тегло, като се отървем от татарската неволя“ 
(Zagorchinov 1969: 69). И в текста на Велков, и в творбата на Загорчинов 
промяната настъпва без участието на свръхестествени сили. Символичното 
прераждане се осъществява под влиянието на собствения опит, наблюдения 
и преживявания, които показват изключителните лидерски умения на героя 
и чувствителността му към обществените проблеми – качества, необходими 
на всеки държавник.

Прекрачването на прага слага начало на процеса на инициация, който е 
низ от предизвикателства и изпитания, които трябва да потвърдят изключи-
телността на избраника. Създаването на армия, покоряването на враговете 
в битки, ликвидирането на водача на агресорите, наказването на болярите, 
потискащи народа – всичко това са дела, които са само прелюдия към най-
важната задача на Ивайло, която му отваря път към най-голямата награда. 
Във филма на Вълчев фундаментална роля в оформянето на светогледа на 
героя изиграват дебнещите го от всички страни изкушения. Примамките, по-
ставени от болярите, константинополския император и търновската царица 
припомнят трите библейски изкушения на Христос в пустинята: обещанието 
да седне на царския трон, предложението да получи ръката на аристократка 
(дори императорска дъщеря) и предложението на царицата да встъпи в брак 
с него. Героят обаче ги отхвърля. Направените предложения само дискреди-
тират търгуващите със собствените си дъщери и с търновския трон предате-
ли, а отхвърлящият ги (нерядко и публично) Ивайло излиза от сблъсъците 
си с тях по-силно убеден в правотата си и готов за най-големи саможертви в 
името на доброто на народа.

Препятствие по пътя към осъществяването на плана на Ивайло за въз-
раждане на държавата е българският цар Константин Асен – дракон (във 
филмовата версия дявол), символ на гнета и несправедливостта. Неговото 
убийство е едно от основните предизвикателства пред героя на мономита. То 
се прави за прочистване на света от всички чудовища, обърнати срещу хора-
та, от всички владетели, които са причина за човешко страдание (Campbell 
1997: 247). 

„Аз не съм убиец [...] а съдник [...]. За теб Константин Асен може да е бил 
добър цар, за народа е бил лош“ (Zagorchinov 1969: 452). Ивайло убива не 
само един неумел владетел, но също така и според част от „левите“ българ-
ски автори унищожава една компрометирана и несправедлива обществено 
политическа система. Народът налага справедливо наказание на провинили-
те се и чрез своя представител взема властта, за да може да промени държа-
вата в съгласие с нови стандарти и идеи. 

11  В другите текстове имената Ивайло/Бърдоква са взаимно заменяеми и тяхната употреба не 
е свързана с никакво символично събитие. 
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Най-високата награда, чакаща в края на пътешествието, би трябвало да 
бъдат царската корона и царският трон в Търново, които в творбата на Кара-
петров от 30-те години на ХХ век, Ивайло придобива по волята на Бог: „ето, 
Богъ пожела и днесъ Ивайло става царь, истински царь въ самата твърдина 
на Асеновци“ (Karapetrov 1932: 194). Коронясването на „народния“ цар и 
неговият триумф в столицата се представят по друг начин от Крум Велков 
и Стоян Загорчинов. За тях това е важен момент в политическата история 
на държавата, шанс за революционни обществени промени, надежда да се 
постави началото на истински Златен век, на период на съзидание. Придоби-
вайки желаната награда – „приказен град. (…) Като царствена корона (…)“ 
(Velkov 1980: 125) новият владетел придобива възможността да реализира 
своето съдбовно предназначение и да направи радикална реформа, като съз-
даде справедлива държава, без боляри12, която да бъде „първобитна републи-
ка – млада, девствена и горда“ (Velkov 1980: 99).

Във филмовата интерпретация на Николай Вълчев богомилът Боян пре-
дупреждава Ивайло да не сяда на царския трон, след като е убил предишния 
владетел

– „убий дявола, сам дявол не ставай“. Пророческата визия за царство без 
цар ще си остане единствено утопия, защото според еретика не може да съ-
ществува владетел, който обича народа си и мрази болярите. Неизбежното 
поражение на народния водач е сигнализирано, когато той е на една крачка 
от придобиване на най-важната награда. Според пророчеството на богомила, 
Ивайло ще седне на трона (защото това е неговата съдба) и ще се обгради със 
стари и нови боляри, които ще направи свои съратници – а според думите 
на народния пророк-бунтовник, там където са болярите, там е и страданието 
на народа.

Представеното в литературните текстове пътешествие на Ивайло (в съ-
ответствие с историческата истина) завършва с неуспех13. Неговата власт не 
слага начало на нов период на „обществена справедливост“ нито в средно-
вековна България, нито представя новаторски решения в европейски мащаб.  
Героят не се завръща към корените си, към народа. Просветлението, което 
го спохожда, e пропиляно. Ивайло губи битката. Петър Карапетров и Слав 
Хр. Караславов показват избрания от народа цар като „славей в златна клет-
ка“, като човек заслепен от успеха. Затворен в каменния си палат той става 

12  „Не искам да убивате и да грабите, а да вземете бащините им от ръцете. [...] Няма да има 
вече болярско, селско царство“ (Zagorchinov 1969: 414).
13  Както романът на Крум Велков, така и филмът на Никола Вълчев са с отворен край. Велков 
завършва повествованието с изпълнено с надежда описание на сбогуването на цар Ивайло, 
който отново се отправя да защитава родината си от враговете, с народа. Това начинание 
реабилитира владетеля в очите на поданиците му, които отново разпознават в него своя на-
роден герой и защитник. Благодарение на отворената композиция писателят позволява на 
героя си, по образец на юнаците и хайдутите, да отпътува към неизвестно бъдеще, сякаш 
продължавайки своето приключение, на края на което обаче го очаква неизбежно поражение. 
Филмовият Ивайло, влизайки в Търново, се заклева да служи на народа си и заявява, че ще 
накаже всеки, който се осмели да вдигне меч срещу негов поданик.
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участник в придворни интриги и затваря пътя си за връщане назад, заблуден, 
че е запазил предишните си качества. „Ако стоя в златна клетка на знатните, 
аз не забравям простора на орлите“ (Karaslavov 1984: 53). Народният герой 
претърпява поражение. Въпреки необикновените си характеристики стига 
до разочарование – някогашната му непоколебимост изчезва. Познатият от 
българските исторически романи Ивайло (според историческата истина) 
ставайки цар, се жени за очакващата го на края на пътешествието му изкуси-
телка, „царица на греха и престъплението“ (Campbell 1997: 97), за коварната 
вдовица на Константин Асен, царицата гъркиня Мария, „кучка ромейска“ 
(Луна Давидова), според дузина търновски боляри, герои на филма. В лите-
ратурната и филмова интерпретация тази женитба би трябвало да бъде до-
казателство, че героят е посветил личното си щастие на доброто на народа. 
Този брак трябва да докаже, че мъжът е овладял напълно начина на живот, 
символизиран от жената, живот, който той опознава и овладява (Campbell 
1997: 95). И не на последно място, тази женитба трябва да бъде средство за 
подобряване на съдбата на народа. Този брак обаче се оказва начало на дра-
матичния упадък на Ивайло и е една от причините, плодовете от пътешест-
вието на селския водач да бъдат прахосани.    

„Откак се венча с тая проклетица Мария, Ивайло не е вече някогашен 
Бърдоква. Забрави ни той нас заради една гъркиня [...] Възгордя се той, яде 
си и пие там, горе, в Царевец, милува змията, като че ли се е родил не в ро-
допските колиби, а в самия палат ...“ (Velkov 1980: 137). 

Приемайки короната от царицата вдовица, литературният Ивайло, очаро-
ван от тялото на гъркинята, разкъсван от противоположни чувства14, символ-
но се подчинява на новите правила на живот, позволява да бъде „погълнат“ 
от непознатия свят, от който не умее да се отбранява. Променен, той изоставя 
някогашните си идеали и реформаторски планове15. В романа на Слав Хри-
стов Караславов амулетите, запазени от някогашните „бунтовни“ времена 
– дървена чаша и меч, с който е воювал – му припомнят за направените обе-
щания и подчертават неговата неразривна връзка с „народните“ му корени. 
Това припомняне обаче също не трае дълго. Дървеният съд е подарен на не-
отдавнашния враг, татарския хан Ногай, при когото царят търси спасение 
от неприятелите, като символичен жест на капитулация. Ивайло побеждава 
Константин Асен, но повтаря неговите грешки – въпреки програмната реч, 
която държи в края на филма на Никола Вълчев, той се оказва владетел-шут, 
вярващ в сила, която вече не притежава, в приятели, които постепенно се 
отвръщат от него, докато остане напълно сам.

 „Народният“ цар претърпява поражение, макар че във филма то не 
е показано непосредствено, а е загатнато – той престава да бъде народен 

14  „Мария победи целомърдието му. Но колкото повече тази слабост гризеше душата му тол-
кова повече той намразяваше Мария. Тя го дразнеше с всичко друго освен със своята плът, 
твореше радостите му, караше го и себе си да мрази“ (Zagorchinov 1969: 461).
15  „ [...] става все повече роб на нещо, което никога не бе го вълнувало. У него се събуди влас-
толюбието“ (Zagorchinov 1969: 461).
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герой. Слабостта му и недостатъчната му подготовка го довеждат до неиз-
бежна загуба, както лична, така и политическа, и духовна. Той е свален от 
трона, напуснат от разочарованите някогашни съмишленици. Поданиците 
му престават да го подкрепят. Налага му се да избяга от държавата си и уми-
ра като татарски пленник. Възраждането на държавата не се осъществява, 
реформите не са въведени, приписваната на Ивайло от ляво настроените пи-
сатели сотериологична роля на средновековен пролетарий не е реализирана. 
Резултатите от делата на Ивайло най-изразително описва в своя текст Петър 
Карапетров – „какво остави Ивайло задъ себе си? Гладъ и моръ, пожарища, 
непожънати ниви. А искаше доброто на своитѣ братя. Но имъ направи само 
злини“ (Karapetrov 1932: 383).
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IVAYLO: A GREAT JOURNEY OF A TRAGIC 
HERO. FILM AND PROSE NARRATIVE ABOUT 
A MEDIEVAL REBEL LEADER

Wojciech Jóźwiak

Summary: Ivaylo has been perceived as a liberator and defender of the country, or other-
wise as a renovator and revolutionary fighting the feudal system of oppression. Ivaylo has 
been featured in Bulgarian historical novels by the writers like Karapetrov, Karaslavov, 
Velkov, Zagorchinov and in the film Ivaylo (1964). Ivaylo represents a model hero that 
abandons hitherto life and sets off on a journey to seek social, spiritual, and political en-
lightenment. A sense of loss or lack determines the beginning of the journey, shown in a 
series of adventures. These events form a cycle, covering the journey and the return of the 
character. The main plot tells his story of reaching maturity (emotional, intellectual and 
physical, etc.), of setting off on a journey in search of a life-changing idea to win a victory 
on a macrocosmic scale.

Keywords: Ivaylo, historical film, film Ivaylo, character’s mythical journey, Stoyan 
Zagorchinov, Krum Velkov, Petar Karapetkov, Nikola Valchev
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

КИНОХРОНИКИ, ЗАСНЕТИ ИЗ 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПО ВРЕМЕ 
НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА СПОРЕД 
БРИТАНСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ
(1912–1913)

Петър Кърджилов1

Абстракт: Балканската война противопоставя Османската империя на Балканския 
съюз, в който встъпват България, Гърция, Сърбия и Черна гора. Въоръженият сблъ-
сък, наричан още Първа балканска война, избухва на 26.09./9.10.19122, когато войски-
те на Черна гора навлизат в Северна Албания, тогава част от Османската империя. 
Скоро във военните операции се включват и останалите три съюзника – България и 
Гърция на 5./18.10.12., а Сърбия на 20-ти. Така Балканският полуостров се превръща 
в „театър“ на бойни действия, но и в „снимачна площадка“, върху която се струпват 
тогавашните водещи световни филмопроизводители. Между тях също започва борба 
– по инициативност, качество и експедитивност.

Ключови думи: история на ранното кино в България, кинохроника, периодичен пе-
чат, филмова реклама, Великобритания, България, Балканска война

Първите филми, пристигнали от зоната на балканския конфликт, се 
появяват по екраните на Великобритания непосредствено след неговото на-
чало. Рекламирайки ги, тамошният периодичен печат указва техните загла-
вия и съдържание – безценна информация, която днес може да бъде открита в 
разработения от Британската библиотека сайт The British Newspaper Archive.

1  Peter Kardjilov, DSc, is an associated member of the Screen Arts Department at the Institute 
of Art Studies. Research fields: history of early cinema in Bulgaria (1896–1915). Author of 22 
books including Bulgarian Feature Films (1915–1948) (1987), The Enigmas of the Film The 
Balkan Wars (2006), The Arrival of Cinema (2008), Dawn at the Foot of the Vitosha Mountains. 
Chronicle of Early Cinema in Sofia (1896–1915) (2016), The Puzzles and Times of Bulgaran Is 
Gallant. Who, When, Where, How and Why Shot the Earliest Bulgarian Feature Film? (2017), 
Chronicle-Documentary Films, Shot in Macedonia during Three Wars (1912–1918) (2018), The 
Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans (2020). 
Awards: of the Ministry of Culture and the Union of Bulgarian Journalists, nominations of the 
Bulgarian Film Academy.

E-mail: kardjilov@yahoo.com
2  Всички дати (включително и тези, на които са излизали споменатите в публикацията 
броеве на британските периодични издания) са посочени според валидния по това време 
във Великобритания и Западна Европа календар – Григорианския (т.н. нов стил). Разликата 
между него и Юлианския (т.н. стар стил), действал до 31.III.1916 в България, е 12 дни през 
XIX и 13 през XX век.
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В Кингстън ъпон Хъл
Според тази бездънна база данни в оживения пристанищен град Хъл 

(Северна Англия) още на 3/16 октомври 1912 (сряда) е прожектиран Днеш- 
ният кинопреглед, съдържащ кадри, тематично свързани с Балканската вой-
на. Сеансът се е състоял в местния кинотеатър Принсиз хол, охарактеризи-
ран като „Домът на електрическите картини“ от локалния всекидневник Хъл 
Дейли Мейл. Тъкмо той огласява съдържанието на „киновестника“, инфор-
миращ за избухването на „Балканския пожар“: „Демонстрация в подкрепа на 
войната пред джамията „Султан Ахмед“. Освен този кратък репортаж е пока-
зана и „пътешественическата картина“ – По Босфора (Amusements, Concerts, 
& c.,1912, 4). В същия брой програмата на Принсиз хол е представена и в 
рубриката „Зали и филми“. След като възхвалява мелодрамата Затворник в 
харема, рекламата подхвърля: „Оставайки все още в страната на харемите и 
забулените жени, ние показваме бившия султан на Турция, отиващ в джами-
ята, придружен от своята кохорта“ (Prince’s Hall 1912: 6).

На 21 октомври Днешният кинопреглед вече е посветен на „Война-
та“: „Кралят на Сърбия присъства на съвещание; кралят на Черна гора с вой-
ниците си; българският цар пристига с карета пред парламента; турският 
султан минава по улиците на Константинопол; демонстрации в подкрепа на 
войната пред джамията „Султан Ахмед“. Освен тези репортажи е показан 
„злободневният и невероятно интересен филм на „Ърбан къмпани“, озагла-
вен Укрепленията на Дарданелите (Amusements, Concerts, & c. 1912 B, 4). 
След два дни в „Зали и филми“ бива поместен пространен и емоционален 
текст, обогатяващ информацията относно съдържанието на кинопрегледа: 
„Човечеството би било изградено от лош материал – започва анотацията, оза-
главена „Публиката в „Принсиз хол“ и черногорският крал“, – ако не можеше 
да се бори силно за крал, който пристъпва наперено всред своите войници, 
протяга здравите си ръце към тях, разтърсва техните десници, прегръща ги 
и се подсмихва, докато ги сръгва в ребрата(…) В драматичен контраст обек-
тивът ни показа образа на непоколебимия султан, заобиколен от конниците 
си, всеки наложил фес и обвит сякаш в дреха от мохамеданско високомерие. 
Кралят на Сърбия е уловен в момент, когато присъства на съвещание, а царят 
на България бива откарван от парламента (в съхранената до наши дни карти-
на се вижда, че Фердинанд пристига пред сградата на Народното събрание в 
София); има и демонстрация в подкрепа на войната пред джамия в Констан-
тинопол“ (Prince’s Hall Audience and Montenegrin King 1912, 5).

Оказва се, че в желанието си да изпревари конкуренцията, като подне-
се на своите зрители актуални „картини“, мениджърът на Принсиз хол, У. М. 
Мортън, се е сдобил с кинохроники на „Патé фрер“, заснети преди началото 
на войната (впоследствие те биват интегрирани в сборния филм Балкански-
те владетели). На 23 октомври към тях са добавени „първите получени ки-
нематографически картини с вълнуващи сцени от турската столица“, засне-
ти от „специалния военен кореспондент на Патé фрер в Константинопол“3. 

3  Amusements, Concerts, & c. – The Hull Daily Mail, No. 8419, 23.X.1912, 4; No. 8420, 24.X.1912, 
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Съдържанието им бива разкрито на 28 октомври: „Кавалерията пристига в 
Константинопол, за да се отправи към фронта. Войници, маршируващи по 
улиците на Константинопол. Султанът пожелава на добър час на своята вой-
ска“ (Amusements, Concerts, & c. 1912 C, 4). В края на месеца Днешният 
кинопреглед вече предлага: „Ентусиазъм в Гърция: Митинг за записване на 
доброволци в Смирна (Измир). На гръцки разрушител (ескадрен миноно-
сец) в пристанището на Дувър, повредил носа си при сблъсък с кея, са да-
дени 24 чàса, през които да бъде ремонтиран и да отплава. Турски подкре-
пления от кавалерия и пехота се отправят към фронта от Константинопол“ 
(Amusements, Concerts, & c. 1912 D, 4). От текстовете в рекламните карета 
става видно как прииждат нови репортажи, с които програмата се попълва 
и обогатява, но и че старите кадри не слизат от екрана. Става ясно също, че 
началото на войната, белязано от кръвопролитни сражения, по ред причини 
не е било заснето и поради това се е наложило някои сюжети да се „изсмучат 
от пръстите“ – като историята с гръцкия кораб в Дувър…

От 6 ноември се появява нов сюжет – Със сърбите: „Изтощени и с 
набити от ходене крака, сръбски резервисти пристигат в Белград след форси-
ран преход“; на 9-и – друг: „Храна за воюващите мъже: един от най-големите 
проблеми по време на война е транспортирането на храната; нашите картини 
показват обоз с провизии, отседнал на сръбско-турската граница, недалеч от 
Враня (Vranja)“ (Amusements, Concerts, & c. 1912 E, 4); на 13-и – „най-нови-
те военни кинокадри“: „сръбски граничари охраняват железопътна линия; 
тълпата зяпа турските военнопленници, преминаващи по улиците на Враня 
(Vranje); типичен сръбски кавалерист“ (Amusements, Concerts, & c. 1912 F, 
4). Последните три сръбски репортажа остават в програмата и за следващите 
дни, но към тях биват прибавени още по-нови – на 18-и: „Турското отстъпле-
ние; ранени войници получават цигари след битката при Люлебургас; ос-
танки от разрушен влак в Чорлу; преобърнал се влак, който е бил претъпкан 
от войници и бегълци“, а на 20-и: „Британски, френски и руски бойни кора-
би в Константинопол, за да защитят чужденците при нужда“ (Amusements, 
Concerts, & c. 1912 G, 4).

Показите на тази програма продължават до 27.XI.1912 включително, 
след което настъпва двадесетдневен период, през който кинохрониките от 
Балканската война изчезват от екрана на Принсиз хол. Логично – още на 1/14 
ноември Турция се признава за победена и иска мир. Ноември минава под 
знака на преговорите, примирието между България и Турция бива подписа-
но на 20 ноември/3 декември в 11:00 часà, турските войски започват да се 
изтеглят, стихва „непрекъснатото земетресение“ (сравнението е на Филип 
Гибс, специалния кореспондент на лондонския График), безделието и скука-
та подгонват чуждестранните кинематографисти към домовете им… Става 
ясно, че изходът на войната няма да се реши на „бойната линия“, а на „тихия 
фронт“ – Лондонската мирна конференция, открита от английския минис-
тър на външните работи сър Едуард Грей на 3/16.ХII.1912 в двореца „Сейнт 

4;No. 8421, 25.X.1912, 4.
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Джеймс“ (издигащ се на север от едноименния парк).
След четири дни, на 20 декември, кинокадри от форума се появяват 

в Принсиз хол: „Делегатите на мирната конференция: Мъжете, които прена-
чертаха картата на Европа в Сейнт Джеймс. Турската делегация си тръгва 
от хотел Карлтън. Българската делегация напуска своята главна квартира – 
хотел Риц. Гръцката делегация влиза и след това излиза от православната 
църква в Бейзуотър (зона в район Уестминстър)“ (Amusements, Concerts, & 
c. 1912 H, 4).

Филмите
„Тази седмица главният филм в Циркът, на Анлаби-роуд, безспорно 

е Балканската война – известява на 23.X.1912 Хъл Дейли Мейл. – Заснет от 
компанията Гомон, той показва мобилизацията на гръцките войски и зами-
наването им на фронта. Част от филма показва гръцките войници, облечени 
в техните „фустанели“, да пеят по главната улица, където е щабът им, а също 
така полски батареи и сцени на гарата, откъдето хиляди заминават на фрон-
та. Благодарение на инициативността на мениджъра г-н Суон всяка седмица 
ще бъдат доставяни военни филми директно от компанията Гомон, така че 
редовните посетители на този популярен театър ще имат възможността да 
гледат филми от първа ръка“ (Balkan War at the Circus 1912). На другия ден 
лондонската Сцена – „най-тиражираното от всички драматични и музикални 
списания“, потвърждава информацията: „Гомон току-що получи от Гърция 
филм със 140 фута дължина. Той показва мобилизацията на войниците, об-
личането им във военните униформи и тяхното отправяне към фронта с влак 
и параход. Този филм за мобилизацията на гръцката армия е за незабавно 
пускане“ (Kinematograph Notes 1912).

Споменатите две френски кинокомпании, „Патé фрер“ и „Гомон“, 
първоначално включват материалите от Балканите в своите кинопрегледи 
– Патé журнал (известен във Великобритания като Патé газет (County 
Theatre 1912) и Гомон график. Когато броят на репортажите нараства, се 
появяват специални (военни) или тематични випуски на киножурналите. 
Увеличеният обем на продукцията позволява тя да се обособи дори в самос-
тоятелни филми със свои заглавия – какъвто е Балканските владетели. По-
средством „Патé“ и „Гомон“, които още в началото на XX век откриват свои 
клонове в Англия, кинохрониките от Балканската война се разпространяват 
из целия Албион.

Огромното количество „балкански“ кинохроники, независимо от 
това дали те са чуждестранна или национална продукция, се стича, естест-
вено, към екраните в Лондон, който винаги е бил гигантски консуматор на 
забавления. Специализираните кина в града през периода 1912–1913 са 322–
350. Още на 21.X.1912 в. „Пал Мал Газет“ известява, че в някои от тях вече 
се демонстрират кинокадри, показващи владетелите на Сърбия, България и 
Турция, посрещани с мълчание, докато появата върху екрана на черногор-
ския крал и неговите войници дотолкова въодушевявала публиката, че отвся-



226

къде еквали ръкопляскания (The Talk of the Town 1912).
Заснетите на размирния полуостров филми окупират и екраните 

на едни от най-популярните столични вариетета (чийто общ брой по това 
време е 23-25): „Палас“ предлага Войната на Балканите за пръв път на 28 
октомври (Entertainments 1912) и продължава показите докъм Коледа (The 
Theatres 1912), „Импайър“ започва Балкански военни филми на 13 ноември 
(Entertainments 1912), от 19 ноември в „Новият театър на разнообразието в 
Мидълсекс“ може да се видят „на биоскоп“ епизоди от Балканската вой-
на (Theatres and Exhibitions 1912), а в „Алхамбра“ – само Военни филми 
(Entertainments 1912 C). Любопитен е фактът, че в „Паладиум“ показът на 
„биоскопически картини от войната“ (заснети с биоскоп филми), охаракте-
ризиран като „един от най-значителните“ в програмата, е бил съпроводен от 
обяснителен коментар, направен от останал анонимен господин, „работил 
като кореспондент на един от всекидневните вестници и наскоро завърнал 
се в Англия от София“ (Jane at the Palladium 1912). За отбелязване е също, 
че най-скоростно реагира музеят на Мадам Тюсо, който още от 8 октомври 
спретва изложбата Балканската криза, в която биват експонирани восъчните 
фигури на турския султан и гръцкия крал (Exhibitions 1912 A), преименувана 
на 17 октомври на Войната на Балканите и попълнена с портретните моде-
ли на владетелите на България, Сърбия и Черна гора (Exhibitions 1912 B). 
„Приликата е невероятна – твърди рекламата, – монарсите изглеждат като 
живи“ (The Theatres 1912 B).

До края на 1912 целулоидната балканска „вълнà“ залива огромни 
градове като Ливърпул, Бирмингам (The Picture House, Birmingham 1912) и 
Нотингам, университетски средища като Оксфорд (Oxford Picture Theatres 
1912), провинциални градове като Уеймут, Чичестър (Chichester Balkan 
Lecture 1912), Уестън, Кингстън, където в местния кинотеатър „Палас“ в на-
чалото на ноември е показан филмът Балканската криза (Notes from Kingston 
1912). Почти навсякъде прожекциите преминават с успех, пресата споменава 
(навярно с рекламна цел) за „голям брой“ привлечени хора, за „многобройна 
публика“, за опашки пред касите…

Още в средата на октомври някои от специализираните издания за-
почват да публикуват кратки съобщения, чрез които дистрибуторите (пре-
димно от провинцията) огласяват своето желание да закупят, наемат, прода-
дат или предоставят под наем някои от сборните (монтажните) филми. Така 
на бял свят се появяват няколко заглавия на „Патé фрер“: Войната на Балка-
ните – над 300 фута (The Stage, Vol. XXXIII, 1912 A), „най-новите военни ки-
нокадри, директно от фронта“ (The Falkirk Herald 1912); Балканската война 
– 500 (350) фута „кинокадри от истинска битка“ (The Stage, Vol. XXXIII, No. 
1652, 36;No. 1654, 28.XI.1912, 36); Боевете за Люлебургас – „военен филм 
на Пате“ (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1655, 36); Отстъплението на 
турците от Люлебургас, „показващ истински боеве и избухване на снаря-
ди – голяма атракция“ (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1654, 37); „най-ве-
ликият балкански филм на Пате“ (500 фута) – „кадри на истински боеве и 
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отстъплението от Люлебургас“ (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1654, 36); 
„Патé газет“ с „всички най-нови военни кинокадри в него“ (The Stage 1912, 
Vol. XXXIII, No. 1652, 36; No. 1653, 36).

„Гомонци“ също не изостават – Балканската криза се оказва „филм 
за Балканската война“, рекламиран като „специален“ и „превъзходен“, дъл-
жината му е 300 фута, „показващи всички балкански короновани глави, мо-
билизацията, армиите, флотите и др.“ (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1648, 
36; No. 1649, 36; No. 1652, 37). Следват Балканската война – 300 (275, 270) 
фута (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1653, 36; No. 1654, 36); „Турското 
отстъпление от Люлебургас“ – 600 фута (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 
1653, 36).

Анонимни обаче остават продуцентите на Великата Балканска война 
(The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1652, 37; Yorkshire Telegraph & Star, No. 
8132, 1) – 300 фута; Турско-балканската война – „най-нов“, „истински“ и 
„оригинален“ (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1652, 36); „Балканско-тур-
ската война“ – 500 фута (The Stage 1912, Vol. XXXIII, No. 1654, 36); Балкан-
ски военни филми или само Военни филми… Еднотипни и доста безлики за-
главия, но пък някои от кинохрониките дори нямат такива: „актуални военни 
филми“ – 450 фута, „заснети от сър Брайън Лейтън“ (The Stage, Vol. XXXIII, 
No. 1653, 36); „най-новите актуални и военни репортажи, Константинопол, 
гръцката армия, принцеса Елена (най-голямата дъщеря на гръцкия крал Кон-
стантинос I) в походна болница (The Stage, Vol. XXXIII, No. 1653, 36)“; „се-
рии от Балканската война“; „сцени от Балканската война“; „интересна поре-
дица от филми, отнасящи се за Балканската война“; „един филм, обрисуващ 
епизоди от Балканската война“; „военни сцени от Турция и Балканите“…

Разбира се, това разнообразие не бива да подвежда. В по-голямата 
част от случаите става дума за едни и същи кадри, представяни под различ-
ни (вариантни) заглавия. Нещо повече – пресата предлага редица примери, 
които доказват, че още тогава целулоидният новинарски бранш е предлагал 
фалшификации и измами. Мнозина от разпространителите на филми под-
чертават в своите обявления, че държат кинохрониките, които желаят да 
закупят, да не са „измислица“, „измама“ или „трик“ (“non-flam”, а да са ис-
тински, оригинални, действителни (“genuine”)… Въпреки дистрибуторските 
трикове, въпреки „ментетата“, филмите от и за Балканската война са били 
изключително популярни и гледани. Дори след година – в края на 1913, кога-
то киновоаяжорът Даниълс се готви да отпътува за Ирландия с 150 000 фута 
филмова лента (45 720 м., над 40 чàса), той не забравя да вземе със себе си 
„серии от Балканската война“ (фактът е специално подчертан от „Биоскоп“) 
(Pictures in Ireland 1913).

Британският печат продължава да държи тези филми под око, дори 
когато те се озовават отвъд „канала“ Ламанш. Според „Биоскоп“ в началото 
на ноември 1912 в Париж е прожектиран Патé журнал, включващ „най-
новите картини от Балканите“ (Cher 1912 A). „Балкански военни филми“ 
(Balkan War Pictures in “Kinemacolor” 1912) продължават да се въртят през 
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целия месец във всички най-големи парижки кинотеатри. На 3/16 ноември 
в „Патé палас“ край Сена са показани за първи път пред публика филми на 
„Патé“ от Балканската война, „заснети посредством специални телескопич-
ни обективи, собственост на фирмата“. Авторът на кореспонденцията допъл-
ва, че тълпата от чакащи пред гигантския вход на кинотеатъра се е събрала 
още следобеда на същия ден (Cher 1912 B). Всичко това дава основание на 
английския изследовател Стивън Ботомър да охарактеризира Балканската 
война като „Първата кинопрегледна война“ (“The First Newsreal War”).

Фирмите
Други (освен „Патé“ и „Гомон“) продуценти и разпространители 

на кино също „издават“ свои „анимирани“ и „филмови“ вестници (“Halls” 
& Pictures. In: The Hull Daily Mail, No. 8425, 6). Един от тези производите-
ли е лондонската „Топикъл филм къмпани“, която на 28 ноември 1912 не 
само рекламира (върху цяла страница на „Биоскоп“) „специалното военно 
издание“ на своя кинопреглед Топикъл бъджит, но и представя накратко 
неговото съдържание: „Пристигащ от фронта влак с ранени. Всяващи стра-
хопочитание сцени от холерен лагер край Сан Стефано. Мъртвите и умира-
щите. Безпомощни лекари. Пристанището на Константинопол, оживено от 
присъствието на бойни кораби. Турски войници, охраняващи железопътната 
линия при Хадъмкьой (свързваща го с Цариград). Моряци (в характерните си 
сини униформи) от кораба на негово величество „Уеймът“, охраняващи аме-
риканското посолство и т.н., и т.н.“ (The Bioscope, 28.XI.1912, 620). Тези „за-
бележителни епизоди“, чиято дължина е „приблизително“ 360 фута, биват 
„осигурени от един от безстрашните кореспонденти на „Бъджит“ в заразе-
ните и връхлетените от холера региони около Константинопол“. Основаната 
през 1911 от продуцента Уилям Джийпс компания не случайно подчертава 
„абсолютната актуалност“ на заснетото – Топикъл бъджит в превод означава 
„актуални (злободневни) новини“. Рекламата съдържа и един съвет, поста-
вен (също не случайно) в самото ѝ начало: „Пазете се от балкански имитации 
(Burlesques)!! Само на илюзионистите е разрешено да заблуждават (публи-
ката)!“ (The Bioscope, 28.XI.1912, 620) – добронамерено предупреждение 
към лековерните зрители, но и поредната индикация, че „ментетата“ в „този 
странен занаят“ не са от вчера!

Споменатият вече сър Брайън Лейтън (1868–1919) бил изпроводен да 
отрази на филмова лента Балканската война от фирмата „Джърайс импириъл 
пикчърс“, натоварила го най-вече с продуцентски (организационни) функ-
ции, докато спътникът му Кенет Гордън отговарял за операторската работа. 
Англичаните очевидно са си свършили добре работата, щом дистрибуторите 
търсят техните филми и дори споменават името на благородника…

„Изглежда наближава денят – информира още на 17 октомври „Сце-
на“, – когато воюващите сили задължително ще бъдат придружавани както 
от кинокореспонденти, така и от вестникари. Водещите филмопроизводи-
тели като Пате, Кинето и др. вече имат свои оператори на Балканите и тех-
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ните репортажи от войната може да се очакват след седмица или около това 
време“ (Kinematograph Notes. In: The Stage, Vol. XXXIII, No. 1648, 27). Рече-
но-сторено. В следващия си брой изданието известява: „Кинето лимитид“ 
току-що получи филми, показващи мобилизацията на войските в Атина и 
Константинопол. Очакват се и филми от самия фронт, разбира се, макар че 
е много възможно те да са били орязани или задържани от тамошните вла-
сти“ (Kinematograph Notes. – The Stage, Vol. XXXIII, No. 1649, 17). „Кинето 
лимитид“ е компания за производство на „научни и заинтригуващи филми“, 
основана през 1907 в Париж от американеца Чарлс Ърбан (1867–1942), който 
назначава за неин пръв мениджър своя шурей Джон Ейвъри (1873–1927).

Чарлс Ърбан се оказва и продуцентът, който нанася най-тежкия удар 
на конкуренцията, изпращайки в България дългогодишния военен журна-
лист и художник-илюстратор Фредерик Вилиърс (1851–1922), който повежда 
група оператори (оказали се петима) със задачата да „заснеме върху цветна 
лента посредством процеса кинемаколор кратки по метраж кинокадри на са-
мата фронтова линия“ (Bottomore 2020). С помощта на кинемаколора – пър-
вия в света метод за снимане на цветни движещи се изображения, екипът на 
Вилиърс осъществява у нас през есента на 1912 едни от най-ранните цветни 
филми в историята на човешката цивилизация! Не само ги осъществява, но 
и ги показва (Кърджилов 2020).



230

1. Навечерието на Балканската война – мобилизация, инспек-
ции и шпионаж. 
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3. Черногорският крал Никола I Петрович-Негош (в средата) – прадядо на Симеон Сакско-
бургготски. 

2. Балканите – „театър“ на бойни действия, но и „снимачна площадка“ 
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4. Кадри от кинохрониката Балканските 
владетели.

5. „Гомон“ отпечатва специален плакат за 
филма Войната на Балканите.
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6. Балканската – „първата кинопрегледна 
война“

8. Рекламно каре на „Чинес“ – една от многобройните италиански 
фирми, отразили Балканската война

7. „Пазете се от балкански имитации!!“ – 
предупреждението на „Топикъл бъджит“
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10. Екипът на Фредерик Вилиърс 
и компанията „Кинемаколор“ за-
снема у нас едни от най-ранните 
цветни филми в историята на чо-
вешката цивилизация

9. Цар Фердинанд I – един от героите на тогавашните кинохроники 
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NEWSREELS FILMED IN THE BULGARIAN 
LANDS IN THE BALKAN WARS ACCORDING 
TO THE BRITISH PERIODICAL PRESS 
(1912–1913)

Peter Kardjilov
Summary: The British Newspaper Archive of the British Library allows leafing through 
40 million pages of periodicals published from 1603 to this day. Due to the fact that Great 
Britain had one of the earliest rapidly developing film industry at the turn of the twentieth 
century and a giant consumer of entertainment, a huge amount of both national and for-
eign productions were shown. The British press published advertisements, articles on and 
reviews of films, thus preserving information about them for more than a century. Some of 
the periodicals contain information about the cinematographic activity in Bulgaria since the 
earliest shooting of documentary films by foreign companies, about screening their works 
in Great Britain, Western Europe and the US. Especially valuable is the information about 
the films shot in this country in the Balkan Wars (1912–1913). Part of this information, 
discovered by DSc Peter Kardjilov, is announced for the first time ever in this paper.

Keywords: history of early cinema in Bulgaria, newsreel, periodicals, film advertising, 
Great Britain, Bulgaria, the Balkan Wars
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LABOUR MIGRANTS: TRAVELLERS OF THE 
COLD WAR ERA. A PORTRAIT OF LABOUR 
MIGRANTS IN YUGOSLAV AND ITALIAN 
FEATURE FILMS

Olivera Dragišić1

Abstract: The paper represents a comparative analysis of perceptions of labour migrants 
in Yugoslav and Italian feature films after the Second World War. During the Cold War 
era Italy and socialist Yugoslavia belonged to the major exporters of labour force. Conse-
quently, the film industries of both countries created a set of perception of the Gastarbeiter-
travellers. The research compares images of Yugoslav and Italian migrants in Italian and 
Yugoslav movies during the Cold War. 

Keywords: traveller, migrant, movie, Yugoslavia, Italy

The comparison of the images of the “travellers of the Cold War era” i.e. the 
labour migrants in the Yugoslav and Italian feature casts new light on several far-
reaching changes, which took place in Europe in the second half of the 20th century. 
The mass migrations from the southeast to the northwest of the European continent 
indirectly signaled the transfer of the core of the European culture, from its cradle 
in southern Europe towards the northwest. Besides, the mass labour migrations in 
Europe during the Cold War era indicated a gradual change of mentality of Euro-
peans, which was more than ever shaped by materialism and consumerism. Finally, 
this analysis put in question the rigid Cold War East – West division of Europe, in-
troducing instead the division into the economically underdeveloped South and the 
prosperous North. The mass post-war labour migration was triggered by the poverty 
(Italy) and the failed economic reform (Yugoslavia), which artificially closed the 
labour market in socialist Yugoslavia.

The gastarbeiter comes to the screen
The literature of the 20th century and the new media – movie – being confronted 

with traumatic experiences and consequences of the two world wars, introduced a 

1  Olivera Dragišić is research associate at the Institute for Recent History of Serbia in Belgrade 
(https://www.inisbgd.co.rs/cir/biografija-i-bibliografija/66/2019/08/17/dr-olivera-dragisic.
html). Her field of interest includes political and cultural contemporary history of the Balkans, 
ideology and history textbooks. She is coauthor of the books: Југославија и Бугарска 1944-
1980. Хроника неуспешног пријатељства, Београд 2019 (with Petar Dragišić) and Тимофеев 
Алексей Юрьевич, Тасич Димитар, Драгишич Оливера, ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Движение 
сопротивления на Балкананах 1945—1953. гг, Вече, Москва 2019 (with Алексей Юрьевич 
Тимофеев and Димитар Тасич); 
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new type of traveller – a traveller-migrant. Almost immediately after the Second 
World War tens of thousands of Italian workers were employed in Belgian mines 
according to the bilateral Italian – Belgian agreement of 1946. (The fate of Italian 
Gastarbeiter miners was the subject of the Italian movie La ragazza in vetrina.)

A decade later, a similar agreement was concluded with the Federal Republic of 
Germany. As a consequence, by 1970 round seven million Italians left their home-
land in search of better standard of living, despite the rapid economic progress in 
Italy (miracolo economico) (Dragišić 2019 B; The Cinemas of Italian Migration 
2013). By 1969 Italians represented the largest community of foreign workers in 
West Germany, whereupon they were replaced by labour migrants from socialist 
Yugoslavia. Nevertheless, this trend was bucked as the government in Bonn chose 
to reduce import of foreign labour force due to oil crisis following the Yom Kippur 
War in 1973.

In socialist Yugoslavia the mass labour emigration was triggered by failed eco-
nomic reform in 1965, which represented a futile attempt to merge obsolete Yugo-
slav socialist structure with certain elements of capitalist i.e. free market economy 
(Dragišić 2019 B; Ivanović 2012; Dobrivojević 2008; Baučić 1973; Baučić 1975). 
This fruitless economic experiment had far-reaching consequences for Yugoslav 
economy and society. The increased pressure on the Yugoslav labour market forced 
in the following years hundreds of thousands of Yugoslavs to leave their homeland. 
Being confronted with precarious economic and political situation the communist 
regime in Belgrade had no other choice but to tolerate and even stimulate mass 
emigration of redundant workers. Consequently, by the beginning of the 1970s, i.e. 
by the above-mentioned oil crisis, round one million Yugoslav labour migrants mi-
grated into Western Europe. Most of them settled in the German-speaking countries 
(Federal Republic of Germany, Austria, German-speaking cantons of Switzerland). 
As a result, Yugoslavia became the second biggest exporter of labour force in Eu-
rope (4.2% of total working age population) (Baučić 1975, 33). 

Gastarbeiter in the movie: Italian and Yugoslav perceptions 
Regardless of different political and economic systems (socialism in Yugoslavia 

and capitalism in Italy) and their sharply contrasting geopolitical positions (despite 
Yugoslav pro-Western orientation following the Tito-Stalin split in 1948) in Cold 
War Europe, both film industries portrayed labour migrants as members of mar-
ginalized social groups – workers or peasants. Nevertheless, Yugoslav filmmakers 
purposely failed to underline the paradox that hundreds of thousands of proletarians 
emigrated from a socialist country into the capitalist centres in Western Europe, 
which clearly demonstrated the failure of the peculiar and ambitious Yugoslav ex-
periment (Dragišić 2015).      

In Italian movies the labour migrants were as a rule impoverished workers or 
peasants coming from the underdeveloped provinces of the southern Italy. Prior to 
the Second World War as well as in the post-war era the Italian Communist Party 
(PCI) was among the biggest communist parties in Europe. Nevertheless, the Italian 
geopolitical orientation following the World War II limited the political power of 
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the Italian communists. The political isolation of the Italian Communist Party was 
accompanied by high political tensions and terrorism, which severely undermined 
political stability in the Apennine peninsula. Franco Brusati made clear allusions 
to the poverty of the Italian working class and the years of lead (anni di piombo) 
in Italy in the 1970s in his masterpiece Bread and Chocolate (Pane e cioccolata).

Both Yugoslav and Italian movies depicted the status symbols of labour mi-
grants. The locus communis of Yugoslav movies on labour migrants was a white 
Mercedes, bought or rented – as a supreme symbol of their successful undertaking. 
It was purchased for the purpose of impressing their compatriots at home. In almost 
all Yugoslav feature films and serials on migrant topics (Ljubavni život Budimira 
Trajkovića, Priče iz radionice, Vruć vetar, Ne naginji se van, Video jela zelen bor, 
Dom za vešanje, Lude godine, Moj tata na određeno vreme, Jagode u grlu) the gas-
tarbeiters drive white Mercedes, particularly when they come back to their home-
land. On these occasions gastarbeiters used this luxurious car brand to underline 
their success in their homeland, which often took the form of grotesque competi-
tion. Furthermore, the Yugoslav moviemakers suggest that bragging of gastarbeiters 
about their material success in the homeland derived from their inferiority complex 
caused by their marginalisation in the host countries. An extreme example of this 
kind of inferiority complex was personified by Mate, one of the protagonists of 
Bogdan Žižić’s movie Ne naginji se van. Unlike in the Yugoslav movies, the Italian 
moviemakers, apart from Francesco Rosi’s movie I magliari, did not use this kind 
of cliché (Dragišić 2015).

Like in Yugoslav feature films, the gastarbeiter in Italian movies had a specific 
object of desire. Nevertheless, unlike in Yugoslav movies, the ultimate status sym-
bol of the Italian labour migrants, as was depicted by Italian filmmakers, was not a 
white Mercedes, but a blond woman. The locus communis of the Italian movies on 
the migrant topics is love affair between protagonists and blonde women2 and fas-
cination of Italian gastarbeiters with frivolity and significant level of emancipation 
of women in north-western Europe. This infatuation of Italian labour migrants with 
female population in the countries of destination derived from deeply conserva-
tive social context in their homeland. In contrast to socialist Yugoslavia, the female 
emancipation in Italy was impeded by large and powerful catholic segments of the 
Italian society (in Italy divorce was introduced only in 1970). 

In socialist Yugoslavia, in which sexual freedom was more advanced in com-
parison to catholic Italy, the moviemakers in Yugoslavia strikingly downgraded the 
female component of life of labour migrants. The lust for love or sexual affairs 
with exotic foreigners played only a minor role among the push factors in very few 
Yugoslav feature film (Ne naginji se van, Čuvar plaže u zimskom periodu), given 
that the majority of migrant characters in the Yugoslav feature films left their native 
country for purely materialistic reasons.     

Although the purpose of the gastarbeiter’s long journey anything but introspec-
tion, the traumatic collision with the miracles of the capitalist paradise put migrants 

2  Apart from the movie Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata in which 
the Italian immigrant in Australia falls in love with his brunette compatriot (Claudia Cardinale).
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in major crisis of identity. Thus, the majority of these movie characters were faced 
with the difficult choice – to stay abroad or to go back, that is, to choose between 
money and dignity. They were driven by strong desire to become ”someone and 
something“, i.e. to achieve superior financial and social status. Nevertheless, at the 
final stage of their peculiar and mostly futile journey the majority of them remained 
”nobody and nothing“, which led to their immense sentimental agony. The intention 
of labour migrants to become “someone and something” abroad, by acquiring better 
financial status in the countries of destination, indicates the materialistic mindset of 
the 20th century Europeans.  

Both Yugoslav and Italian moviemakers depicted labour migration as futile at-
tempt of proletarians to radically improve the standard of living in the host coun-
tries. The Yugoslav and Italian feature films suggest rather limited social mobility 
of Yugoslav and Italian labour migrants. The gastarbeiter-characters in Italian and 
Yugoslav movies (particularly in Ragazza in vetrina, Ne naginji se van, Tamo i 
natrag) worked in factories, mines, or on a building sites under dreadful and even 
dangerous conditions. Sometimes the ruthless exploitation of guest workers had 
tragic consequences (Ragazza in vetrina, Ne naginji se van). Moreover, in Bogdan 
Žižić’s movie Ne naginji se van, the death of the undeclared worker from Yugosla-
via, who died in an accident on a building site in Frankfurt was not even reported 
to the local police. The living conditions of labour migrants in Yugoslav and Italian 
feature films are extremely poor. Their apartments are small and uncomfortable, 
often without bathrooms. The male labour migrant characters often share rooms, 
decorated either with pictures of their wives or erotic posters.  

In comparison to the Italian movies several Yugoslav feature films focused on 
homesick and nostalgic sentiments of Yugoslav labour migrants. In Bogdan Žižić’s 
movie Rani snijeg u Minhenu homesickness was accompanied by ideological con-
nections to the socialist homeland. One of the protagonists, a partisan veteran Mate, 
was deeply upset by the death of Yugoslav president Josip Broz Tito, whose picture 
hangs on the wall of his apartment. The incapability of his son Ivica, who grew 
up in Germany, to share Mate’s patriotic feelings and his refusal to come back to 
Yugoslavia, resulted in their major conflict and Mate’s suicide in the final scene of 
Žižić’s film. 

Several Yugoslav and Italian movies deal with dramatic search for identity in the 
new and unfamiliar environment abroad. Two Yugoslav movies – Tamo i natrag and 
Rani snijeg u Minhenu – highlighted the inclination of the second-generation mi-
grants towards assimilation and full integration in the host societies, which widened 
the gap between the labour migrants and their offspring. Sometimes they literally 
speak different languages, given the tendency of the second-generation migrants 
to give priority to the language of the host society. In Bogdan Žižić’s movie Rani 
snijeg u Minhenu this deep rift between parents and child had fatal consequences. 
The identity dilemma of labour migrants and their emotional self-reflections were 
masterly displayed in Franco Brusati’s masterpiece Pane e cioccolata. For the pur-
pose of futile seamless integration in the Swiss society Giovanni even bleached his 
hair blond. Both in Pane e cioccolata and Rani snijeg u Minhenu several characters 
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perceived marriage with a citizen of the host country as a means of facilitation of 
integration.  

Those who purposely refused to integrate in the host society often chose to ter-
minate their migrant adventure and come back to the homeland. Having to choose 
between dignity and wealth a hairdresser Šurda (protagonist of the serial Vruć vetar) 
gave priority to the former value and decided to theatrically conclude his brief mi-
grant career in Frankfurt and come back to Yugoslavia. Prior to his return flight 
Šurda burned all business cards of his contacts in Germany, thus symbolically burn-
ing his bridges with the traumatic migrant experience. Bitterly disappointed about 
the life abroad (in Germany) Filip, a protagonist of Bogdan Žižić’s movie Ne nag-
inji se van, returned to his village. Even the title of movie Ne naginji se van (Don’t 
Lean Out the Window) contains author’s advice to all migrant candidates, given its 
metaphorical meaning. Through this allegorical imperative – Don’t Lean Out the 
Window – Žižić emphatically advised potential labour migrants against emigration. 
Nevertheless, the Yugoslav and Italian movies depicted also those labour migrants, 
who chose to continue their lives and careers abroad at all costs. In Franco Brusati’s 
Pane e ciocollata a Gastarbeiter Nino abandon his plan to return to Italy (from 
Switzerland) getting off from the train to Italy just before the Swiss-Italian border. 
In Luigi Zampa’s movie Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana 
illibata the Italian labour migrant in Australia, Amedeo Battipaglia (Alberto Sordi), 
was determined to stay in Australia in spite of his inferior status in the host country 
– Australia. Nevertheless, he is anything but wiling to assimilate into the host com-
munity, which is why he was desperately seeking to marry his fellow-countrywom-
an (Claudia Cardinale).    

A common place of all Yugoslav and Italian movies on labour migrants, regard-
less the genre, was deep psychological struggle in the minds of migrant characters, 
their permanent introspections and mostly fruitless search of way out. Consequent-
ly, the migrant undertaking was depicted as a long and painful journey without 
happy end. The labour migrant was portrayed as a tragic hero, whose traumatic 
experiences were a consequence of his divided personality, whose soul was on the 
no man’s land between nostalgia and the materialistic magnetism of the western 
capitalist paradise. This insurmountable problem produced drastic solutions: return 
to the homeland, arduous integration (of the second-generation migrants) or even 
suicide. 
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ГАСТАРБАЙТЕРИТЕ МИГРАНТИ КАТО 
ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ОТ ЕРАТА НА 
СТУДЕНАТА ВОЙНА. ПОРТРЕТ НА 
ГАСТАРБАЙТЕРА СПОРЕД ЮГОСЛАВСКОТО 
И ИТАЛИАНСКОТО ИГРАЛНО КИНО

Оливера Драгишич

Резюме: Трудовите миграции в Европа по време на Студената война предизвикаха 
изместване на центъра на европейската култура от класическия за нея Югоизток към 
нов център, към икономически по-развития Северозапад. Тази динамика постави под 
съмнение твърдото разделение на Европа от времето на Студената война на „източна“ 
и „западна“, защото по това време по-голямата част от гастарбайтерите мигрират от 
Южна Европа (включително социалистическа Югославия) към северозападната част 
на Стария континент. В същото време, трудовата миграция след Втората световна 
война свидетелства и за промяна в мисленето на европейския човек, като на преден 
план в ценностната му система излизат потребителските нагласи и отчаяният стре-
меж към материално благополучие.
Статията предлага сравнителен анализ на образите на югославски и италиански тру-
дови мигранти, в италиански и югославски филми от времето на Студената война. 
Изследването е посветено на определящите фактори на трудовата емиграция от след-
военните Югославия и Италия, гастарбайтерските общности в приемащите страни, 
както и с болезнените самоанализи и психологически травми на героите от фрагмен-
тираната им идентичност, така както са ги представили италианските и югославските 
кинорежисьори. Обединяващ център на всички италиански и югославски филмови 
интерпретации на трудовата емиграция е пълното фиаско на амбициозните гастар-
байтерски планове. Според разгледаните филми, първоначалното намерение на всич-
ки гастарбайтери да станат „някой и нещо“ в новата страна, като правило завършва с 
неуспех. По-голямата част от тези персонажи остават „никой и нищо“ в приемащите 
общества, което ги прави аутсайдери и дори трагични филмови герои.

Ключови думи: пътешественик, мигрант, филм, Югославия, Италия
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ПЪТУВАНЕТО В ЧИЯ Е ТАЗИ ПЕСЕН? НА 
АДЕЛА ПЕЕВА 

Теодора Дончева1 

Абстракт: Пътуването е безкрайно вдъхновение за изкуството и, съответно, в из-
куството темата за пътуването е безкрайна. В настоящия текст ще бъде разгледан 
пример от областта на киното в широката рамка на темата за пътуването. В докумен-
талния филм на Адела Пеева Чия е тази песен? драматургията е построена върху 
пътуването. То очертава проблемите на героите и същевременно посочва болезнени 
точки – актуални проблеми и безкрайни спорове, тлеещи от векове тук на Балканите. 
В опит да обясним тези важни връзки се връщаме хилядолетия назад в годините, чак 
до Илиада, Омир и странстващите аеди и заедно с това сe сблъскваме със съвремен-
ния национализъм и правим изводи за нашето съвремие.

Ключови думи:  документално кино, Балкански полуостров, културни връзки, на-
ционалистични идеи, етнически конфликти, Адела Пеева, филм Чия е тази песен?

Филмът на Адела Пеева е разследващо пътуване на авторката, което със 
средствата на киноизкуството разкрива вековни културни връзки между бал-
канските народи. Стремейки се да преодолее дистанцията със зрителя, Пеева 
избира да построи филма си върху автентични разкази на обикновени хора. 
Документалното кино има потенциал да оголи героите, да разкрие на техни-
те проблеми и подобно на фотографията да създаде чувството, че „можем да 
вместим целия свят в мозъка си“ (Sontag 1999: 7). Българското документално 
кино още от 60-те и 70-те години на миналия век се стреми да разруши бари-
ерата между автор и зрител (Meltev 2019: 459). 

Доброто българско документално кино от посттоталитарния период про-
дължава тази тенденция. Чия е тази песен? (2003) на Адела Пеева в това 
отношение е един от най-добрите примери от периода. В него героите са 
разкрити докрай, проблемите им са анализирани с езика на киното, ясни 
са и изводите в края на филма. Адела Пеева фино, лесно и ненатрапчиво 
увлича публиката си директно във водовъртежа на страстите, които кипят 
между малките и традиционно разединени балкански народи. На пръв по-
глед филмът е разказ за произхода на една фолклорна мелодия и пътуването, 
кръстосването на Балканите е основополагащо за филмовия разказ. Важно 
е и пътуването навътре към проблемите, навлизането в дълбочината им и 
разкриването на екрана на сложни етнически и културни взаимоотношения.

1  Dr Teodora Doncheva is an Assistant Professor, Institute of Art Studies, BAS. Research areas: film 
studies, documentary, Bulgarian cinema. Author of the book The Discreet Charm of Advertising 
(2016). Lecturer at the New Bulgarian University. Awards: Kamen Todorov Best Young Film Critic 
Award 2018 of the Film Critics Guild of the Bulgarian Union of Filmmakers. 

E-mail: teddoncheva@gmail.com
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Адела Пеева води екранния разказ от първо лице и завързва сюжета почти 
приказно, дори лековато, като във виц за българина, сърбина и македонеца, 
които се надприказват на маса, спорейки разгорещено. В случая спорът е за 
произхода на една фолклорна мелодия. Турчинът твърди, че е турска, гъркът 
– че е гръцка, албанецът – че е албанска, македонецът – македонска, босне-
нецът – босненска, а българската режисьорка на филма я знае като българ-
ска. В различните части на полуострова мелодията се пее с различен текст 
и има различни заглавия. У нас е известна, като Ясен месец веч изгрява, в 
Босна като Погледай ме, анадолко, в Македония – Ой, девойче, девойче, в 
Гърция – От чужда земя, а в Турция е На път за Ускудар. На едно място 
текстът на песента е любовен и възпява женската красота, на друго е рели-
гиозен – възпява Аллах, а в България песента е известна като революционен 
химн на ВМРО. 

Заинтригувана от историята за корените на мелодията, Адела Пеева тръг-
ва на пътешествие из целия Балкански регион. По пътя си среща героите на 
филма – те са колоритни и първични, артистични и атрактивни. Отговаряйки 
на въпросите ѝ, те разкриват много страни на собствените си култури и тези 
разкази се съчетават в метаразказ за Балканите. Героите на филма разкриват 
и болките си, защото историята на хората от Балканите, и по-старата, и по-
новата, е много болезнена. Режисьорката успява често да провокира героите 
да се саморазкрият до краен предел, което в сръбска кръчма ѝ навлича за-
плахи за физическа разправа и изгонване от заведението. В крайна сметка, 
откриването на истината за произхода на мелодията се оказва невъзможно, 
както е невъзможно да бъдат разрешени и редица други балкански спорове, 
защото всичко на Балканите е толкова добре и отдавна смесено, че откри-
ването на първоизточника на проблемите често е невъзможно. За сметка на 
това ясно се показва, че на Балканите тлеят непотушени страсти, емоции, 
които всеки момент могат да превърнат и най-малката искра в чудовищно 
голям пожар. Посланието на филма е, че пожар може да бъде запален дори 
от спора за произхода на една фолклорна мелодия.

Филмът започва с весела, игрива мелодия, като „за маса“, продължава с 
издирването на произхода на песента, като засяга все по-важни и болезнени 
балкански проблеми. Една от темите в Чия е тази песен? е гражданската 
война в бивша Югославия, през 90-те години на миналия век. Става очевид-
но, че тази война не само не е разрешила проблемите, нито е сближила и 
успокоила хората, а със сигурност е нанесла разруха и болката от нея живее 
все още в бивша Югославия. Националистични нагласи, които стават все по-
сериозни и в другите балкански страни – България, Гърция и Турция, също 
са обект на филма. Днес, през 2020, откритията на Пеева са като че ли още 
по-актуални, отколкото през 2003, когато излиза филмът.

Логично следва въпросът, след като произходът на тази мелодия не може 
да бъде открит, защо просто не кажем, че тя е балканска. Възможният отго-
вор, който дава филмът е, че националистичните нагласи, които доминират 
сред балканките етноси и готовността етническата идентичност да бъде от-
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стоявана с насилие, правят такъв помирителен отговор невъзможен. Проя-
вите на подобни нагласи са много и са въпрос както на отдавнашни, така и 
на настоящи спорове. Поколения учени например спорят по т.нар. „Омиров 
въпрос“ (Graziosi 2002: 127) – съществувал ли е гениален поет като Омир 
или „Илиада“, „Одисея“ и „Батрахомюомахията“ са колективно творчество 
на странстващи аеди. В епическите поеми от класическата гръцка древност 
се съдържат редовно повтарящи се фрази, дори цели строфи. Пътуващите 
им разпространители са ги рецитирали под акомпанимента на лира, като са 
добавяли и нещо свое в хекзаметъра, който поколения наред приписват на 
слепия Омир. Гръцкият учен Йоанис Пробонас отдавна доказва, че не само 
фрази, но и цели строфи, преминават в епичния фолклор първо на гърците, 
а по-късно в превод и в устната традиция на останалите балкански народи. 
(Promponás 1967) В древността не съществува съвременната представа за ав-
торство, както не съществува и съвременната представа за нация. По същия 
начин и в по-късни времена един и същи текст се запява първо с допълне-
ния, после се превежда, по-късно мелодията може да се сдобие и със съвсем 
друго съдържание, бидейки творение на колективния гений на пътуващия 
балкански твoрец. Хората от различните балкански етноси обаче масово не 
осъзнават този процес – затова всеки от героите на „Чия е тази песен?“ се 
опитва да защити своята истина. И избраният от Адела Пеева пример не е 
изключение. Ето и два по-късни примера от областта на изкуството, които 
потвърждават тези нагласи.

Турският филм Завладяването 1453 (2012, реж. Фарук Аксой), финан-
сиран с мащабен бюджет от турската държава, е един от най-скъпите фил-
ми в историята на турското кино и заедно с това е постигнал изключителен 
зрителски успех в Турция. Филмът разказва за завладяването на Констан-
тинопол през 1453 от Султан Мехмед II Завоевателят, който се е чувствал 
призван от Аллах да завладее и превърне Константинопол в столица на Ос-
манската империя. Гергана Дончева пише: „Отправната точка на филмовия 
разказ е маркирана от пророчеството на древни мъдреци, които съобщават, 
че пророкът Мохамед е предсказал, че най-величественият византийски град 
един ден ще бъде завладян от могъщ мюсюлмански владетел.“ (Doncheva 
2020) Естествено в Завладяването 1453 гледната точка към т.нар. „добри“ и 
„лоши“ герои е противоположна на онази, която е обичайна за нас, потом-
ците на завладените народи. Това е обяснимо, но появата през 2012 година 
на толкова едностранчива версия на събитията в съвременен турски филм е 
доказателство за ново втвърдяване и дори за довеждане до крайност на на-
ционалистичните възгледи в съвременна Турция. „Метафората за завладява-
нето на Константинопол през 1453 г. (…) ще формира сърцевината на новия 
национален разказ, като най-вълнуващото и най-значимото събитие – повод 
за основателна национална гордост и самочувствие, което се случва около 
700 години по-късно!“ (Doncheva 2020).

Разбира се, киното е изкуството, което най-лесно може да бъде употре-
бено за пропагандни цели. И все пак има многобройни примери за исто-
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рически филми по темата за етническите отношения на Балканите, които 
не са толкова едностранчиви – например Търсачът (реж. Ръсел Кроу, 2014), 
разказващ за австралийски баща, който отива в Истанбул, за да издири ос-
танките на тримата си сина, загинали в битката при Дарданелите по време 
на Първата световна война. Във филма има човечни турци и безчовечни бри-
танци, въпреки че гледната точка към войната не е турската. Класическият 
похват, с който могат да се избегнат едностранчивите послания на филмите, 
е в действието да се включат поне няколко отрицателни герои в лагера на 
положителните и обратното. Добър пример за така построена драматургия 
е Смело сърце (реж. Мел Гибсън, 1995), в който сред англичаните има и по-
ложителни персонажи, а сред шотландците, към които принадлежи и про-
тагонистът, има и отрицателни герои. Подобен пример от българското кино 
е Време разделно (1986, реж. Людмил Стайков), чиито създатели, макар и 
изпълнявайки политическа поръчка „се отричат от категоричните нравстве-
ни императиви“ (Bratoeva-Daraktchieva 2013: 237). Като към двусмисленото 
послание на филма се прибави и фактът, че Людмил Стайков е работил на 
високо професионално ниво, може да се обясни защо през 2015 Време раз-
делно бе на първо място в класацията на зрителите на предаването Лачените 
обувки на българското кино, с което БНТ отбеляза стогодишнината на бъл-
гарското кино.

Могат да бъдат посочени още безброй примери от световното кино, които 
да потвърдят, че филмите печелят зрители, ако представят балансирани вер-
сии на действителността. За съжаление, през последните години и в Бълга-
рия крайният национализъм придоби кичозен и направо уродлив вид. Това 
се случва, когато „патриотичното чувство е използвано и е изпразнено от 
съдържание“ (Andreev 2019). Деформираният „патриотизъм“ често пъти има 
агресивни проявления на Балканите и затова не бива да се изненадваме от 
турския му вариант в Завладяването 1453, както и да се учудваме, защо ге-
роите на Чия е тази песен? спорят с такова ожесточение за корените на стара 
фолклорна мелодия.

Темата за национализма във всяка една от балканските държави е силно 
взривоопасна и би могла да се дискутира безкрайно. Тук не е мястото да я 
анализираме подробно, но искам да дам няколко примера, за изясняване на 
контекста, в който се появява Чия е тази песен?, както и актуалните нагласи 
повече от десетилетие сред премиерата му, които имат отношение към въз-
приемането и анализирането му днес. Използването на изкуството, в това 
число на киното, за системно прокарване в общественото съзнание на ми-
тове или полуистини с политическа цел през последното десетилетие също 
допринася за поддържането на междубалканското напрежение. От друга 
страна културните политики на Запада по отношение на Балканите не ви-
наги работят за преодоляване на наслоилите се от векове недоразумения и 
противоречия. Пример за това е станалото скандално предложение от страна 
на музея Лувър за уреждането на изложба с работно заглавие „Изкуство и 
култури в България XVI–XVIII в.“ Възможността за българска изложба в Лу-
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въра сама по себе си е чудесна, но идеята български икони и други артефакти 
бъдат ситуирани в департамент „Ислямски изкуства“ и България през XVI–
XVIII век да бъде представена като „Европейска Турция“, е несъвместима с 
българската гледна точка. Целта на кураторите е да се представят „фотоси на 
артефакти от български колекции, сред които фигурират икони и църковна 
утвар. Подборът им обаче е тенденциозен и се базира на трудно доказуема-
та теза, че в някои от декоративните си елементи тези култови предмети са 
повлияни от съвременното им ислямско изкуство. В действителност идеята 
(…) е да покаже, че по българските земи са живели и творили мюсюлмани 
през периода XV–XVIII в., а тяхното изкуство е повлияло не само бита на 
подвластните православни християни, но и е навлязло в интимната сфера 
на религиозния им живот. Затова иска да предложи паралели в украсата на 
корани и напрестолни евангелия, което освен светотатство е и дълбоко по-
грешно от научна гледна точка, защото ислямът е аниконична религия, която 
точно през разглеждания период е агресивна към християните в Османската 
империя.“ (Moutafov 2020) Посочвам този пример, за да очертая днешния 
контекст на болезнените спорове за корените на една стара популярна на 
Балканите мелодия във филма на Адела Пеева Чия е тази песен?.

Чия е тази песен? е важен филм и от гледна точка на това, че е един от 
българските документални филми, най-често селектирани и най-награжда-
вани на международни фестивали. Филмът е и един от най-добре разпрос-
траняваните в чужбина2. Едно от най-важните качества на режисурата, на 
което в голяма степен се дължи популярността на произведението, е чув-
ството за хумор, с което са интерпретирани болезнените теми, без това да 
намали сериозното отношение на авторката към тях. От тук идва и оптимис-
тичният финал, независимо че Балканите продължават да са взривоопасно 
място. Поне във филма хуморът надделява над омразата и междусъседските 
вражди. „Филмът не оставя зрителите с тъжно впечатление за мрачното бъ-
деще на Балканите. Напротив, предпазливият му оптимизъм извира директ-
но от прекрасната песен, която хората продължават да пеят, независимо от 
това кой я е композирал преди много години“ (Doncheva 2006). 

Поради всичко казано до тук, смело можем да твърдим, че Чия е тази 
песен? на Адела Пеева е един от най-емоционалните, изпълнени със смисъл, 
добре реализирани и силно въздействащи български документални филми 
от посттоталитарния период.

2  Приложен е списък с наградите на филма.
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4. Международен Филмов Фестивал - Сараево  
5. Аполония Арт Фестивал – Созопол 
6. Филмов Фестивал на Асоциацията на Обединените Нации – САЩ 
7. Международен Филмов Фестивал – Лайпциг 
8. Международен Фестивал на документалните филми – Монтпелие 
9. Международен Фестивал на документалните филми – Монтреал 
10. Международен Фестивал “Златна Ракла” 
11. Фестивал на българските неигрални филми “Златен Ритон”  
12. Международен Фестивал Бар – Черна гора 
13. Международен Фестивал на късометражните и независими филми – Дака 
14. Международен Филмов фестивал «Киномания»  - София 
15. Международен Фестивал на документалните филми - Амстердам  
16. Международен Филмов Фестивал – Бомбай 
17. Международен Филмов Фестивал – Белград 
18. Международен Филмов Фестивал Истанбул “1001 Documentary“ 
19. Международен Фестивал на документалните филми – Тел Авив 
20. Фестивал на Европейските документални филми – Осло 
21. VERA Международен Филмов Фестивал – Финландия 
22. “Visions du Rеel” – Международен Филмов Фестивал – Швейцария 
23. Международен Фестивал на Документалните филми – Чикаго  
24. Нешвил Филм Фестивал – САЩ 
25. Международен Филмов Фестивал Tribeca – Ню Йорк 
26. Международен Фестивал на документалните филми – Мадрид 
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27. Balkan Black Box Филмов Фестивал – Германия 
28. Международен Филмов Фестивал – Ла Рошел, Франция 
29. Мотовун Филм Фестивал – Загреб, Хърватска 
30. Международен Филмов Фестивал – Mount Shasta – САЩ 
31. Международен фестивал за документално кино – Тайван  
32. Международен Филмов Фестивал – Тирана 
33. 23ème Festival Cinéma d’Alès – Itinérances – Франция 
34. Международни дни на документалното кино – Люблин, Полша 
35. Международен фестивал „Златна кайсия“ – Ереван, Армения 
36. Международен Филмов Фестивал „Златен Витяз“ - Русия 
37. Finestre del Mediterraneo – Триест, Италия 
38. Международен фестивал на Етнографските филми – Рио де Жанейро  
39. FFEM Interuniversity Film festival – Монреал, Канада  
40. Международен Фестивал на документални филми – Еквадор 
41. Кино фестивал Douarnenez – Франция 
42. Музикален кино фестивал Glomel – Франция 
43. Международен Филмов фестивал – Гьотинген 
44. Международен Фестивал DOCUFEST – Призрен, Косово 
45. Международен Етнографски филмов фестивал – Сардиния 
46. DokuArt Филмов Фестивал – Биеловар, Хърватска 
47. Международен женски филмов фестивал – Дортмунт 
48. River Fest Кино Фестивал – Падуа, Италия 
49. Фестивал за документални филми “Roving Eye” – Провиденс, САЩ 
50. Филмов фестивал „Животът е чудо“ – Виена 
51. Международен филмов фестивал Керала – Индия 
52. Международен филмов фестивал MITTELFEST – Италия

THE TRAVELLING IN THE MOVIE WHOSE IS 
THIS SONG?  BY ADELA PEEVA

Teodora Doncheva

Summary: Travelling has always been an endless inspiration for the arts, and especially for 
the art of moving images. This text analyses the film Whose song is this? by Adela Peeva, 
a work of art, based on its director’s long investigative journey through the Balkans. The 
film easily and unobtrusively takes the audiences directly into the whirlpool of passions 
bubbling between the traditionally divided Balkan nations. At first glance, the film’s story 
is about the origin of a popular folk song’s melody. However, it takes an entirely different 
direction, deepening and revealing complex and tense relationships on the Balkans.

Keywords: documentary cinema, the Balkans, cultural connections, nationalism, ethnic 
conflicts, Adela Peeva, film Whose song is this?
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪТУВАНЕТО НА ГЕРОЯ – РЕЖИСЬОРСКИ 
ПОХВАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗА В 
ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ-ПОРТРЕТ

Тамара Пещерска1

Абстракт: Режисьорът на документален филм-портрет често използва прийом, взет 
от игралното кино и връща героя във времето, като смесва настоящето и отминало 
историческо време, за да изследва, разкрива и обяснява чрез това времево пътуване 
определени чувства, постъпки и оценки на протагониста. Не са рядкост документал-
ните филми-портрети, в които освен времево смесване, героят осъществява и реал-
но пътуване, което изпълва филмовия разказ с неподправени емоции. Времевото и 
физическото пътуване на героя в документалния филм-портрет помагат за по-пълно 
разкриване на емоционалния и интимния свят на снимания.

Ключови думи: документално кино, режисьорски похвати, пътуване, портрет, зрител

За всеки човек, обичащ седмото изкуство, фразата „пътуването на героя“ 
в киното, поражда различни асоциации с различни филми. За всекиго това е 
филм-образ, който изплува в паметта не само визуално, а и емоционално, със 
спомена на съпреживяните чувства от екрана, които са докоснали неговата 
индивидуална същност. 

„На гръцки думата „кинематограф“ буквално означава „рисуващ движе-
нието“ – в основата на киното е движението. Именно то го е отличило от 
фотографията и го е направило самостоятелно изкуство“ (Bodzhakov 2014: 
105). Пътуването като действие и история за „героя“, води своето начало от 
древните митове и легенди на различните култури. То преминава като сак-
рален акт през хилядолетната история на човечеството и акостира в нашето 
съвремие, за да продължи своето движение във времето, което предстои. Ге-
роят, чийто изначален и единствен първообраз е човекът, пътува постоянно, 
както във физическия, така и в духовния аспект на понятието, като често 
двете състояния на движение се сливат, за да доведат пътуващия до откритие 
и осмисляне, да го изведат до нови хоризонти и нови разбирания за себе си 
и света, който се е разкрил в процеса на състоялото се пътуване. Пътуването 
на протагониста – външно или вътрешно, присъства в сюжетите на всич-
ки видове кино – игрално, документално и анимационно. Драматургичната 

1  Tamara Peshterska 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. Di-
rector/writer of documentaries such as Everything... Almost, Golden Rhyton for Best Documentary 
Debut 2015; Bulgarian Film Academy Best Documentary Debut Award 2016 

E-mail: tpeshterska@mail.bg
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структура на игралното и анимационното кино (особено това касае пълно-
метражните блокбъстъри), умело борави с използването на „мономита“2, по-
ради изначалната природа на двата вида кино да създават фикция на екрана, 
различна от фотографичната достоверност на документалното кино, фикция 
боравеща с измислени персонажи и сюжетни ситуации. 

Документалното кино борави с факта, с реалния човек или истинното 
събитие и в природата на този вид кино изначално е включен стремежът 
да отразява действителността. „Неговата „обективност“ е заложена в самия 
автоматизъм на кинофотографската техника“ (Marinchevska 2015: 13). Обще-
ството и човекът са център на сюжетите му. Човекът с неговото мислене и 
състояния винаги е провокирал интереса на документалистите, независимо 
дали е съвременник или принадлежи на по-отдалечена историческа епоха. В 
документалния филм „всеки проблем може да бъде изразен чрез съдбата на 
конкретния, реално съществуващ човек“ (Chernokoleva 1977: 83). Диапазо-
нът на портретното кино може да бъде доста обширен, което отваря широки 
възможности за различни режисьорски подходи към материала. В зависи-
мост от темата и сюжета на филма-портрет, режисьорът избира и смесва раз-
лични похвати за филмов разказ и изследване на „света“ на героя си – метода 
на продължителното наблюдение, репортажното или събитийно снимане, 
интервюта, фото или киноархив и документи. Също така документалните 
филми-портрети вече открито си служат и с игрални, и анимационни при-
йоми – предварително структуриран сюжет, ротоскопиране, използване на 
актьори, игрални възстановки на събития и т.н. Документалното портрет-
но кино, от няколко десетилетия умело е усвоило и прийом на игралното 
кино – размиване на времевата граница между сегашното и миналото вре-
ме, и вплитането на това сложно време в повествованието на филма. Режи-
сьорът връща героя във времето и смесва настоящето и отминалото, като 
се стреми да „съедини времената“ за да изследва, да разкрие и обясни чрез 
това пътуване назад във времето, определени чувства, постъпки и оценки на 
протагониста – „т.е. да свърже миналото и настоящето в цялостен образ на 
съдбата на отделната личност, стреми се да я съотнесе с движението на ис-
торията, изследвайки при това все по-дълбоко индивидуалната психология“ 
(Chernokoleva 1977: 128).

„Портретният жанр е „любовен“ жанр“ (Stanimirova 1984: 83), за режи-
сьора на филма-портрет – образът на портретирания е изучаване, разбиране 
и етична отговорност към реалния човек, който ще бъде показан на екрана. 
Снимането на филм е пътуване – както за режисьора, така и за „героя“. Два-

2  Карл Юнг въвежда в теорията на психоанализата тезата за „колективното несъзнавано“, 
което представлява своеобразен склад, който съдържа опита на човечеството във всеки отде-
лен човек и чието съдържание той нарича „архетипи“. Провокиран от Юнг, Джоузеф Кембъл 
издава през 1949 г. книгата „Героят с хиляди лица“, където излага теорията си, че множество-
то митове достигнали до нас през хилядолетията, имат една и съща основна структура, която 
той нарича „мономит“. Силно повлияни от неговата книга са режисьори като Стенли Кубрик, 
Джордж Лукас, Мартин Скорсезе, Брайън Де Палма и др.
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та документални филма, които ще разгледам, съдържат в себе си визуално-
драматургично, повествователно пътуване и са добри примери за това, че 
документалният филм-портрет може дълбоко да развълнува зрителя, когато 
историята на героя е разказана умело от режисьора.

Филмите Жената с петте слона (2009), реж. Вадим Жендрейко и Прево-
дачката на черно-бели филми (2007), реж. Теди Москов, разказват историите 
на две дами, посветили с много любов живота си на преводаческата профе-
сия. И двете са избрали да останат в сянката на великите изкуства – кино и 
литература, на които служат, в сянката на големите майстори, възхищавайки 
им се и трудейки се, за да ги направят разбираеми и достъпни за повече 
хора. Общото между двете е рицарството, с което всеотдайно, през целия си 
живот разпръскват светлината на изкуството. Двете им житейски истории 
са различни, различни са и пътуванията им във филмовата действителност, 
представена от режисьорите, различни са и режисьорските похвати за водене 
на филмов разказ. Нели Червенушева (Преводачката на черно-бели филми) 
пътува към мечтата, към бляна, а пътуването на Светлана Гайер (Жената с 
петте слона) е към болезнените спомени за миналото, за близките и роди-
ната.

Режисьорите и на двата документални филма, използвайки метода на на-
блюдение върху героите си, успяват да запечатат техните „живи“ и непод-
правени емоции. Показвайки и разкривайки на екран кинематографичната, 
индивидуално преживяна история на портретирания във времето, те създа-
ват портрети не само на личността във времето, но и на времето в личността. 
Документалният филм-портрет, чрез житейската история на отделния човек 
„улавя“  това  време, защото „образът става истински кинематографичен (на-
ред с другите) със задължителното условие, че не само живее във времето си, 
но и че времето живее в него, запечатано в отделно взетия кадър“ (Tarkovskyi 
1994: 53). Историите на героите съвременници във филмите-портрети са раз-
лични, съдбите също, но историческото време, в което живеят е едно и също. 
И всички, „запечатани“ от камерата индивидуални истории, разкриват един 
многолик образ на епохата. 

Немско-швейцарският документален филм Жената с петте слона (2009) 
на режисьора Вадим Жендрейко, разказва житейската историята на Светлана 
Гайер, която повече от шестдесет години превежда класическите руски ли-
тературни произведения на немски език. През своята преводаческа кариера 
осемдесет и седем годишната Гайер е направила преводи на Пушкин, Гогол, 
Толстой, Солженицин, Бунин, Булгаков и др., а последните преводи, на които 
е посветила повече от петнадесет години от живота си, са на петте велики 
романа на Достоевски – Престъпление и наказание, Идиот, Братя Кара-
мазови, Бесове и Юноша, известни в литературните среди още като „петте 
слона“. Светлана живее с превода, тя е преподавател в университет и учен, 
чийто интерес и страст е в изследването на загубите от превода на думите в 
литературата, на които няма еквивалент от единия на другия език. Режисьор-
ът на филма, Вадим Жендрейко, споделя в интервю: „Този творчески дух, 
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този ентусиазъм за търсенето на нови форми характеризират, както нейната 
личност, така и нейната работа и ме развълнуваха още от първата ми среща 
с нея“ (Jendreyko 2011: 1). Животът на Светлана Гайер е засенчен от съби-
тията, които се случват в Европа през втората половина на двадесети век. Тя 
се сблъсква с фашизма, сталинизма и национализма. Във филма на Вадим 
Жендрейко тя, заедно със своята внучка, поема обратния път към родната си 
Украйна, която не е виждала повече от шестдесет и пет години. Това пъту-
ване е трудно, то е път към изгубеното минало и към сенките на спомените. 
„Жената с петте слона“ е нежен, естетически издържан и откровен разказ-
наблюдение за живота на Светлана Гайер. Режисьорът успява през субек-
тивния поглед на обикновения човек да изгради образа на времето, в което 
са живеели няколко поколения и да даде чисто „човешка“ оценка за него. 
Филмът прониква в дълбоките пластове на личното, за да изгради потока на 
отминалото време. 

1. Жената с петте сло-
на, 2009, Германия – 
Швейцария, реж. Ва-
дим Жендрейко
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Кинематографичният разказ за житейския път на преводачката се води от 
задкадровите гласове на режисьора и на Светлана. „Говореща глава“ присъст-
ва в кадър, единствено на моменти, когато във филма става дума за житейски 
драматични ситуации или пък преводачката разсъждава за посланията на ро-
маните на Достоевски. Филмът прави визуални акценти изследвайки детай-
ла, като чрез него цели вътрешното състояние на героя да стигне до зрителя. 
Повтарящ се лайтмотив е прозорецът на влака, през чиято рамка се виждат 
преминаващите пейзажи на поля, градове, села и хора. В структурата на фил-
ма са използвани също така архивни фото- и кинокадри. Разсъжденията на 
Светлана за главния персонаж от Престъпление и наказание са визуализирани 
чрез кадри от филма на Робърт Вине Разколников (1922). Защо режисьорът 
Жендрейко е избрал точно тази версия на екранизация? Дали защото сами-
ят Вине, също като Светлана, е бил прогонен от родината си от смяна в по-
литическия режим, дали защото Вине е екранизирал Разколников „като нем-
ско-съветска копродукция“ (Andreykov 2006: 162) или защото „програмата на 
експресионизма (към която Вине принадлежи), се приближава до възгледите 
на Достоевски, особено в късното му творчество.“ (Andreykov 2006: 161) При-
чината за избора на режисьора, най-вероятно е съвкупност от тези елементи, 
но тази единствена игрална визуализация във филма Жената с петте слона, 
влиза в противоречие с фината поетична структура на филмовото повествова-
ние. 

Впечатление прави и усетът на режисьора за етиката, която проявява към 
героя си. В един от най-тежките моменти за Светлана (смъртта на нейния син), 
случил се по време на снимките на документалния филм, Жендрейко не уп-
ражнява натиск за разговор, за изказ на чувства. В стаята цари тишина и той 
снима белокосата преводачка, която седи на стола си безсилно. В нейното мъл-
чание и позиция на тялото има толкова много болка, че всичко нужно е казано.

2. Преводачката на черно-бели филми, 2007, България, реж. Теди Москов
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Филмът на режисьора Теди Москов Преводачката на черно-бели филми 
(2007) е документален портрет на Нели Червенушева, която повече от поло-
вин век „пренася“ към българския зрител, чрез своя симултанен превод във 
филмотечно кино „Одеон“ великото италианско кино. Премахвайки барие-
рата на италианския език за зрителите в кинозалата, тя ги „потапя“ във фи-
лмите на Роселини, Фелини, Висконти, Де Сика, Антониони, Марио Мони-
чели, Еторе Скола. Нейната кабина в дъното на салона е с размери 1.30 х 1.50 
м. „Да, ама в кабината е Фелини“, казва във филма самата Нели Червенуше-
ва. Парадоксалното е, че този обичащ и живеещ с образите на италианското 
кино човек никога не е ходил в Италия. Филмът Преводачката на черно-бели 
филми проследява пътуването и „любовната среща“ на жената с анонимен 
глас с любимата Италия, когато я посещава за пръв път. 

Драматургичната структура на филма е плетеница от пътуването на пре-
водачката, откъси от италиански филми и две вълнуващи срещи с режисьор-
ите Скола и Моничели. Режисьорът Теди Москов по завладяващ начин ус-
пява да предаде на зрителя детски чистата и непринудена емоция на Нели 
Червенушева, при срещата ѝ с местата, които тя познава само от киноекрана. 
За нея те не са просто туристически дестинации, а са места на действие на 
сцени от филми с велики актьори, чиито гласове е превеждала в тъмната ки-
нозала. Филмът Преводачката на черно-бели филми, няма за цел да разкаже 
биографичната история на Нели, той цели да запечата любовта, която тази 
обикновена жена носи от толкова много години в сърцето си.  

Нели Червенушева и Светлана Гайер, двете дами с дълбок поглед и снеж-
но-бели коси, с рицарска вярност разпръскват през живота си, чрез думите, 
великото изкуство. Те вече не са сред нас. Направените за тях документални 

3. Жената с петте слона, 2009, Германия – Швейцария, реж. Вадим Жендрейко 
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филми-портрети са времово-драматургично, физическо и емоционално фил-
мово пътуване със своето интелектуално и културно послание. „Когато се 
споменава „култура“ в медиите все по-рядко се води разговор за изкуство, за 
социална значимост, за интелектуален продукт, за естетически анализи. Все 
по-често за стратегии, за пари, за бизнес, за награди, за престиж, за зрители 
и... за протести и скандали… Първо в цифри, после в социални ползи и едва 
накрая нещо за душата. А не беше ли обратното?“ (Alexandrova 2015: 23). 
Със сигурност и двата филма са филми за душата, за пътя и търсенето на 
смисъла в живота на човека. 
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CHARACTER’S JOURNEY: DIRECTORIAL 
TECHNIQUES TO BUILD A CHARACTER IN A 
DOCUMENTARY PORTRAIT

Tamara Peshterska

Summary: Directors of portrait documentaries often borrow from feature films the artistic 
device of taking the character back in time, mixing the present and the past to study, show 
and explain certain feelings, deeds and evaluations of the protagonist. There are many por-
trait documentaries, where, apart from a journey back in time, characters go on a real jour-
ney, which brings unadulterated emotions in the story. These journeys help to delve deeper 
into the protagonist’s intimate and emotional world

Keywords: documentary cinema, directing techniques, travel, portrait, viewer
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ВРЕМЕВИ КОРИДОРИ: ТВОРЧЕСКИ 
ТАНДЕМИ МЕЖДУ
РЕЖИСЬОРИ И СЦЕНОГРАФИ В 
БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР
ПРЕЗ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Петър Денчев1

Абстракт: Този доклад илюстрира две театрални постановки на два творчески тан-
дема между режисьор и сценограф (Цикова – Вълканов и Вихърова – Узунов) от края 
на 80-те и началото на 90-те години в българския театър, които правят своеобразен 
естетически пробив в нормативната естетика или съзнателно терапевтично бягство.

Ключови думи: пространство, сценография, естетика на пространството, режисура

Въпреки своето обобщаващо заглавие, докладът има за своя задача да се 
концентрира върху два установени тандема (между режисьор и сценограф), 
които са представителни за десетилетието на 80-те години за българския 
театър, но със своята работа прескачат в следващото, последно десетиле-
тие (90-те години) на XX век. Това са тандемите Елена Цикова – Красимир 
Вълканов и Възкресия Вихърова – Зарко Узунов. Този своеобразен време-
ви прескок позволява генерирането на нови идеи и практики за българския 
театър. През фокуса на новаторството в онзи исторически контекст, което 
тези тандеми демонстрират, можем да заложим хипотезата, че в работата на 
изброените режисьори и сценографи всъщност се осъществява своеобразен 
времеви коридор, който пренася енергии, идеи и търсения от вече извърве-
ни пътеки в историческото развитие на театъра в Европа или пък в някои 
случаи – този конгломерат от влияние се случва с отместване от няколко 
десетилетия. Спокойно в тези потоци на влияние можем да посочим идеите 
на конструктивизма, движенческите идеи на Лабан, бедния театър на Гро-
товски и т.н., които в края на 1980-те и началото на 1990-те образуват екле-
ктичен коктейл от влияния, аналогични самостоятелни търсения, стремеж 
за естетическа „терапия“ и бягство от нормативната естетика. Съществуват 
редица концептуализации на този период и процесите, които се случват в 
него, но е важно да отбележим, че не е възможно да говорим за единен раз-
каз за тези процеси в работата на всички, особено що се отнася до тандеми-

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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те и работата с театралното пространство, защото индивидуалните влияния 
и субективизацията са силен фактор. Но със сигурност можем да изведем 
някои общи черти, които срещаме, връщайки се към рецензиите, докумен-
тите и разказите, които ни помагат да реконструираме събитията.

Трябва да отбележим, че 1980-те години са период, в който вече съв-
сем конкретно може да се говори за установен модел на функциониране на 
тандема: режисьор – сценограф като съзнателна форма за канализиране на 
творческата енергия. Ако приемем, че Вили Цанков и Михаил Михайлов са 
един прототандем, а същинската тандемна практика получава най-силен из-
раз през 1960-те години в лицето на Леон Даниел и Младен Младенов, тези 
творчески сдвоявания от края на 1980-те показват, че пространството вече 
се превръща в тенденциозен елемент от организацията на спектакъла така, 
че се оценява необходимостта от своеобразното „авторство“ в тази област, 
което тандемът произвежда. За да илюстрираме това твърдение, можем да 
дадем примери с известно разширение – вече споменатите: Цикова и Вълка-
нов, Вихърова и Узунов, както и Иван Добчев и Вячеслав Парапанов, Стоян 
Камбарев и Виолета Радкова, Здравко Митков и Невяна Кавалджиева, а в 
съвсем друг – по-късен етап – тези тенденции продължават естествено в 
1990-те години. Можем да добавим и имената на Бойко Богданов и Вячеслав 
Парапанов, пак Стоян Камбарев, но този път в тандем с Никола Тороманов 
и т.н.

От една страна е лесно да предположим какво прави тандемната рабо-
та предпочитана форма за сътрудничество на практическо ниво. Това със 
сигурност са рефлексите на взаимните творчески енергии и процеси. Но 
от друга страна, трябва да отдадем важност и на специфичните културно-
политически условия, които предлага периода на 80-те години на XX век в 
България. За да начертаем жалоните, които бележат 1980-те години, е необ-
ходима кратка ретроспекция. Развитието на българския театър преди края 
на Втората световна война, въпреки своята бавна професионализация, обу-
словена от специфичните, стопански и обществени условия, е доминирано 
от съществуващите идеи и практики до този момент в Европа. Практически 
казано, рано или късно, всичко, което се случва извън границите на Бълга-
рия, достига под една или друга форма без да среща каквито и да е норма-
тивни ограничения. Развитието на нашия театър в този период по никакъв 
начин не би могло да бъде отделено от контекста на европейските проце-
си, сякаш съществува в свой собствен самороден контекст, напротив, той 
се развива като национална култура по европейски модел. В потока на тези 
мисли могат да бъдат щрихирани и два вектора на естетическото развитие 
– опитите за изграждане на психологически достоверна сценична реалност 
в лицето на режисьора Н. О. Масалитинов, който работи в Народния театър 
и в съзнателното търсене на стилизираната експресия в работата на режи-
сьорите Х. Цанков, И. Даниел и Г. Милев. Важно е да отбележим, че в търсе-
нето на стилизираната експресия, съвсем в стила на историческия авангард, 
изброената тройка режисьори по-горе има изявено отношение към театрал-
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ното пространство. Те изповядват – както твърди Камелия Николова – убеж-
дението, че трябва: „да покажат сценичното пространство като емблема на 
социалното пространство с неговите явни и скрити йерархии, механизми и 
напрежения“ (Nikolova 2019).

Свободното движение по вече споменатите два вектора на развитие е 
прекъснато след радикалната политическа промяна, която застига българ-
ската държава в средата на 40-те години на XX век и съпътстващите я об-
ществени колизии. Така в полето на изкуствата и по-конкретно в театъра, се 
появява естетически феномен, който може да бъде определен като норма-
тивна естетика. Този естетически феномен, както можем да определим со-
циалистическия реализъм, идва заедно със своите идеологически формули 
и произтичащи естетически рецепции да замести досегашния артистичен 
ред в театъра и да подготви „новия обществен ред“. Естетическите пробиви 
в началото на този период не са многобройни, а от друга страна, са и сан-
кционирани от властта. Един от най-показателните примери за това е слу-
чаят, придобил нарицателност, с „бургаската четворка“ – режисьорите Вили 
Цанков, Леон Даниел, Методи Андонов и Юлия Огнянова. Свидетелство за 
това е текстът, публикуван в сп. „Театър“ 12/1965, чийто автор е драматур-
гът Камен Зидаров – Блажена Аркадия на театралните новатори.

Всъщност едва втората половина на 1980-те години дава ясна възмож-
ност в публичното пространство да се появяват представления, които кате-
горично не се вписват в линията на реалистичния и психологически театър, 
който доминира театралния пейзаж, но и въобще не се интересуват от реа-
лизма или психологията като материя за изграждане на спектакъла. Приме-
ри за такива представления са Раната Войцек на Иван Станев в „Театър Со-
фия“, Дзън на Възкресия Вихърова, НДТ „Сълза и смях“, Ескориал на Елена 
Цикова, ДТ „Сава Огнянов“, Русе и др. От една страна, може да се каже, че 
тази ситуация е политически благоприятствана от реформите на Гласност-
та, които достигат до България в качеството ѝ на съветски сателит в рамките 
на Варшавския договор. Специфичното обаче е, че атмосферата, която се 
създава благодарение на тези реформи всъщност до голяма степен е съпът-
ствана с насищане по синхроничен начин на театралното пространство със 
своеобразен естетически фалш от нормативния метод. За това свидетелстват 
и някои изказвания на артисти от това време, участвали в процесите (В. Ви-
хърова, В. Мезеклиев). Бихме могли да кажем, че появата на представления, 
които не се вписват в линията на реалистичния и психологически театър, е 
автентичен процес на реакция, който е аналогичен на познатите вече про-
цеси от авангарда, когато всяка естетическа реформа идва да замести безна-
деждно остарелите средства (според Х. Тийс Леман), които окарикатуряват 
представата за театър. Леман дава за пример нововъзникналите театрални 
форми в началото на XX век до неговата първа половина, които продължа-
ват да обслужват текстовия свят (на пиесата, на текстовата композиция и 
т.н.). Той твърди, че тези форми се опитват да спасят от „обезобразяване“ 
текста, от всяка конвенционална форма или сценична практика, която се 
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изчерпва в определен момент и стига до състояние на фалш. Нещо подобно 
твърди и В. Вихърова за 1980-те години в българския театър: „Станиславски 
се преподаваше в мутирал вид“2 – казва тя, – коментирайки своята лична 
позиция, за да тръгне към експеримент отвъд нормативната естетика.

Така че можем да твърдим, че тези спектакли идват в българското теа-
трално пространство, за да прекрачат границата на интелектуалните табута 
и да възбудят артистичното любопитство за прекрачване отвъд „нормати-
визирания“ театрален език. Тук е важно да отбележим, че не става дума за 
опити за заобикаляне, парафразиране, реформиране, а категорично отхвър-
ляне на нормативната естетика. За тези театрални опити често се твърди, 
че те преоткриват забравени или непознати културни влияния, или пък, че 
те достигат по аналогичен път до форми и открития на конструктивизма, 
на акционизма, на „движенчески експерименти в духа на Баухаус“, експло-
атират елементи, близки до антропологичния театър на Еуженио Барба или 
до „бедния театър“ на Гротовски (Iordanov 2016), но онова, което можем да 
твърдим със сигурност е, че те отхвърлят психологическия реализъм като 
единствен възможен метод. И поради тази кръстопътна свързаност на идеи-
те или на тяхната флуидност и прескачането им през времето, дали по ана-
логичен път (чрез пораждането им), или чрез (ин)директно културно влия-
ние, можем да говорим наистина за функциониране на времеви коридори.

Политическата и социалната ситуация благоприятстват за естетически 
пробиви – в смисъла на експеримент, но и за опити в създаването на „гру-
пов“ език. Възкресия Вихърова събира група съмишленици при създаването 
на спектакъла Дзън (търсенето на такива сътрудници и отстояването на оп-
ределен подход бележат и последващото ѝ развитие). Така и Елена Цикова 
работи с определен кръг актьори, към които изпитва интерес. Дори в рабо-
тата си като театрален директор в драматичните театри в Сливен и Русе, 
тя работи за изграждането на трупата като кръг от съмишленици. За това 
свидетелстват много от актьорите, с които тя е работила в тези театри – Ва-
лентин Танев (Сливен), Косьо Станев (Русе), Венцислав Петков (Русе) и др. 
Цикова не гледа на трупата като на механичен сбор от актьори, които трябва 
да бъдат разпределяни според своето „амплоа“. По този начин естественият 
път към интелектуалната и артистична провокация благоприятства изграж-
дането на трайни тандеми между режисьор и сценограф.

Общото между тези два тандема, които са обект на изследване е отно-
шението към пространството (и сценичното време) като естетически фак-
тор, но и като комуникационен канал, в който съществува възможност да 
се „полагат знаци, своеобразни импулси от образи, които да въздействат 
на зрителя“. Именно концепцията за излъчването на знака като импулс е 
основното, което обединява тези тандеми. Това, от една страна, идва като 
естествено развитие при работата на Елена Цикова и Красимир Вълканов, 
вследствие на специализацията на Вълканов при полския сценограф, ре-

2 Интервю с Възкресия Вихърова, направено от автора на този текст специално за изследва-
нето, 27.03.2020 г.
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жисьор и и визуален артист – Йозеф Шайна, който на практика е един от 
първите експериментатори на територията на визуалния театър (или „плас-
тичния театър“), служещ си с усложнено сценично пространство, асоциа-
тивност на произтичащото действие и други сходни средства. Тук е важно 
да отбележим, че Зарко Узунов не е сценограф, а архитект и впоследствие 
придобива специализация по сценография (1989 г.). Самият той е част от 
неформалната група „Магически триъгълник“ и неговото първоначално об-
разование формира специфичното му отношение към пространството. Той 
е и основният провокатор към мисленето за пространството в съавторството 
си с Възкресия Вихърова. Заедно експлоатират пространството като форма, 
в която актьорската фигура (по вдъхновение от Лабан) трябва да бъде екс-
понирана и като акустична среда.

За целта на доклада са избрани два спектакъла, които илюстрират в дъл-
бочина подходите към пространството и знаковата организация на спекта-
къла. Парадоксално, единият спектакъл получава широк критически отзвук, 
а другият не се радва на такава широка известност. Спектакълът Ескориал 
(Мишел дьо Галдерод), който е реализиран от тандема Цикова – Вълканов 
в ДТ „Сава Огнянов“ Русе през 1990 година, представлява първата инсце-
низация в България на пиесата на белгийския абсурдист. Спектакълът няма 
широка известност сред публиката, но самият Красимир Вълканов го посоч-
ва като важен момент3, който синтезира възгледите за работата в простран-
ството за техния тандем. Интересното в този случай е не само непознатата 
драматургия на белгийския абсурдист, но и нестандартният сценографски 
подход. На сцената буквално може да се каже, че присъства монолитна 
структура – куб, която в течение на спектакъла обаче се разрушава, бла-
годарение на предварително разработена система от поливинилхлодридни 
тръби. Кубът е и символ властта (буквално олицетворява трона). Задачата, 
която сценографът получава от режисьора, е пространството в началото на 
представлението да отразява определен порядък, а след това този символен 
образ да бъде разрушен. Сюжетът на постоянната игра и взаимоотношения-
та между шута и краля са подпомогнати от този експресионистичен, бихме 
могли дори да го наречем кинетичен образ на разтварянето/разпадането на 
куба. Тази едновременно аскетична, но и заредена със символен потенциал, 
среда всъщност изгражда и част от постановъчната тъкан на спектакъла4.

Спектакълът Дзън (Е. Харитонов) на тандема Вихърова – Узунов в НДТ 
„Сълза и смях“, обратно на Ескориал придобива много сериозен критически 
и обществен отзвук (в сп. „Театрален бюлетин“, No. 5, 6/1988 са поместе-
ни пет фрагмента по повод на спектакъла – на Невена Мандаджиева, Буря-
на Захариева, Иван Кръстев, Александър Кьосев и на Николай Йорданов). 
Спектакълът се ситуира във фойето на НДТ „Сълза и смях“ и това до голя-

3   Интервю с Красимир Вълканов, направено от автора на този текст специално за изследва-
нето, 04.07.2019 г.
4   Всички наблюдения по спектакъла са по видео и снимков материал, предоставени от Кра-
симир Вълканов за целите на това изследване, 04.07.2019.
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ма степен улеснява възможността, екипът да получи достъп до включване 
в репертоара с желана драматургия. Освен това, по думите на самата ре-
жисьорка, присъствието извън „официалната“ сцена се свързва с любопит-
ството им към нетрадиционни театрални пространства, което според ней-
ните думи тогава са наричали: „населяване на различни места с естетическа 
отговорност“5. Именно интересът към това „населяване“ на пространството, 
ако трябва да използваме думите на режисьорката, е ключов за спектакъла, 
доколкото можем да реконструираме впечатленията. По думите на Алек-
сандър Кьосев: „Разглобеното пространство по необясним начин е игрово, 
радостно и заедно с това – изпълнено с някакъв ужасен и неосъществим 
родилен напън: неродени същества напират да излязат от собствената си 
плацента, словото напира извън устните, условните театрални хора непре-
къснато се оплитат във въжета, ластици, решетки, трансмисии...“ (Kyosev 
1988: 30-32). Според В. Мезеклиев6, участвал в спектакъла, една от основ-
ните идеи, които са оказали влияние върху работата на този спектакъл и 
на взаимоотношенията пространство – актьор е идеята за конструктивизма: 
„Че е възможно артистът да бъде оставен на собствените си средства и те да 
се разделят едно от друго, и те да са независими от драматургията (лите-
ратурата). […] Ние играехме в кръг (заради колоната в центъра). Играехме 
и за тези, които те виждат, но и за тези, които не те виждат, но те чуват“7. 
Поради това можем да направим и хипотезата, че спектакълът обединява 
интереса към физикалността и пространството.

Темата за тандемите между режисьор и сценограф в българския театър е 
обширна, защото тя обхваща множество творчески полета, но със сигурност 
очертава едно критическо поле за изследване, което включва наблюдението 
на професионалната ангажираност и на двамата основни съавтори на спек-
такъла. Именно от гледна точка на пространството можем да гледаме на тези 
спектакли и на опита на тандемите като стремеж да бъде освободена една 
нова енергия на театралното пространство, един вид своеобразна сетивна и 
естетическа „терапия“. Всичко това може хипотетично да бъде определено 
и като вид контракултура срещу нормативната естетика или поне опит за 
освобождаване от естетическите фрустрации, прекрачвайки артистичните 
табута на идеологията и историческото време.

5  Интервю с Възкресия Вихърова, направено от автора на този текст специално за изследва-
нето,  27.03.2020 г.
6  Интервю с Веселин Мезеклиев, направено от автора на този текст специално за изследва-
нето,  24.02.2020 г.„.
7  Интервю с Веселин Мезеклиев, направено от автора на този текст специално за изследва-
нето, 24.02.2020 г.
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TIME CORRIDORS: CREATIVE DIRECTOR/
SET DESIGNER TANDEMS IN THE 1980s–1990s 
BULGARIAN THEATRE 

Petаr Denchev 

Summary: This paper exemplifies two theatre performances by director/set designer crea-
tive tandems (Tsikova – Valkanov and Viharova – Uzunov) at the turn of the 1990s in the 
Bulgarian theatre, which made a kind of an aesthetic breakthrough in the normative aesthet-
ics, or a deliberate therapeutic escape.

Keywords: space, stage design, aesthetics of space, scenography, directing
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРЕХОДА В ТВОРЧЕСТВОТО 
НА П. Ю. ТОДОРОВ

Ромео Попилиев1

Абстракт: Преходът е важна част изобщо от пътуването и обединява промените във 
времето и пространството. Творчеството на П. Ю. Тодоров – драми и идилии – стои 
в решителния етап на прехода на традиционното българско общество по пътя към 
модерността и това важи също така за литературата, драмата, театъра и т.н. Освен 
това в творчеството на Тодоров се осъществява важен семантичен, структурен и на-
ративен преход по линията традиционно – модерно на редица фигури от митологията, 
фолклора и историята. 

Ключови думи: време, пространство, митологични фигури, традиционно, модерно, 
път, несретник

Жизненият път на П. Ю. Тодоров е кратък: той трае само 37 години, по-
местени между 1879 и 1916 г. Творческият му път, разбира се, е още по-кра-
тък – от 1899 г., самият край на XIX век, до около 1914 г. За това време, освен 
идилиите си, той създава и шестте си драми. Като цяло това е времето на ряз-
ко ускорение във всички сфери на живота и, защо не, на първата глобализа-
ция. Телеграфът, телефонът, електричеството, киното, двигателят с вътрешно 
горене и самолетът – придават нова, неимоверна скорост на информацията 
и на самото пътуване, а следователно на самия преход. Видимите източници 
на енергия стават невидими – като електрическия ток – така е и с пътя на ин-
формацията. Вместо заедно с вестоносеца, който ще пристигне след две сед-
мици, вестта идва почти мигновено с кратки и дълги звуци, тирета и точки. 
Но в същото време това дава възможност за забавяне и за съсредоточаване 
в невидимото, за търсене на атома и неговото ядро, но и за носталгия към 
природосъобразния начин на живот. За движение, но и за кръстопътност, за 
очакване на бъдещето и за връщане към миналото, за поглед напред и назад. 
За увереност, но и за обърканост. Изобщо – за очакването и неочакваното, 
което се получава.

В краткия творчески път на П. Ю. Тодоров се вижда в един рядко концен-
триран вид тъкмо този преход, осъществен по онова време в литературата, 
театъра, но и в целокупния живот у нас. Преходът към модерността. По неиз-
бежност у нас се налага едно бързо наваксване в технологично, правно, ико-

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
or the Simultaneous Non-Simultaneous, Sofia, 2005; The Historical Drama: Historical, Mythical
and Political Trajectories, Sofia, 2008; The Resistance of Drama in Resistance Drama, Sofia, 2013.

E-mail: romeo_popiliev@abv.bg



267

номическо, културно и социално отношение спрямо развитието на процесите 
в живота, литературата и театъра в Западна Европа, което, доколкото е въз-
можно, се осъществява. Настъпва и една бурна вътрешна миграция на бъл-
гарското население. Около два милиона мюсюлмани, и то населяващи пре-
димно ниските и плодородни части, напускат страната, заменени от българи, 
слезли от планинските райони. Подобна вътрешна миграция наблюдаваме 
по онова време и в западноевропейските държави, свързана с бързото индус-
триално развитие. Тъкмо това противопоставяне по вертикала горе/долу, на 
планинци и полянци, с техните социалнопсихологически характеристики, е 
отбелязано например от А. Страшимиров в Нашия народ (Strashimirov 1993). 
Позицията „горе“ е по-силната и дееспособната, и нейното предимство съ-
ществува във всички произведения на П. Тодоров. Обитателят на планината 
– означен в творбите му като змей, човек или самодива – е духовно и душев-
но освободен, лесно скъсващ с традицията, по-широко гледащ на живота, по-
смел и решителен – с една дума той е по-силният. Обитателят на равнината, 
кроткият работлив селянин, е обременен от традицията и миналото, както и 
от задължителното подчинение на колектива. Той е по-слабият, но, разбира 
се, като цяло и за момента колективът се оказва – поне в наративния план 
на идилиите и драмите – по-силният от силния индивид. Това екстериорно 
противопоставяне долу/горе се вижда в някои от драмите на Х. Ибсен като 
„Бранд“ и Когато ние, мъртвите, се пробудим. Височината дава свобода и 
широта на погледа в прекия и в преносния смисъл, а долу всичко изглежда 
малко. В този дух говори и Заратустра на Ницше: „Всичко се е смалило! Нав-
ред виждам ниски порти: който е моего рода, все ще успее да мине през тях, 
но ще трябва да се приведе“ (Nietzsche 1990: 30). Погледът отгоре надолу 
сочи снизхождение, както иронично говори и Змеят в Змейова сватба, когато 
е долу, в селото, докато погледът отдолу нагоре е изпълнен с неясен страх, 
но и копнеж. Разбира се, позициите горе/долу са не само и чисто простран-
ствени, а пребиваването по този вертикал най-вече символизира степента на 
силата и индивидуалната устойчивост на персонажа, и на неговото поведе-
ние изобщо.

Господстващият интериор в драмите на Тодоров, както в модерната дра-
матургия, е домът. В българските исторически драми, които все още щедро 
се произвеждат по онова време, господстващият интериор е дворецът. За 
разлика обаче от модерната европейска драма – ако изключим част от сим-
волистичните драми, като тези на М. Метерлинк, в които основно простран-
ство може да бъде и замъкът – домът на П. Тодоров съвсем не е буржоазният 
дом на Ибсен – една илюзорна крепост – или на Стриндберг, който, изпълнен 
с клаустрофобично напрежение, напомня на затвор. Той не е и провинциал-
ното имение на Чехов, оживяващо в особения си протяжен ритъм от пролетта 
до началото на есента – да напомним, макар в случая да няма централно зна-
чение, че това е сезонът на змея, самодивите, хайдутите и овчарите – според 
традиционния природен цикъл. Например във Вуйчо Ваньо на Чехов, чието 
първо заглавие е „Горски дух“, в леко ироничен план Астров представлява 
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този горски дух, а на Елена Андреевна мимоходом е приписана самодивска 
кръв. Основното интериорно пространство на П. Тодоров е селският дом 
със своя двор. Екстериорът му се разширява към селото и планината, към 
Балкана, който винаги стои надвиснал над селото. Това, разбира се, съвсем 
не е модерният „западен“, еднофамилен дом. Напротив, той все още е насе-
лен от всички живи представители на рода. Например в драмите Самодива 
и Невяста Боряна значителна част от действието и сюжета е ангажирана в 
традиционния триъгълник свекърва – син – снаха. Ако в комедията на Стра-
шимиров Свекърва всички с дружни усилия се справят със свекървата, в 
Самодива самата снаха успява да подчини свекървата, а в Невяста Боряна 
свекървата дори се изявява като яростна боркиня за човешките права на же-
ната в семейството. Това е една от задачите на прехода и вечното догонване, в 
които се намираме и тогава, а и по-късно: да преходим тутакси от традицията 
в модерността.

Един ясен знак, сочещ традицията, е църквицата в драмата Зидари, която 
ще се превърне в гроб. Вместо на най-високото място в селото, тя се строи 
на най-ниското и така вместо нагоре, сякаш сочи надолу. Това е ясно указа-
ние за отношението на автора към християнството и то не е убягнало още 
на първите чешки критици на творчеството на Тодоров като Франк Волман, 
който интерпретира така драмата Зидари: „Няма съмнение, че това е един от 
най-кървавите протести срещу християнството като религия на жертвеност-
та и отрицанието на живота, който някога е бил произнесен от славянин… 
Ядрото на драмата е вътрешният конфликт на младия Тодоров, който осъжда 
в европейски и космополитен дух не само православието на своя род, но и 
цялото християнство (Karagyozov 1995: 76). Под влияние, разбира се, на Ни-
цше и Ибсен. Всъщност Волман дефинира индивидуализма на Тодоров като 
„неоромантически” и според него драмите му завършвали започналата още 
с Иванко на В. Друмев и Хаджи Димитър Ясенов на Л. Каравелов баладич-
на тенденция (Karagyozov 1995: 76). Тази линия на развитие на българската 
драма, която Волман намира, е интересна, но творчеството на П. Тодоров 
по-скоро случайно се намества като тъкмо по този начин свързващо звено 
с нейното минало. Така или иначе, домът и църквата – ако я има, тъй като в 
драмите се появява само в Зидари – тези две най-основни пространствени 
опори на селската община, са разположени най-ниско в пространството, вко-
пани в земята.

Теренът долу остава някак вдлъбнат и така цялото драматургично прос-
транство на П. Тодоров е като издут балон, без възможен център по средата, с 
две силно противоборстващи части „долу“ и „горе“: селото и планината с два 
полюса, нагнетили напрежението и неизбежният резултат е неговото спуква-
не. Никола, майсторът бъчвар от Невяста Боряна вижда света като бъчва. Но 
според него бъчвата на Господ е вече с разхлабени обръчи, пропуска, дори е 
пред спукване, и затова е нужна нова. „Аз ще направя друга“ – казва Никола 
– „каквато и Господ не е помислил. Стига от памтивека един ред се е дър-
жало от всички“. Редът, който той иска да установи, е само негов, напълно 
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индивидуалистичен. На въпроса какво ще постигне със своя нов проект за 
бъчва, той ядно отвръща: „Ай тъй, само кефа си да изкарам“ (Todorov 1957: 
246). Самият майстор е вътрешно силно нагнетен, сякаш пред взривяване. 
Но не успява да взриви дома си, защото тутакси бива прогонен от майката 
в съседния хан или кръчма. Тук противопоставянето долу/горе се разполага 
като вътре/вън. Всъщност колективът и домът в драмите на Тодоров винаги 
на пръв поглед побеждават и несретникът (в образите на змея, самодива-
та или майстора) бива прогонен. Това обаче не означава, че пространството 
„долу“ или „вътре-света“ има възможност да оцелее занапред. То като че ли 
е обречено на изчезване, което не може да се каже за несретника, и съвсем не 
е ясно дали той търпи поражение, защото свободата и самотата стоят широко 
пред него. Свободата е възможна само като самота. Както говори Заратустра 
на Ницше: „О, самота. О, моя родино самота!“ –  и после уточнява: „Едно е 
изоставеност, друго самотност“ (Nietzsche 1990: 76). Разбира се, понасянето 
на такава свобода не е леко. Всъщност в пиесите на Тодоров финалът винаги 
остава някак отворен с „материалното“ изпаряване и приключване на сюже-
та, но драматизмът, все още неудовлетворен, остава да витае някъде нагоре 
в пространството.

Какво представлява несретникът в творчеството на П. Тодоров? Думата 
произлиза от „срета“, т.е. „среща“. Несретникът съвсем не е синоним на не-
щастник. Той рядко се среща сред другите, но още по-трудно осъществява 
истински срещи с тях и изобщо с другия. И не може да се срещне с тях, не 
защото е друг – всъщност всички сме едновременно други и еднакви, което 
е особеният човешки парадокс. Другият може да бъде както другар, така и 
неприятел. Несретникът не успява да се среща с другите, защото е странно 
различен. Винаги в различното, той постоянно е на път и постоянно е в пре-
ход. Несретникът е странник. Странникът пък е пътник и чужденец: външен 
или вътрешен. „Аз съм пътник и планинар“ – говори Заратустра, – „на сър-
цето си“. „Аз не обичам равнините, и изглежда, че не мога дълго да се застоя 
на едно място“ (Nietzsche 1990: 76). В този смисъл по-често несретникът е 
затворен като характер – такива са Змеят, майстор Никола, коларят Бойко от 
едноименната идилия Несретник. Това са интровертни характери. Отворе-
на, екстровертна, е Самодивата от едноименната пиеса. Тя е най-дейният и 
успешен персонаж с опитите си да промени традиционната затворена среда. 
Но пък нейният съпруг, овчарят Стилян, по протежение на сюжета все повече 
се затваря в себе си и в своя дом. Както казахме обаче, подобно на църквата, 
домът по-скоро сочи към гроба. Ако траекториите на двамата основни пер-
сонажи в Самодива, на тяхната динамика, ритъм и емоции, макар понякога 
да се разминават, се движат през първите две действия близо една до друга, 
в трето действие те рязко се раздалечават: самодивата, дори пространствено 
намираща се долу, удържа своята висока, силна и устойчива позиция на духа, 
докато овчарят постепенно се срива. Той започва също като несретник и като 
обитаващ горното пространство, но завършва долу, при това не самотен, а 
изоставен. Крушение претърпява и Змеят в опита си да се интегрира с човека 
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долу, но това е по-скоро загуба на една илюзия, а неговото основно състояние 
на самота и свобода не се променя.

Змеят и Самодивата в българската митология носят амбивалентни значе-
ния. Като носители на обективни природни сили, те могат да отнемат и дават, 
но във всеки случай не са арбитри, а се намират отвъд доброто и злото. Змеят 
дава и отнема блага като вода, плодородие и богатство, Самодивата лекува 
болести, но също ги причинява. За разлика от хората, които са приземени, 
тези същества притежават способност за летене. Мимоходом да отбележим, 
че птицата също е символ на свободата в модерната драма: дивата патица 
при Ибсен, чайката при Чехов, синята птица при Метерлинк и др. Човекът 
по принцип има избор в своите срещи със змейовете и самодивите, и сам 
може да избира пътя на силата, по който те го примамват. В Змейова сватба 
и „Самодива“ този стремеж на човека, като колективен субект и изразител на 
традиционни обществени нагласи, се проваля.

Историята на хайдутина Страхил от Страхил, страшен хайдутин е да-
дена вече като отзвучаване, епилог и самата пиеса е определена от автора 
като „драматически епилог“. Тук, на колебливата, но определено опитваща 
се да набере „височина“ и с бърз ритъм подкрепяща сюжетна линия на Лудо-
младо и Калина, по принцип също обречена на „падане“, се противопоставя 
бавно отшумяващата надолу и превърната вече в напевен разказ сюжетна 
линия на пленения от турските сеймени хайдутин, вече с „омекнала мъжка 
сила и отпаднала десница“ и неговата бивша изгора. Най-ниско долу, подоб-
но на права черта, се удължава линията на поп Никола – изразител на по-
стоянната, устойчива, но непродуктивна традиция. На финала, разбира се, 
линията на хайдутина трябва да набере известна височина, емоция и сила 
и това става, като по този начин стабилизира и подкрепя от своя страна за 
пръв и последен път колебливата и опитваща да се задържи нависоко линия 
на младите (приликата с: Когато ние, мъртвите, се пробудим на Ибсен, е 
видна). Иначе това като цяло затихване и спадане на действието към финала 
може да се проследи в много от драматичните текстове на емблематичните 
модерни европейски драматурзи от онова време. Подобно редуване на речи, 
наситени с различни „височини“ и „спадове“ от страст и емоционалност, но 
и носещи определени тематични настроения, е налице и в Невяста Боряна. 
Мрачната, саркастична и иронична реч на Никола по-скоро тихо, но доста-
тъчно враждебно, се сблъсква с предимно гневната и изобличителна реч на 
майка му Андроница, а ниско долу се проточват примирителните слова на 
невяста Боряна и Димо. Периодично се редуват и основните им теми, както 
се получава в пиесите на Чехов.

Вече става дума за ритъма и метриката т.е. за движението на времето в 
драмата, а не за поместването и разместването на драматичното простран-
ство. Ако пространството при П. Ю. Тодоров се намества по линията до-
лу-горе, т.е. вертикално, за разлика от хоризонталното му разгръщане във 
възрожденската ни драма, но набирането например на височина означава и 
възможности за по-голям пространствен обем, така че и движението по хо-
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ризонтала да получи повече обхватност и сила, то и времето ще трябва да 
се скъси – т.е. пътят и преходът през него да станат по-бързи и интензивни. 
Но не да се забързат линейно, а именно да се променят, да лъкатушат, което 
значи също така да спират и да се забавят и това дава възможност самите 
движения на различните части от драматичното действие да означават скри-
ти съдържания, без ненужно те да са декларирани и оповестявани. По този 
начин с различна скорост да преминават пред нас различни състояния на на-
гледност. Тези нагледни късове на движението си имат своя състав и пре-
дметност, и своята скорост. Тяхното редуване, промяна, завръщане и отми-
наване определят ритъма на драмата и така нейната структура вече напомня 
на музикално произведение.

Впрочем думите „ритъм“ и „ритуал“ имат както тясно, специфично значе-
ние, така и по-широко. Думата „ритуал“ според някои произлиза от санскрит-
ската дума „рита“ (Benoist 2000: 94), означаваща „ред“. Ритъмът е съответно-
то движение на частите на ритуала, а коренът на тази дума също насочва към 
„рита“ – ритъмът е редуването на реда. Ритуалът не е само редът и органи-
зацията на нещо тайнствено, закодирано и свещено, и не е непременно нещо 
специално. Всичко е ритуал и самото ни ежедневие е изпълнено с поредица 
от ритуали, които невинаги осъзнаваме. Змеят и Самодивата си имат своите 
ритуали и Самодивата се опитва да присади някои от тях на „долната земя“, 
която обаче държи на собствените си, ежедневни ритуали: например този на 
жените, които като Хор оплакват съдбата на овчаря Стилян сякаш в тъжна 
народна песен, на която пък се противопоставя живото, весело включване на 
Самодивата. Скучната къщна и полска работа, дори и седенките са част от 
ежедневния ритуал на селото. Само хорото, на което Гюрга винаги първа се 
включва, е онази част от селския ритуал, която, макар и за малко, сближава 
„долната“ и „горната земя“, осъществявайки космическа хармония. Само-
дивата засажда в двора цветя вместо лук и чесън като израз на красивото, 
лишено от практическата му полза. Змеят, който гощава Цена с ягоди, подви-
ква на селяните да се връщат при „мисирите и угарите си“. Селският труд е 
ритуален в основата си – в своето повторяемо редуване, в бавния си и дори 
сънлив ритъм, в приведеното движение на фигурите, които го осъществяват. 
Да си спомним картините и графиките на Брьогел Стария. Не е ли този труд 
всъщност върховен израз на самата леност? Друг е ритъмът и движението на 
природното, олицетворено от Змея и Самодивата и там се разпознава свобо-
дата т.е. неочакваното, странното, непознатото и несретното, които трябва да 
разбият традиционната ритуалност. Истинската свобода се намира тъкмо в 
самотата, в индивидуалната, неповторима изявеност и несретност  и, разби-
ра се, може да се постигне единствено в самота.

Лесно можем да разположим творчеството на П. Ю. Тодоров в рамките на 
опоетизацията на „родното“ и „българското“ и като че ли тъкмо тази твърде 
видима за да е вярна, повърхност на неговия писателски и драматургичен 
почерк, трябва да ни излъже и примами да навлезем навътре в текстовете му. 
А може би „нагоре“ по тях – по извиващите се пътеки на неговите модерни 
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странници, които ни придърпват в самотата си. Особеният му символизъм 
(ако изключим драмата Първите), основан върху народнопесенното начало, 
разцъфтява в своята странност някак неочаквано върху съвсем наскоро на-
трупаната традиция на нашата историческа патриотична драма и комедия-
та на нравите, също щедро обагрена от национално чувство. Както и върху 
прозаичното битоописание на автори като Любен Каравелов, Цани Гинчев, 
Тодор Г. Влайков и др. без да има за основа, например, европейския пози-
тивизъм от средата и третата четвърт на XIX век и натурализма, обяснени и 
положени върху науката от Огюст Конт и Иполит Тен. Още повече, че твор-
чеството на П. Тодоров възниква върху един все още груб, обработващ се 
литературен език и фолклор, започнал да се събира и записва само преди 
60-70 години. Твърде бърз преход за такъв кратък път.

Библиография
Benoist 2000: Benoist, Luc. Знаци, символи и митове [Benoist, Luc. Znazi, simvoli i 
mitove]. Sofia. 
Georgieva 2013: Georgieva, Ivanichka. Българска народна митология [Georgieva, 
Ivanichka. Balgarska narodna mitologiya]. Sofia.
Karagyozov 1995: Karagyozov, Panayot. Първите чешки изследвания за живота и твор-
чеството на Петко Ю. Тодоров. В: Голяма чешка библиотека.  No. 2. Ненаситният 
ловец. Сборник в чест на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Зденек Урбан 
[Parvite cheshki izsledvaniya za zhivota i tvorchestvoto na Petko Yu. Todorov. V: Golyama 
cheshka biblioteka. No. 2, 1995. Nenasitniyat lovets. Sbornik v chest na 70-godishninata ot 
rozhdenieto na Prof. Dr Zdenek Urban]. Sofia.
Nietzsche 1990: Nietzsche, Friedrich. Тъй рече Заратустра [Tay reche Zaratustra]. Sofia.
Strashimirov 1993: Strashimirov, Anton. Нашият народ [Strashimirov, Anton.  Nashiyat 
narod]. Sofia.
Todorov 1957: Todorov, Petko. Събрани произведения в три тома [Sabrani proizvedeniya 
v tri toma]. Sofia.

THE PROBLEM OF TRANSITION IN THE 
WORKS OF P. Y. TODOROV

Romeo Popiliev
Summary: Transition is an important element of journeying in general; it unites changes in 
time and in space. The works of P. Y. Todorov – his dramas and idylls – stand at a decisive 
stage of the transition from traditional Bulgarian society to modernity. This applies also to 
literature, drama, theatre, etc. Moreover, Todorov’s works effect an important semantic, 
structural and narrative-related transition in a number of imageries of mythology, folklore 
and history – a transition along the line leading from tradition to modernity.

Keywords: time, space, mythological figures, traditional, modern, road, the loner
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПРОМЕНИ В РЕПЕРТОАРНАТА ПОЛИТИКА 
НА КУЛТУРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД 
1956 Г. ДО КРАЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ 
ПЕРИОД

Румяна Николова1

Абстракт: В периода на комунизма репертоарните въпроси са основни за културната 
политика в сферата на театъра. Доминиращи са тенденциите за подчиняването на 
българския театър на комунистическата идеология и съветизацията му. Тези поли-
тики доминират и репертоара. До средата на 1950-те години се извършва подмяна 
на естествения репертоарен избор. След смъртта на Сталин (1953) и развенчаването 
на култа към личността следват години на „размразяване“. Променената ситуация се 
отразява на репертоарната политика и на конкретиката в репертоарните решения. Без 
да прави резки завои, властта насочва репертоарните избори в нови посоки. Форму-
лираните до средата на 1950-те години базисни изисквания са валидни през цялото 
време, но след 1953–56 г. постепенно границите на допустимост в репертоарните пла-
нове се разширяват вследствие на властови решения или провокирани от явления в 
драматургичната и сценична практика на българския театър. 

Ключови думи: български театър, театър от времето на комунизма, репертоар 

Говорейки за репертоара на българския театър през периода на комуни-
зма, е нужна поне една уговорка. Репертоарната политика на културната 
администрация е ясно заявявана и довеждана до знанието на всеки театър, 
но тя често се разминава с реалността на сценичните реализации. Затова и 
въпросите около репертоара са непрекъснато обсъждани. Рефлектирайки 
върху обявения репертоарен план за 1959 г., Стефан Каракостов (Karakostov 
1958: 5-19) критикува театрите за голямото разминаване между обявени и 
реализирани на сцена текстове и дава пример с този на Народния театър 
за 1956/57 г., в който са планирани 20 пиеси, от които 10 не са поставени 
дори три години по-късно. Същото е положението и през следващия сезон 
(1957/58) в Народния театър, както и в Сатиричния театър. Разбира се, не 

1  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 Thea-
tre, 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 journal.

E-mail: rumiana.nikolov@gmail.com
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става дума за радикални жестове на подмяна на текстове със забранени. 
По-скоро обяснението е, че театрите невинаги успяват да изпълнят всички 
нормативи на репертоарната политика и често го правят само „на хартия“ в 
планирания и изискуем репертоарен план.

Още в началото на комунистическия режим литературата е разпозна-
та като най-важно средство за пропаганда и затова към текста за театър 
и репертоара са най-активни мерките за налагане на регулации. На теми, 
свързани с репертоара, се посвещават множество статии и дискусии. Ре-
пертоарните въпроси са винаги на първо място в планове и отчети както 
на театрите, така и на структурите, които ги администрират. През 1946 г. 
е създадено списание „Театър“, което се превръща в основната медия, коя-
то поднася на сектора партийните и държавни повели. И закономерно още 
в първия му брой е поместена статия, посветена на репертоара (Danovski 
1946: 6-8). В нея категорично се заявява, че при съставянето му определящи 
не могат да бъдат само художествените съображения: – „никой театър не 
може да избира пиеси за репертоара си, воден единствено от естетически 
и касови съображения“ (Danovski 1946: 6). Актуалните въпроси на репер-
тоарната политика в тези първи години на налагане на нови принципи в 
организацията на театралния процес са свързани с плановия принцип при 
съставяне на репертоараq със съотношението между класически и съвре-
менни пиесиq с необходимостта репертоарът да отговаря не само на есте-
тически, но и на актуални обществени изисквания. Очаква се всеки театър 
да работи по разумен репертоарен план, съставен с оглед на новия зрител 
(„коравите ръце, които работят, и здравите мозъци, които мислят напред-
ничаво“ (Danovski1946: 6). Относно съотношението между класическите и 
съвременните текстове предимство се дава вторите.

Постепенно репертоарът на българския театър се превръща в заложник 
на комунистическата идеология и политика. Репертоарният въпрос по мне-
ние и на формиращите политиките към театъра, и на водещи театрали е: 
„централен въпрос на театралната политика“2. Указанията на властта из-
глеждат ясни и конкретни, но българският театърът не успява да ги изпълни 
бързо и докрай. 

В годините след 1948 г. до края на т.нар. култовски период непрекъсна-
то се преповтарят основните характеристики на „правилната репертоарна 
политика“: да е насочена към „художествената реалистична драма – класи-
ческа и съвременна“, ядрото на репертоара да се образува от съвременни и 
класически съветски текстове3. 

За контрол и помощ на театрите при съставяне на репертоарните плано-
ве и изпълнението им се разчита основно на Репертоарното бюро към Ко-
митета за наука, изкуство и култура, създадено през юли 1948 г. С изграж-
дането му се разширява и задълбочава тенденцията за планиране и контрол 

2  TSDA, F. 143, op.2, a.e. 387, 7
3  Ibid. 
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на репертоара. Репертоарното бюро бързо постига общите си цели: основ-
но място се полага на съвременната българска и съветска драматургия, на 
класическата българска и руска (с уговорки), на класическата западна (с 
уговорки), класическа и съвременна от братските народи. Съотношенията 
за репертоара на сезон 1950/51 са следните: класически български тексто-
ве – два, съвременни български текстове – 13, класически руски текстове 
– 13, съвременни съветски текстове – 27, класически западни текстове – 
три, класически полски текстове – два, съвременни чешки текстове – един, 
съвременни румънски – един. От класическата руска и западноевропейска 
драматургия са посочени като възможни авторите: Грибоедов, Гогол, Горки, 
Чехов, Шекспир, Молиер, Калдерон, Лопе де Вега, но не „както западната 
индивидуалистична култура днес ги обезобразява или изцяло отхвърля“4. 

Както е видно от цифрите, постигната е целта централно място в репер-
тоара да заемат пиесите от новата българска драматургия и „забележителни 
произведения“ от съвременната съветска драматургия. От българските пи-
еси основа на репертоара са пиесите: Разузнаване от Лозан Стрелков, Село 
Борово от Крум Велков (драматизация на Н. Икономов), В поле широко от 
Марий Ягодов, Снаха от Георги Караславов (драматизация на Ал. Хри-
стов). От съветската драматургия актуални за този сезон са пиесите: Макар 
Дубрава и Калинова Горичка от А. Корнейчук, Московски характер от А. 
Софрониев, Разлом и Гласът на Америка от Лавренев, Зад вторият фронт 
от Собко, Гибелта на ескардата от А. Корнейчук, Искам да се върна у 
дома от С. Михалков и др. Тези текстове са определени като „пълноценни 
идейно-художествени произведения“, които спомагат за „укрепване и раз-
витие на нашия театър“ и на актьора по-успешно да овладее „единствения 
творчески метод – метода на социалистическия реализъм“5.

Когато през 1954 г. се отбелязва десетгодишнината от 9 септември 1944 
г., се отчитат постиженията на социалистическата държава във всички 
сфери на живота. Отбелязва се „прелом в репертоара“, от който „бяха из-
хвърлени безидейните и пошли пиеси, театралните колективи се насочиха 
стремително към съветската драматургия, към руската и западна класика“ 
(Balgarskiyat teatar prez iztekloto desetiletie1954: 6). Доминиращи са тенден-
циите за подчиняване на българския театър на комунистическата идеология 
и съветизацията му. Тези политики доминират и репертоара. В този смисъл, 
може да се твърди, че до средата на 1950-те години се извършва подмяна на 
естествения репертоарен избор.

Въпреки устойчивите усилия да се постави репертоарът в желаните 
рамки, властта непрекъснато отчита слабости при неговото изграждане. 
Повече от десет години след 1944 г. се констатира, че въпреки правилния 
в основата си път, театрите все още не успяват да отразят „правилно“ съв-
ременността, както и да запознаят зрителите с житейските промени и ба-

4  TSDA, F. 143, op.2, a.e. 298, 134–140. 
5  Ibid.  
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зисното обществено преустройство (Za palnotsenen repertoar nanashite teatri 
1955: 7–14).

След смъртта на Сталин (1953) и развенчаването на култа към личността 
(официализирано в България на Априлския пленум на ЦК на БКП, прове-
ден през април 1956 г.) следват години, обобщавани като период на раз-
мразяване. Политиките на властта към изкуствата не са устойчиви и често 
се променят в рамките на месеци. Партийният форум е представен като 
„ново начало“ в изграждането на комунизма след изчистването от греш-
ките, допуснати през „култовските години“ и посочването на виновните. 
Като резултат до творците достигат сигнали за промяна и за разширяване 
на границите на допустимост в изкуствата. 

Променената ситуация се отразява на репертоарната политика и на кон-
кретиката в репертоарните решения. Без да прави резки завои властта на-
сочва репертоарните избори в нови посоки. Текстовете, които говорят по 
темата, преповтарят задължителните основни акценти, формулирани в пре-
дходните години, но често те стоят като „задължителната“ рамка, поднесе-
на с празна партийна фразеология. 

В статията Репертоарните проблеми на 1959 г. от Стефан Каракостов 
като най-съществена слабост на новия репертоар е посочена съвременна-
та българска драма и отсъствието на „съветски пиеси за строителството, 
които показват как съветските хора са сгъстявали темповете в осъщест-
вяването на петилетните си планове“ (Karakostov 1958: 5). Като един от 
основните принципи в изграждането на репертоара е изведена „твърдата 
воля да направим нашия театър действително театър национален по форма, 
национален по облик и общочовешки, социалистически по съдържание“ 
(Karakostov 1958: 6). С този странен и празен като съдържание лозунг се 
мотивира новата насока в репертоарната политика – обръщането към бъл-
гарската драматургична класика. До този момент класическите драматур-
гични произведения са позволени с много условия към интерпретацията им. 
Непрекъснатото акцентиране през изминалите години върху съвременната 
социалистическа българска драма не дава добри художествени резултати. 
Затова новата посока е „на нашия театър да бъде върнато наследството“. 
Посочени са авторите Васил Друмев, Добри Войников, Иван Вазов, Антон 
Страшимиров, Пейо Яворов, Ст. Л. Костов, Рачо Стоянов, Йордан Йовков, 
Петко Тодоров като необходими за попълването на „златния фонд“ на бъл-
гарския театър, какъвто липсва дори в Народния театър6. В репертоар за 
1959/60 г. са планирани следните текстове: Към пропаст, Ивайло, Под иго-
то, Грамада, Двубой от Иван Вазов; драматизация на Хоро, Вампир, Къща 
и Пред Влахернските врати (последните две за първи път за периода) от 
Антон Страшимиров; Първите, Змейова сватба и Самодива (последните 
две също за първи път за периода) от Петко Тодоров; Вражалец от Ст. Л. 
Костов; Бай Ганьо от Алеко Константинов; Майстори от Рачо Стоянов;   

6  Виж подробно за въвеждането на драматургичното наследство в сценичната практика през 
този период в: Iordanov 2017.
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Албена от Йордан Йовков; Еленово царство от Георги Райчев; В полите на 
Витоша от Пейо Яворов7. 

В цитирана статия се споделят и други наблюдения около репертоара 
(напр. намаления интерес към руската класика, отсъствието на пиеси за 
сoциалистическото строителство и т.н.). Посочва се и още една нова посока 
за развитие, провокирана от наблюдението, че световната класика присъст-
ва в репертоара на българските театри основно с комедиите на Шекспир. 
Авторът оповестява необходимостта от един нов Хамлет за българския те-
атър (Karakostov1958: 8). Една от най-популярните пиеси на Шекспир не е 
поставяна по времето на Сталин в Съветския съюз, а след 9 септември 1944 
г. и в България, тъй като е считана за опасна. След смъртта на Сталин и в 
Съветския съюз, и в Източна Европа започва реабилитация на Шекспиро-
вия текст чрез множество сценични интерпретации (Nikolova 2015: 64-65). 
В България първата постановка на Хамлет е на режисьора Вили Цанков 
през сезон 1956/57 в театъра във Варна8. Тук интересен детайл е защо авто-
рът на цитираната статия Стефан Каракостов твърди, че българският зрител 
„жадува за един нов Хамлет, който ще бъде достоен приемник на Васил 
Кирков“ (Karakostov 1958: 16), пропускайки да спомене постановката на 
Вили Цанков. Статията е рефлексия върху репертоара за 1959 г., тоест две 
години след въпросната постановка. Може би заради „упреците към спекта-
къла за идеологическа безсъдържателност и увлечение по външната форма” 
(Nikolova 2015: 64) ...

Новите посоки в репертоара на българския театър след края на култов-
ските години са пряко следствие и в зависимост и от новите явления в дра-
матургичната и сценична практика, които са немислими за предходния пе-
риод. Те са възможни в контекста на променливата политика на властта, 
проявяваща се в непрекъснато редуващи се периоди на отпускане и затягане 
на рамката.

За театър започват да пишат много творци от литературата. Поетите – 
Иван Пейчев, Валери Петров, Стефан Цанев, Иван Радоев и др. – навлизат 
в територията на драматургията и произведенията им оформят явлението, 
наречено „поетическа драма“. Пиесата, която заявява новата посока, е Вся-
ка есенна вечер от Иван Пейчев, поставена за първи път в театъра в Русе 
от Любомир Шарланджиев и показана на Втория национален преглед на 

7  Karakostov 1958: 8. Авторът на статията прави интересното отклонение за постановките 
върху текстове на Яворов: „но малцина знаят на какви варварски съкращения и изменения е 
подложен Яворов по сцените на нашите театри. Дори тези вандалщини стигат до ново съчи-
няване на автора, изменяване на характера на героите му и други своеволия в текста. На този 
въпрос трябва да се посвети специална статия, за да се види безстопанственото положение 
в българското драматургично наследство, лекомислено прекроявано от безотговорни хора“. 
Интересно би било изследване защо българската сцена избира пиесите на Яворов в тези 
години, но ги преработва? Какво от тях е нужно/не е нужно на театралната практика към 
момента?
8  Виж повече за постановките на Хамлет от периода: Nikolova 2015. 
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българската драма и театър през 19599. От територията на прозата към из-
разните средства на театъра се насочват автори като Георги Марков, Никола 
Русев, Йордан Радичков. Текстове на тези автори влизат в репертоара на 
българския театър, формирайки по-скоро списъка с „отклоненията“ и „про-
бивите“ в нормативността на социалистическия реализъм. Техните произ-
ведения често попадат в полезрението на цензурната машина. Жертва на вя-
рата в десталинизацията и свободата на словото стават автори като Стефан 
Цанев с „Истинският Ивайло“, написана през 1962 г., „Бунтът на статуите“ 
(1967 г.), „Процесът срещу богомилите“ (1969 г.); Константин Илиев „Мъка 
по цветовете“ (1961 г.), „През октомври без теб“ (1968 г.) и „Цар Шушу-
мига“ (1968 г.); Емил Манов с пиесата си „Грешката на Авел“ (1963 г.). В 
различни текстове и анализи се посочват като несъобразени с класово-пар-
тийния критерий текстовете „Ние сме на 25“ на Недялко Йорданов (1969 г.), 
„Суматоха“ на Йордан Радичков (1967 г.), „Да се провреш под дъгата“ (1965 
г.) и „Атентат“ (1968 г.) на Георги Марков, „Двоен креват за Адам и Ева“ на 
Никола Русев (1968 г.) и др.

В репертоара от втората половина на 1960-те години се откроява още едно 
явление, вследствие на т.нар. втора вълна на десталинизация. Поощряват се 
теми, свързани с борбата против култа към личността и се появяват т.нар. 
„антикултовски“ художествени произведения: пиесите Сезонът на надеж-
дите от Михаил Величков, Прокурорът на Георги Джагаров, Признание на 
Ст. Ц. Даскалов (за политическото убийство на Ал. Жендов), Мъка по цве-
товете на Константин Илиев (за насилията при кооперирането). 

През последните две десетилетия на комунистическия период продъл-
жават официално да се поддържат базисните изисквания към репертоара, 
формулирани още преди 1956 г. по отношение на приоритетното присъст-
вие на съвременната българска и съветска драматургия. Но тенденцията за 
разширяване на допустимостта на репертоарните избори продължава. За 
това допринася и постепенното осъзнаване на необходимостта от цялостно 
реформиране на театралния сектор. 

Продължава да се акцентира върху репертоарните въпроси като базисни 
за културната политика в сферата на театъра. През март 1973 г. е създадено 
Управление „Театър“10. В структурата му прави впечатление акцентът върху 
репертоарните въпроси. Отдел „Репертоар и информация“ е най-многобро-
ен. Появят се идеи за реформи, които относно репертоара предлагат адми-
нистративни решения: създаване на репертоарно-информационен център; 
развитие на литературните бюра в театрите; подобряване подготовката на 
театроведите във ВИТИЗ и др. Започва да се говори за по-качествени пре-
води, за информация за нови пиеси, за отваряне на българския театър към 
световния…

9  Виж по-подробно: Popiliev 2013.
10  TSDA, F. 405, op. 9, a.e. 62.
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Идеите за реформиране на театралния сектор се развиват още повече 
през последното десетилетие на комунистическия период. Естетическото 
еднообразие е артикулирано като слабост: „Основният тип театър, който 
сега задоволява естетическите потребности на зрителя, е „класическият“ 
тип драматичен театър. Това съсредоточаване  на цялостния ни театрален 
живот в един тип театър е една от причините за еднообразието на съвремен-
ното ни сценично изкуство“11.

Относно репертоара се потвърждават основните съотношения при из-
граждането му. Като слабост на репертоарната политика все по-често се от-
белязва, че съвременната европейска драматургия е „неправомерно слабо 
застъпена“, че „в продължение на доста време нашият театър е пропуснал 
да се запознае с редица характерни явления и с представители на съвремен-
ната западноевропейска драматургия, на драматургията в света въобще“12. 
Затова се появяват идеи за разнообразяване на репертоара чрез разширяване 
на преводната дейност и кръга за подбор на произведенията от световна-
та драматургия. Една от най-либералните идеи в самия край на периода е 
принципът за свободен репертоарен избор, който „да се превърне в про-
тиводействие на съществуващата в момента унификация на театрите, да 
стимулира своеобразието и оригиналността на техния репертоарен афиш и 
формирането на неповторим художествен облик“13.

През целия период репертоарните въпроси са основни за културната по-
литика в сферата на театъра. Формулираните до средата на 1950-те години 
базисни изисквания са валидни през цялото време, но след 1953–56 г. посте-
пенно границите на допустимост в репертоарните планове се разширяват 
вследствие на властови решения или провокирани от явления в драматур-
гичната и сценична практика на българския театър.

Библиография

Българският театър през изтеклото десетилетие [Balgarskiyat teatar prez iztekloto 
desetiletie]. – In: Театър [Teatar], No. 9, 1954, 5-18.
Danovski 1946: Danovski, Boyan. Репертоар и репертоарна политика [Repertoar i 
repertoarna politika]. – In: Театър [Teatar], No. 1, 6-8.
За пълноценен репертоар на нашите театри [Za palnotsenen repertoar na nashite teatri]. 
– In: Театър Teatar], No. 4, 1955, 7-14.
Yordanov 2017: Yordanov, Nikolay. Българският драматургичен канон. Формиране и 
пренареждане [Balgarskiyat dramaturgichen kanon. Formirane I prenarezhdane]. Планов 
проект, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2017 [Planov proekt, Institut za 
izsledvane na izkustvata, BAN, 2017]
Karakostov 1958: Karakostov, Stefan. Репертоарни проблеми на 1959 година [Reper-

11  Kompleksen analiz na problemite i nasokite za razvitie na teatara v svetlinata na Reshenieto na 
Politbyuro na TSK na BKP za razvitie na teatralnoto delo1980: 50.
12  Пак там, 21.
13  Пак там, 113.



280

toarni problem na 1959 godina]. – In: Театрър [Teatrar], No. 2, 5-19.
Комплексен анализ на проблемите и насоките за развитие на театъра в светлината на 
Решението на Политбюро на ЦК на БКП за развитие на театралното дело [Kompleksen 
analiz na problemite i nasokite za razvitie na teatara v svetlinata na Reshenieto na Politbyuro 
na TSK na BKP za razvitie na teatralnoto delo], София, Комитет за култура, 1980 [Sofia, 
Komitet za kultura, 1980]
Nikolova 2015: Nikolova, Kameliya. Режисьорът в българския театър 1945–2015: от со-
циалистическия реализъм до постмодернизма [Rezhisyorat v balgarskiya teatar 1945–
2015: ot sotsialisticheskiya realizam do postmodernizma]. – Планов проект, Институт за 
изследване на изкуствата, БАН, 2015 [Planov proekt, Institut za izsledvane na izkustvata, 
BAN, 2015]
Popiliev 2013: Popiliev, Romeo. Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата [Sa-
protivatana dramata v dramata za saprotivata]. Sofia.

Извори:
Централен държавен архив, Фонд 405, опис 9, архивна единица 62 [TSDA, F. 405, op. 
9, a.e. 62]
Централен държавен архив, Фонд 143, Опис 2, архивна единица 387 [TSDA, F. 143, 
op. 2, a.e. 387]
Централен държавен архив, Фонд 143, Опис 2, архивна единица 298 [TSDA, F. 143, 
op. 2, a.e. 298]

CHANGES IN THE CULTURAL 
ADMINISTRATION’S REPERTOIRE POLICY 
AFTER 1956 UNTIL THE END OF THE 
COMMUNIST ERA

Rumyana Nikolova
Summary: Under communism, in terms of theatre, repertory issues played a key role in the 
cultural policy. Bulgarian theatre’s subjection to the communist ideology and to sovietisa-
tion was the dominant bias. Repertory was dominated by those policies as well. By the mid-
1950s a substitution of the natural repertoire choices was made. After Stalin’s death (1953) 
and the denunciation of the personality cult, a temporary thaw followed. The changed en-
vironment had an impact on the repertory policy and on the tangibility in the repertory 
decisions. Without any abrupt movements, the authorities redirected repertory choices into 
new courses. The base requirements as formulated up to the mid-1950s were still valid but 
after 1953–1956 the boundaries of permissibility in repertory plans gradually broadened 
as a result of authority decisions, or after having been provoked by phenomena within the 
Bulgarian theatre’s dramaturgical and stage practices.

Keywords: Bulgarian theatre, theatre during communism, repertory
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

СЦЕНОГРАФИЯТА ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ. 
ПРЕНОС НА ЕСТЕТИКИ

Албена Тагарева1

Абстракт: През 60-те години на ХХ век театралната ситуация в страната е изключи-
телно динамична. В това време в театрите се срещат няколко поколения режисьори и 
сценографи, което в комбинация с променената след Априлския пленум политическа 
атмосфера изключително много допринася за навлизането на нови естетически прин-
ципи във визуалните решения на постановките. Докладът има за цел да очертае пътя 
и процесите на пренос на новите за тези години пространствени концепции от тяхна-
та първоначална поява на сцените в Бургас и Варна до преноса им към софийските 
театри. Представени са някои от сценографските решения на ключови постановки 
в тези години, които са и пример за радикалната промяна на визията на театралния 
спектакъл в сравнение с предходния период. Съпоставени са някои от тенденциите 
и елементите в постановките, които впоследствие се налагат задълго на българска 
сцена.

Ключови думи: условна сценография, Вили Цанков, Михаил Михайлов, поколения 
сценографи 

Годините между 1956 и 1968 са може би най-динамичното време от ко-
мунистическия период в страната. Промяната в политическата обстановка и 
разведряването на обществения климат след Априлския пленум е и предпос-
тавката за започване на дебат в културните среди за необходимостта от раз-
ширяване рамките на понятието социалистически реализъм. Преди обаче да 
видим как това се отразява на тенденциите в сценографските решения, следва 
да очертаем накратко основните събития от обществено-политическия живот, 
които се оказват ключови и влияят на динамиката на творческите процеси. 

В своята книга Модел на функциониране на българския театър в пери-
ода 1944–1989 Румяна Николова задълбочено изследва развитието и начина 
на функциониране на театъра във времето на комунизма. В изследването си 
тя подробно разглежда и анализира поредицата от събития, характеризира-
щи динамиката на времето (Nikolova 2020). Без съмнение смъртта на Сталин 
през 1953 г. поставя началото на раздвижване и преосмисляне на култа към 
личността първо в СССР, а след това и в целия социалистически лагер. През 
април 1956 г. в България е проведен пленум на ЦК на БКП, по подражание на 
ХХ конгрес на КПСС, който има за цел да оповести новата линия в развитие-

1  Since 2019 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 par-
ticipated 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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то на обществено-политическия живот и да осъди грешките и престъпления-
та в управлението на Сталин. Много скоро обаче в социалистическите страни 
се надигат бунтове. В Полша (юни 1956 г.), а след това и в Унгария избухват 
въстания (Унгарската революция октомври същата година), които бързо са 
потушени. Това обаче е силен сигнал за БКП, че размразяването и либерали-
зацията не могат да продължат по начина, по който са започнали. Ситуацията 
вече е различна и не може да се действа със старите методи – нужни са нови. 
Вълко Червенков е свален, Тодор Живков застава начело на Партията, а през 
1962 г. и на държавата. Той съсредоточава в ръцете си цялата власт. Според 
някои изследователи това е и връхната точка на процесите на либерализация, 
на която през 1968 г. се слага край. Пражките събития окончателно попарват 
надеждите за промяна, така бързо обзели обществото в средата на 1950-те 
години. 

През тези седем – осем години властта демонстрира политика на „отпус-
кане и затягане“ (Popiliev 2018) спрямо артистите и интелигенцията, която 
обаче позволява по сцените да бъдат създадени ярки и категорични театрал-
ни произведения, които говорят на съвременен за зрителите език, дебатират 
върху актуални проблеми и изграждат силно концептуални визуални образи. 

В първата половина от разглеждания подпериод се появяват и най-ради-
калните знаци в посока на скъсването на театъра с догматичния социалис-
тически реализъм и илюстративната сценография. Въпреки че тя не слиза 
от сцените и продължава да бъде доминираща в театралния пейзаж, вече не 
се приема безусловно от артисти и критика, както в предходните години. По 
страниците на специализирания печат се разгаря сериозен дебат за границите 
на социалистическия реализъм. Докъде стигат те? Доколко е допустимо да се 
разширяват? Възможно ли е условното визуално решение също да служи на 
реализма? Това са все въпроси, които не получават еднозначен отговор ведна-
га. Малко преди и около ключовия за периода Априлски пленум се отприщват 
дълго потискани енергии и стремежи на артистите да си възвърнат изгубе-
ното в годините на сталинизма и да наваксат пропуснатото в международен 
план. Тази атмосфера позволява и воденето на подобни дебати, невъзможни 
преди това. 

През 1956 г. официално се създава Държавният сатиричен театър, а само 
една година по-късно е формирана и знаковата за 1960-те години Група на съ-
мишлениците в Бургас. Визуалната страна на театралния спектакъл е един от 
първите елементи на постановката, чрез който много бързо представлението 
излиза от стереотипа на социалистическия реализъм. Поетът Иван Теофилов 
споделя впечатленията си от първата си среща с театъра на съмишленици-
те в Бургас: „Бях като хипнотизиран. За първи път виждах условен декор, 
наклонен сценичен под, сценична площадка на различни нива, стилизирана 
игра и лаконично аранжирано осветление“ (Теофилов 2003: 36). Това са само 
част от елементите, които все по-често започват да присъстват по театрал-
ните сцени не само в провинцията, но и в столицата. Всичко това обаче не е 
новост за българската театрална действителност, а е съвременен прочит на 
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модерните течения в междувоенния период. Сценографът Ангел Ахрянов 
пише: „Размразяването, довело до нов качествен скок [в театралния език – 
б.а.], започва във втората половина на 1950-те години. Доста бързо, в края 
на 1950-те и началото на 1960-те години, се избистря едно ново схващане за 
пластичното изграждане на театралния спектакъл, характеризиращо се със 
стремеж за материализация на драматургични и постановъчни идеи. Стремеж 
към функционално изградени игрови пространства, водещи до динамизиране 
на драматичното действие, до театрализация, постигната по различен път и 
с различни по характер изразни средства“ (Ахрянов 2000: 104). Именно въз-
можността за използването на нови изразни средства, различни от  илюстра-
тивното наподобяване, отваря вратите към условността, символното, знака и 
т.н. В тези години критиката изпитва затруднения да даде категорично опре-
деление за реалистична и формалистична сценография, което позволява на 
художниците и режисьорите с всички сили да работят за утвърждаването на 
условната сценография като приемлива за новата посока на социалистиче-
ския реализъм. 

В началото на 1950-те години завършва и първият випуск „Сценография“ 
в Националната художествена академия. Младите художници сформират вто-
рото поколение професионални сценографи, навлезли в театралната практи-
ка. Те са възпитаници на Иван Пенков и Георги Каракашев. Току-що дипло-
мираните художници започват да захранват театрите в цялата страна2, където 
са и първите им по-значими постижения. В коментара си по повод сценограф-
ските решения демонстрирани на Втория национален преглед на българска-
та драма и театър през 1959 г. Вера Динова-Русева отбелязва: „Софийските 
постановки бяха декоративно оформени в повечето случаи от добре познати 
вече, с ясно очертана творческа физиономия театрални художници като Ге-
орги Каракашев, засл. художници като Асен Попов, Милка Начева и др. По-
становките на провинциалните театри пък обратно са оформени предимно от 
младите възпитаници на ателието по театрална декорация на ВИИИ „Николай 
Павлович“ (Русева 1959: 22). А Анна Топалджикова отбелязва: „Постепенно 
на различни места в страната се формират силни театрални екипи, които ма-
кар и за ограничен период от време, очертават нови посоки на търсения извън 
тясната рамка на социалистическия реализъм“ (Топалджикова 2009: 269).

Тук накратко ще представим първите стъпки на професионална сцена на 
някои от ключовите сценографски фигури през 1960-те години, които допри-
насят за разширяването на рамките на социалистическия реализъм и утвър-
ждаването на условността като принцип. В тези години театрите изпитват 
силна липса на театрални художници. Дипломираните млади сценографи са 
разпределени в страната. Георги Ножаров работи в театрите в Благоевград и 
Перник, след което и във Варненския театър. Михаил Михайлов работи във 
Варна от 1954 до 1961 г., след това е сценограф в Младежкия театър, където 

2  В тези години работи системата на следдипломното разпределение. Освен това обаче лип-
сата на професионални художници в театрите в страната е силно обострена и младите кадри 
бързо запълват празнината. 
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за около 7 години успява да създаде над 20 постановки. Асен Стойчев прави 
своя дебют във Врачанския театър, а една година по-късно – през 1961 г., и на 
софийска сцена в театър „Трудов фронт“. Стойчев заминава на специализация 
в Чехословакия, където по това време Йозеф Свобода смело експерименти-
ра с прожекцията. Невероятният успех на Латерна магика и полиекрана през 
1958 г. на Експото в Брюксел, превръщат този принцип в стандарт за чехосло-
вашката театрална практика. След завръщането си през 1963 г. е и първият от 
второто поколение сценографи, който работи на сцената на Народния театър 
още в началото на 1960-те години. През 1966 г. той е назначен за главен сце-
нограф в новооткрития театър „Сълза и смях“, където създава по-голямата 
част от своите театрални проекти и където утвърждава името си на креативен 
сценограф, смело експериментиращ с материалите и пространството. Асен 
Стойчев работи още на сцените в Хасково и Русе както за драматични, така 
и за няколко оперни спектакъла. Светослав Генев работи предимно в Пло-
вдивския театър, където се среща с режисьорите Христо Христов и по-късно 
с Крикор Азарян. Имената на Константин Радев и Стефан Савов се свързват 
с репертоара на Сатиричния театър. Въпреки че не е дипломиран в ателието 
по сценография, Младен Младенов също се причислява към второто сцено-
графско поколение. Той е изключително свързан с групата на съмишлениците 
в Бургас, където е поставено началото и на професионалната му дейност като 
сценограф. Първата постановка на Младенов като сценограф е Чудак от На-
зъм Хикмет (1959), реж. Леон Даниел. (Емануилиду 2010: 222) Тук започва и 
партньорството му с Леон Даниел, който впоследствие осъществява някои от 
най-значимите си спектакли с Младенов като Поетът и планината (1964) и 
Хамлет (1965) в ТБА (тогава театър „Народна сцена“ – б.а.). Асен Митев, Ва-
сил Кавалджиев и Константин Джидров също са част от тази важна творческа 
колаборация. Спектаклите на Бургаската група се отличават с метафоричност 
и стилизирана визуална изразност, полярно противоположна на случващото 
се в Народния театър в този период. Като типични елементи в пространстве-
ните решения на постановките на Бургаската група могат да се откроят сти-
лизираният декор, оголената сцена, площадките, цветното контрастно освет-
ление, което е и много характерно за работата на режисьора Вили Цанков. 

Една година преди формирането на Бургаската група Вили Цанков създава 
спектакъла Хамлет от Шекспир заедно със сценографа Михаил Михайлов, 
който в този момент работи във Варненския театър, където дотогава има вече 
няколко постановки. Най-забележителната от тях остава именно Хамлет. 
Спектакълът и сценографското му решение са важен етап в кариерите и на 
двамата творци. Според Вера Динова-Русева Хамлет е най-категоричната по-
становка на Михаил Михайлов, чрез която той заявява пристрастията си към 
условната сценография. Тук следва да отбележим, че визуалното решение на 
спектакъла е съвместно дело на сценографа и режисьора. А ето и описанието, 
което Русева прави на визуалното решение: „Михаил Михайлов проектира 
голям кръгъл подиум с разчупен терен, върху който се извива висока каменна 
стълба, убедително внушаваща идеята за възходящата мисъл на новия човек. 
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Нейният край преминаваше в площадка на голяма височина от сценичния под. 
Тази масивна декорна конструкция, действуваща монументално и компактно, 
се завърташе върху кръг, на който беше построена. При всяка нова позиция 
на декора спрямо зрителната зала се създаваше нова обстановка. С поставя-
нето на някои елементи като драматично въздействащо дърво с голи клони 
и др., се получаваха различни условно загатнати обстановки (…) Драматич-
но раздвижено небе, представляваше фон на обстановките. Постановката на 
„Хамлет“ във Варненския театър възстанови един принцип на революцион-
ните театри от 1930-те години в съвременния български театър – играеше се 
без завеса“ (Русева 1975: 296). Постановката е посрещната противоречиво. 
Новото за българската театрална действителност тук – според Русева – е вър-
тящият се кръг, който се използва като част от режисьорската концепция, а 
не просто като техническо средство за промяна на обстановките и мястото на 
действието. Динамиката в театралния спектакъл, бързите промени на декор 
и осветление, са ключови за налагащия се нов образ на постановките и осо-
бено тези на Вили Цанков. Според Анна Топалджикова „силната страна на 
спектакъла е цялостно проведеното режисьорско решение, построено върху 
солидна, знаковообозначаваща структура. Метафоричното визуално решение 
онагледява концепцията“ (Топалджикова 2009: 260). В една от критичните 
към постановката рецензии се казва: „Такъв „Хамлет“ нашият театър до днес 
не познава“ (Огнянов 1957). Анализаторът дори прави паралели между по-
становката на Цанков с тази на Гордън Крейг в МХАТ през 1911 г. и заключа-
ва, че: „... такива „творчески смелости“ са били кръстници на нашия поста-
новчик“ (Огнянов 1957). Действително идеите за театър на Цанков са близки 
до концепцията на Крейг за подчиняването на всички елементи на спектакъла 
на режисьорската идея.

Михаил Михайлов е един от младите сценографи, които бързо след нача-
лото на професионалната си кариера се утвърждава като защитник на новата 
посока на развитие на театъра. След срещата им във Варна, двамата с Вили 
Цанков работят заедно в Младежкия театър, където се открояват два техни 
спектакъла отново върху драми на Шекспир: Ричард II (1964) и Ромео и Жу-
лиета (1966). Те предизвикват силни вълнения и остри реакции на критиката, 
а след втория отзвукът е толкова силен, че Цанков е принуден да напусне 
театъра. 

Изводът, който можем да направим след тази кратка „разходка“ е, че дви-
жението на артистичните екипи между театрите в страната е продиктувано от 
възможността на конкретно място да се събере група от съмишленици, която 
необезпокоявано да развива собствените си естетически принципи до момен-
та, в който не се случи ново затягане или промяна на политическия курс. 
Следователно групата е разтурена, а режисьорите и артистите най-често се 
разпръсват и след известно прекъсване се установяват в други театри, където 
неминуемо пренасят и театралните си концепции. 
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THE 1960s SET DESIGN.TRANSMISSION OF 
AESTHETICS 

Albena Tagareva

Summary: In the 1960s, theatre in Bulgaria was an exceptionally dynamic environment. 
Within the local scene, there were a few different generations of directors and set design-
ers. The generational difference, combined with the rapidly changing political climate after 
the BCP’s Plenary Meeting of April 1957, has contributed towards the introduction of new 
visual aesthetics within the theatrical performances. This paper aims to investigate the vari-
ous processes surrounding the relatively new for that period spatial concepts, since their 
introduction in the theatres of Burgas and Varna and their subsequent influence over the 
stages of Sofia. The paper describes some of the set design approaches from a few key 
performances, illustrating the radical change in the visual aesthetics of the the¬atrical per-
formance, compared to previous periods. Compared are some of the trends and elements 
of the performances, which later had for years a significant impact on the Bulgarian stage.

Keywords: provisionally in the set design, Villy Tsankov, Mihail Mihaylov, generation of 
set designers 
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ – МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО 
И ПЪТУВАНЕТО

Ани Янева1

Абстракт: 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)“. Пътуването 
за всеки изследовател е трупане на нови знания и разширяване на кръгозора, нови 
впечатления и опит, обмяна на идеи с хора от неговите среди, а и не само. Пътувайки, 
всеки изследовател задълбочава проучванията си и в същото време успява да събере 
материал, както за научната си дейност, така и за натрупването на архив. По време на 
социализма пътуването извън страната е бил единственият начин за придобиване на 
чужда литература и малцина са имали тази възможност. В това отношение киноведът 
Александър Александров е бил облагодетелстван, защото е имал възможност да пъ-
тува по света в период, когато това е било принципно невъзможно. Това му е позволи-
ло да събере огромна колекция от книги – по думите му тя се състои от 24 000 книги 
от 26 страни, представящи 86 национални литератури на 16 езика. Пак според него 
той притежава колекция от 6000 тома в областта на световното кино и 8000 списания. 
Този безценен архив още е в процес на обработка.

Ключови думи: театър, критика, архивни фондове, кино, пътуване

Заглавието на статията е във връзка с обявената от „Изкуствоведски чете-
ния“ тема на конференцията „Пътувания“. Докладът е част от дисертацио-
нен труд на тема „Ролята на личните архивни фондове в конструирането на 
историческото арт познание (върху материали от архивите на Любомир Те-
нев и Александър Александров)“. По време на социализма пътуването извън 
страната е бил единственият начин да имаш достъп до чужда литература. В 
това отношение киноведът проф. Александър Александров е бил облагодетел-
стван, защото е имал възможност да пътува по света в този период и е успял да 
събере огромна колекция от книги.

„Човекът е човек, когато е на път“ – може би е клише, а може би начин 
на живот и мислене. Пътуването е начин да откриваш света и едновременно 
– себе си – да учиш, да се възпитаваш; дава ти възможност да се обогатиш 
духовно, да израстваш като личност, да видиш живота от друг ъгъл, да при-
емаш хората по нов начин. Пътуването ти помага да намериш отговори на 
въпроси и да задаваш нови такива, както и да търсиш нови отговори. Сблъсъ-
кът с непознати култури ни учи на нови неща, възпитава и обогатява, дава ни 

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

E-mail: anikbr@yahoo.com
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възможност да се запознаем с нови хора, които да разширят нашия хоризонт. 
Пътуването те променя и те прави богат, дава ти възможност да събираш – 
както материално, така и духовно богатство.

Възможност да се проникне в значението на пътуването за всяка отделна 
личност са архивите – пътеписи, картички, писма, снимки.

В процеса на работа по дисертацията ми с ровенето из личните архиви на 
двама преподаватели и учени по изкуствата попаднах на изключително инте-
ресни документи. Личните архивни фондове дават възможност да се напра-
ви реконструкция на  индивидуалните възгледи, както и на отношението на 
фондообразувателя към съответните събития. Освен това фондовете от личен 
произход служат нерядко и като импулс за насочване към нови изследова-
телски проблеми2. В тази връзка разглеждам архивите на Любомир Тенев и 
Александър Александров като част от дисертационната ми тема. Александър 
Александров е събирал в отделни папки подредени и залепени статии от спи-
сания и вестници. Много добре са отделени тематично – по националности 
на филмопроизводството – новини от различни страни за киното, актьорите 
и т.н. Това позволява да се проследи историческото развитие и да се направи 
реконструкция на конкретния период – да видим как се е развивало киното и 
тенденциите в тези години. 

В този текст специално ще се спра на някои мигове от живота и делото на 
преподавателя, критика, културно аташе – проф. Александър Александров – в 
контекста на пътуването.  

Александър Александров е роден на 20 юли 1926 г. в град Твърдица. Учи 
в класическите гимназии в Сливен и Стара Загора. Дейно участва в антифа-
шистките борби, за което е арестуван и многократно изключван. Бил е полит-
затворник в Старозагорския областен затвор. Следва философия и литература 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва с отличие Все-
съюзния държавен институт за кинематография (ВГИК) в Москва, в който учи 
в периода от 1948 г. до 1954 г. Той е и първият дипломиран киновед в Бълга-
рия. В периода от 1956 до 1959 г. е пресаташе на българската легация в Париж. 
Той е и основоположник на научните изследвания на киното в БАН от 1963 г., 
както и на кинообразованието във ВИТИЗ от 1959 г. Автор и съавтор е на пет 
книги за киноизкуството, както и на много публикации в периодичния печат. 
През 1958 г. е избран за член на Международното бюро за кинематографски 
изследвания в Париж. Друга важна тема на неговите изследвания е колек-
ционерството. Той е голям колекционер – част от неговите колекции се нами-
рат в архива на Института за изследване на изкуствата в БАН. В момента те са 
в процес на обработка, както и голяма част от неговите научни изследвания. 
Притежава 34 000 картички, а подарените му автографи са повече от 3 5003.

В една от своите статии проф. Александров прави равносметка на това, 
което е успял да свърши през живота си. Освен статиите и публикациите, както 

2  Pendzhekova 2020: Available at: http://www.electronic-library.org/articles/Article_0189.html 
[Accessed 2 July 2020]
3  Архив на  ИИИзк-БАН, ф. „Ал. Александров“, а.е. 426 
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и преподавателската му дейност, и всички студенти, на които е преподавал, 
той прави равносметка на пътуванията си. През социалистическия период, в 
който е живял и учил, той, за разлика от много други българи, е имал рядката 
възможност да пътува много. Всичко е започнало още с обучението му в 
Москва. 

1. Александър Александров (вторият от дясно наляво), 1949, Москва

2. Александър Александров, 1949, Москва
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За престоя си в Москва той 
разказва в „При извора на ки-
нознанието“. Споделя за препо-
давателите си, които са оказали 
най-силно влияние върху него и 
мисленето му. Един от тях е Ни-
колай Алексеевич Лебедев, който 
е бил любимец на всички студен-
ти заради начина му на препода-
ване, изключително ерудирана 
личност – двамата се сближават 
много. Проф. Лебедев идва и в 
България на гости на Александър 
Александров. За него казва: „Той 
беше живата история на съвет-
ското кино и от него узнах хиляди 
подробности и анекдоти за мина-
лото, които ме направиха съпри-
частен към едно велико киноиз-
куство, от което аз се възхищавах 
вече цяло десетилетие. Оттук и 
моето пристрастие към него през 
цялата ми професионална карие-
ра, което се изрази в повече от 500 
публикации, в стотици беседи по 
телевизията, радиото и най-раз-
лични форуми, в неиздадената ми 

книга „Съветското кино и ние“ и в безбройните ми приятелства със съветски 
колеги и кинодейци от всички професии. От професор Лебедев научих мно-
го за методиката на писането на истории на национални кинематографии 
или на монографии на киноисторическа тема...“ Споделя, че е бил и негов 
преводач от английски и френски, а пък той го е запознал с „най-знаменития 
световен киноисторик“ Жорж Садул на международен форум в Париж – пре-
поръчал го е за негов ученик. Споменава още като свои учители, допринесли 
най-много за професионалното му развитие – професор Комаров и Валенти-
на Колодяжная. Отпечатък са оставили и някои състуденти – особено тези, 
с които е започнал следването си, като приятелството им е продължило и 
години след това – Марк Ефимович Зак, Имануил Лазаревич Сосновский, 
Одисей Викторович Якубович-Ясний, Лев Александрович Парфьонов, Га-
лина Василиевна Сенчакова. За тях казва: „изброените дотук пет мои със-
туденти второкурсници са удостоени с честта да фигурират с биографични 
очерци в единствения досега съветски „Кино-енциклопедический словарь“. 
За други разказва, че са имали връзка заради интересите им към българското 
кино и гостуванията им в България по този повод. Много силно се е отпеча-

3. Александър Александров (първият от ляво 
надясно), 1951, Москва

4. Александър Александров (в средата), 1951, 
Москва
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тал престоят му в Москва и е дал 
отражение върху цялостното му 
професионално развитие4.

През 1956 г. е изпратен в Па-
риж като културно пресаташе. За 
този период той самият казва, че е 
един от най-обогатяващите и да-
ващи му възможност за събиране 
на литература и много интелек-
туални срещи. Александър Алек-
сандров е книгоман – основното 
му хоби е литературата. Където 
и да пътува, каквото и да прави 
– той носи предимно книги. По 
думите му те са около 24 000 от 
26 страни, както и 6000 тома в 
областта на световното кино и 
8000 списания. Описва и друга 
част от своите колекционерски 
занимания, свързани с киното – 
има 700 папки, които освен днев-
никови записи (негов приятел ги 
бил изчислил на 18 000), са били 
препълнени с незавършени книги и изрезки на 1700 публикации, които са 
били подготвени за книги5. Знае руски и френски език. Въпреки това негова-
та библиотека има заглавия и на други езици. Само в Москва и Париж той е 
прекарал общо 9 години от живота си. 

Връщайки се в България, той е назначен на длъжност, на която успява да 
съвместява хобитата си – да пътува много и с това да обогатява колекциите 
си. В Комитета по култура и изкуство в управление „Кинематография“ е бил 
назначен като член на комисията по подбора на филми от капиталистиче-
ските страни. За това време е успял да посети общо 26 страни – наистина 
за кратки периоди (той ги изчислява общо на една година), но пък е бил на 
път. Заради заеманата позиция е могъл също и да гледа филми, които не са 
стигали изобщо до България. Трябвало е да избира такива, които са били 
подходящи за излъчване пред българската публика. Всичко това – пътуване-
то, различните страни, езици, култури, колекционерските му хобита, – го е 
изградило като силна и ерудирана личност. 

Основната цел на киното е била да се възпитава публиката чрез него, а 
за това са били подходящи единствено произведенията от социалистически-
те страни. Това е причината в периода между 1950–1951 г. по екраните ни 

4  Архив на  ИИИзк-БАН, ф. „Ал. Александров“, а.е. 734 
5  Архив на  ИИИзк-БАН, ф. „Ал. Александров“, а.е. 615 

5. Александър Александров (първият от дяс-
но наляво), 1951, Москва
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да няма нито един нов западен филм, както и за присъствието на съветски 
заглавия, които да обхващат близо 90% от екранното време. В средата на 
1950-те години става ясно, че не е възможно да се продължава политиката на 
пълен изолационизъм от останалия киносвят, и че репертоарът трябва да се  
увеличи количествено. За тази цел е необходимо да се разнообрази геогра-
фията на представяните страни – включват се филми от Франция, Италия, 
Англия (Yanakiev 2003: 234).

Това е и причината Александър Александров да бъде изпращан в различ-
ни европейски страни. Имал е възможността да бъде зрител и в същото време 
колекционер. Правил е подбор на филми по определени, зададени критерии, 
които да са подходящи за българската публика в социалистическия период. 

6. Александър Александров (първият от дясно наляво), 1981, Лайп-
циг

7. Александър Александров (първи ред, третият от дясно наляво), 
1981, Лайпциг
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В книгата си СИНЕМА.BG Александър Янакиев пише, че през 70-те и 
80-те години на ХХ век, репертоарът в българските кина се подобрява в срав-
нение с предишните десетилетия, но остава далеч от широкия и смислен об-
хват, който имат зрителите в социалистически страни като Полша, Унгария, 
Югославия и дори Чехословакия. Западните филми продължават да идват 
със закъснение в България от две до четири години, като някои от основните 
явления, имена и заглавия отново не достигат до нашата публика. Благодаре-
ние на мрежата от студийни кина има историческо наваксване на пропуснати 
явления от световното кино и опити да се улови актуалният ритъм на светов-
ния филмов процес (Yanakiev 2003: 236).

Ингеборг Братоева-Даракчиева отрежда на киното особено място в сис-
темата на тоталитарната култура заради магическото въздействие, което то 
има. В книгата си Българско игрално кино: от „Калин Орелът“ до „Мисия 
Лондон“ пише, че то е резултат на илюзията за достоверност, която създават 
движещите се образи, а също и заради това, че то е индустриално изкуство и 
творческите процеси могат да бъдат контролирани на всички етапи на създа-
ване на произведението още от най-ранните му фази. Затова тоталитарната 
власт счита киното за един от най-важните елементи на системата за масова 
комуникация. При социализма на киното се е гледало като на държавно изку-
ство и инструмент за пропагандиране и легитимиране на комунистическата 
идеология. Киното е играло и ролята на масмедия, и средство за развлечение 
(при отсъствието на телевизия през 40-те, 50-те и началото на 60-те години 
на миналия век) заради увереността на управляващите в способностите му 
да въздейства директно върху мотивацията и ценностната система на зри-
теля…Тоталитарната държава превръща българското кино в държавно из-
куство и го вписва в системата на развихрилото се културно инженерство 
като инструмент за пропагандиране и легитимиране на комунистическата 
идеология. Тоталитарната власт е възприемала киното като инструмент за 
обработване на общественото съзнание чрез налагането на определени иде-
ологеми. Отричат се и се пренебрегват, както комерсиалният потенциал на 
изкуството, така и иманентните възможности за творческо себеизразяване. 
У нас, както и в целия социалистически лагер, се лансира схващането, че 
отношението към киното е „отношение, лишено от търговско спекулативни 
съображения, изградено единствено върху високата оценка за ролята на това 
изкуство, за неговата необходимост като съставка от общата култура на стра-
ната“ (Bratoeva-Daraktchieva 2013: 29-30).

Българското социалистическо кино се е изграждало според два принципа, 
които са били вече установени, проверени и развити в съветското. На първо 
място – икономически: пълен държавен монопол върху филмовото произ-
водство и киноразпространението, и на второ – естетически: принцип (ме-
тод) на социалистическия реализъм. Българските филми от това време да-
ват възможност много ясно да се проследят развитието и модификациите на 
основните теми, идеологеми и митове на соцреализма на екрана (Bratoeva-
Daraktchieva 2013: 31).
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В статията, която пише по случай осемдесетгодишнината си – Моето ве-
рую6, Александър Александров не пише за пътуванията си. В нея споделя за 
това как е преминал животът му – „живях през три исторически епохи: див 
капитализъм плюс фашизъм, социализъм и второ издание на дивия капита-
лизъм“. Според него материалното богатство не е необходимо и смята, че 
„цивилизацията, това е преди всичко духовното съвършенство“. И вместо 
да препътува през собствения си осемдесетгодишен живот, той прави едно 
голямо духовно пътуване в световен мащаб. Спира се на велики световни 
автори, мислители, художници, но не пропуска и българските, възмущава се 
от американската култура, минава през всички войни и изострени полити-
чески центрове – немските нацисти, италианските фашисти, японските им-
периалисти, испанците, нашата история. Но най-голям враг вижда в лицето 
на САЩ. Според него: „САЩ са истинската империя на злото, която причи-
нява и обезродяване на народите, духовно оскотяване, безграничен егоизъм, 
господство на юмручното право, безскрупулните действия, безнаказаното 
вмешателство и на всички възможни пороци в обществения и личен живот 
на цялото човечество. Американизмът е синоним на обезчовечaването“. Той 
вижда в изкуството душата на социалната революция.

Докато четях в архивите му, попаднах на статия, в която описва вълшеб-
ното си пребиваване във Венецуела. Там е бил цял месец, но за съжаление не 
можах да разбера кога е било това и по какъв повод.

Много неща могат да се научат за дадена личност при проучването на 
личните архивни фондове, а и за цялото време, в което е живял човекът. Изу-
чаването на развитието на архивите като учреждения и културни институти 
е важна съставна част от науката за архивите – архивознанието. Сложен път 
изминават първите хранилища на документи от Древна Гърция и Рим през 
различните обществено-икономически формации, докато се обособят в са-
мостоятелни културни учреждения и си извоюват място в културния живот. 
Най-голям тласък за това развитие дава историческата наука, търсенето на 
документите като източници за проучване на човешкото общество. Архивите 
като продукт на определена обществено-икономическа база се намират в най-
тясна зависимост от общото културно равнище на дадена страна. В резултат 
на това в отделните държави развитието на архивите върви по различен път, 
всяка една от тях изгражда своя система на организация на архивното дело7.

Мястото на „паметта“ при проучването на архивите е важно заради ин-
формацията, която те носят за поколенията. Според Ивайло Знеполски в 
статията му „Историята на сегашното време. Посткомунистически употреби 
на паметта“8 понятието „памет“ не носи голяма сигурност на историка. По-
нататък в статията той разсъждава и по отношение на колективната и ин-
дивидуалната памет. Много от недоразуменията в историческата литература 

6  Архив на  ИИИзк-БАН, ф. „Ал. Александров“, а.е. 735 
7  Kuzmanova 2020: Available at: http://electronic-library.org/books/Book_0003.html 
8  Znepolski 2020: Available at: http://www.slovo.bg/old/litforum/201/iznepolsk.htm 
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се дължат на неадекватното позоваване на многобройните модалности на 
понятието „памет“, които се преплитат, но и се подменят. Все още се спори 
кой е субектът на паметта: индивидът, неформалната група, колективът, об-
ществото като цяло. Все още продължават споровете относно легитимността 
на понятието колективна памет, както и относно несигурните граници между 
индивидуална и колективна памет. Историците са изправени и пред пробле-
ма за невъзможния консенсус в полето на колективната памет – има различни 
нива на съгласуваност в колективната памет, но и напрежения между тях. 
Изключително трудно може да бъде определена границата между субектив-
ните и обективни моменти в прехода от спомен към памет. Не са спирали и 
споровете относно статута на Архива. Според Пол Рикьор: „Историческото 
познание се отдалечава от паметта, за да се насочи към трайната авантюра 
на архивите, на разбирането и репрезентацията“. Но може ли архивът да се 
разглежда вън от процесите на паметта? Различните режими на паметта из-
явяват претенции за вярност към миналото, но никой от тях не го гарантира 
и не може да го гарантира. И причините за това са не само т.нар. болести на 
паметта, но и съзнателните операции, на които тя е подлагана, често с актив-
ната помощ на самата История. Не липсват и опити травмите на паметта да 
бъдат лекувани посредством манипулации.

В този доклад акцент се поставя върху пътуването (в контекста на така 
наречената „мобилност“) и културния (научния) обмен като един от важни-
те фактори за конструирането на историческото арт познание. Пътувайки, 
всеки изследовател задълбочава проучванията си и в същото време успява 
да събере материал, както за научната си дейност, така и за архив, като едно-
временно с това обменя опит и идеи. В тази връзка смятам, че и богатството 
на архива на проф. Александров се дължи на възможността му да пътува и да 
събира, както спомени, така и книги. 
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RESEARCHER BETWEEN ART AND TRAVEL

Ani Yaneva

Summary: This paper is part of a thesis on the role of personal archive collections in the 
construction of historical art knowledge (using materials from the archives of Lyubomir 
Tenev and Alexander Alexandrov). Travelling, researchers deepen their research and at the 
same time manage to collect material for both their research and archives, while sharing 
experiences and ideas. Under socialism, travelling abroad was the only way to have ac-
cess to foreign literature. In this respect, film critic Alexander Alexandrov was favoured 
because in that period he was able to travel around the world and form a huge collection of 
books, in his words, 24,000 from 26 countries, as well as 6,000 books on cinema and 8,000 
magazines. 

Keywords: theatre, criticism, archive collections, cinema, travel
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A CHARACTER’S INNER JOURNEY IN THE 
COMPLEX TV DRAMA

Elitza Gotzeva1

Abstract: The paper studies the phenomena of a multidimensional character/antihero 
depicted in the contemporary American complex TV drama. Giving example with some 
of the most fascinating characters and reviewing their inner journey, the aim of the author 
is to record the way TV writers keep the public entertained – using different modes of 
involvement, interest strategies, and specific character design. The study will also explore 
the portrayal of morally conflicted and rather villainous characters in the contemporary TV 
drama; the way the most multi-faceted, compelling characters are created and the possible 
boundaries of experimentation in cable TV.

Keywords: TV drama, long-form storytelling, complex character, antihero, 
multidimensional, characterization vs. true character

Long-form television is a sui generis art form as different from cinema as the-
atre is from prose. It explores depths, breadths, and complexities of character and 
conflict beyond the reach of any other medium. Like narrative architects, long-
form creatives are building the storytelling cathedrals of the 21st Century.2   

Robert McKee

In the American scholars’ literature there is a clear distinction between “regu-
lar”, “quality” and “complex” TV drama. As per Trisha Dunleavy: “An important 
difference between American quality drama and ‘regular drama’, however, was 
that they served different commercial objectives for American broadcast televi-
sion. Consistent with the ‘mass audience’ emphasis of the broadcast-only era, 
‘regular drama’ (as with other TV programming) was created and produced to 
maximize audience size. In contrast, AQD, which developed in response to in-
creasing network interest in the commercial value of the audience segments be-
ing targeted and delivered, was devised to attract viewers for which advertisers 
were willing to pay significantly more.” (Dunleavy 2018: 42). She continues with 

1  Dr Elitza Gotzeva is an Assistant Professor at the Screen Arts department of the Institute of Art 
Studies, BAS; member of the Union of Bulgarian Filmmakers, Guild of Writers. Research field: 
Film studies, dramaturgy and nonlinear narrative. Screenwriting credits for the documentary 
Dream of Happiness. 

E-mail: elichka_g@yahoo.fr
2  McKee, R. TV Series. The Art of Long-Form Storytelling. Screenwriting course, London, May, 
2019.
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the definition of “complex TV drama”: “The label ‘complex serial’ refers not to 
drama serials broadly, but to a specific type of serial whose design for longevity 
is a major departure from the historic tendency of high-end serials to develop and 
conclude within a limited number of episodes. Three related characteristics, which 
complex serials deploy in tandem, underline their break with longstanding narra-
tive traditions in American TV drama…” (Op. cit.: 97). The complex TV drama 
deploys “seriality rather than episodicity”; eschew the institutions (police stations, 
hospitals and lawyer’s offices) of American long-format drama tradition, prioritis-
ing “a central ‘overarching’ story rather than a story-generating ‘problematic’ and 
are conceived “to foster a notably intense form of audience engagement”.

Following T. Dunleavy, if we could speak of narrative strategies that shape the 
character’s creation and the “complex seriality”, and which distinguish them from 
the “regular” and “quality” TV drama, we must refer to: presentation of conceptual 
originality and stories without analogue on television; design of a main storyline, 
as well as a complementary minor one, that would provide a flow of guests and 
secondary characters whose storylines intertwine with the main one, guaranteeing 
a greater number of episodes; the overlapping of the main character’s dilemma 
with the main storyline, which necessitates a complex, contradictory character 
that must constantly change, gradually revealing the depth of its internal conflict. 
This strategy confirms that the concept design of a complex serial begins with 
the conception of a conflicted character rather than with the conception of situa-
tions of conflict (such as police stations, hospitals and law firms) that characters 
are subsequently created to inhabit; the deployment of morally conflicted, usually 
transgressive lead characters, antiheroes; using ways to reveal the motivations 
behind the actions of the characters through flashbacks, dreams and flash-forwards 
into a “closed” narrative construction from the perspective of the finished series; 
deep psychological examination of emotionally unbalanced characters. (Dunleavy 
2018: 165-166).

The narrative of “complex TV drama” or long-form TV usually contains four 
levels of conflict in which the main character can be involved:

- physical: conflict that is beyond the imagery, confronting them with physi-
cal and/or emotional impediments; this conflict usually occurs in circumstances 
beyond the character’s control – time, space, natural forces, wars, diseases, which 
hinder the fulfilment of his/her inner need;

- social: public and private institutions and the individuals in them (manifesta-
tion of institutional power) that could deter the hero from fulfilling his/her wish;

- personal: conflict in family and/or love relationships, as well as those with 
friends, colleagues;

- inner: conflict within and between conscious and subconscious desires. 
(McKee 2019).

It’s clear by now that long-form storytelling puts an emphasis on character. In 
the character’s revelation and change, the audience finds their fascination with the 
“show” (TV series/serials are often referred as “TV shows” in USA). Contempo-
rary TV productions cannot count on success unless they have the main charac-
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ter’s unifying centre that sustains the audience’s interest. TV series of today offer 
the writer the greatest possible complication of story and complexity of character 
possible. The new complex TV dramas intensify the psychology of its characters 
and their “generic” biography: “The actor must be able to go from episode to 
episode, thorough the long, full with vicissitudes life of his character, gradually to 
accumulate and form his psychology before the eyes of the audience. The actor in 
the serial is asked to perform the hardest thing – not to show the result, but the very 
process of the creation of a personage. This particularity of television acting is the 
most challenging one...” (Michailov 1983: 38-40). The hero is represented through 
his/her inner world and through the outside representation of it that reveals his/her 
true character. The construction of his/her personality is determined by:

- his/her characterization: observable traits that make the character credible, 
original and intriguing. These traits shape the public and personal selves of the 
character. Due to the length of the “complex TV drama”, these traits are inevitably 
repeated, but with a new aspect constantly added;

- true character: this is the uncovering of internal dimensions through choice 
made under pressure. These internal contradictions define a character’s private 
and hidden selves;

- dimensions: showing contradictory aspects of the character, creating various 
dimensions of his personality. These contradictions may be at the characteriza-
tion level; within true character or between the two. For example: a kind killer; a 
criminal who respects a code of honour; or Walter White, who seeks to do good 
with the means of evil;

- desire vs need: characters driven forward by desire alone do not change –
they generate “closed” episodes and seasons. Characters who have both desire 
and need can be revealed and changed. They inspire “open” episodes and “open” 
seasons (McKee 2019).

The characters imposed by Hollywood mainstream cinema and the “regular” 
(which prevailed until the late 1980s) or early forms of “quality” TV drama, em-
body the positive values   of society, and thus are of no interest to the creators of 
“complex TV drama” unless shown in their downfall – otherwise they fall short 
to create a sufficiently vast field of conflict that could unfold within hundreds of 
hours TV time.  As consequence, the “antihero” tradition appears on screen. The 
antihero usually rejects the traditional values   of society, he follows his own moral 
code. In the American film history, he is usually the lonely man of power, highly 
intelligent, rich and attractive who lives obeying his own terms – a gangster or an 
outlaw, an underdog or someone out of public normal behaviour, but fascinating 
with his confidence, charm and demonstration of power. In literature, the antihero 
as a character has evolved over time, his characteristics changing along with the 
changing public perceptions of the hero. A similar process is logical for televi-
sion. From Goethe, Shakespeare, and Byron, through the 19th century Romanti-
cism, in which the antihero was associated with the embodiment of the diametrical 
opposite of good and evil; through French Existentialism, where the antihero is 
overwhelmed by boredom, rage and alienation; to the modern understanding of an 
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antihero as a person fraught with human weaknesses, much more appealing to the 
viewer who reinvents himself in his image.

However, in the history of broadcast television, the antihero is a taboo. US 
broadcasters have always subordinated their production to the The Federal Com-
munications Commission (an independent agency of the United States govern-
ment that regulates communications by radio, television, wire, satellite, and cable 
across the United States3), as well as to auto-censorship, in order to preserve their 
numerous conservative audiences. Therefore, in the “regular”, and later in the 
“quality” serial dramas, there isn’t a deep study of the psychological debris of the 
psyche, the mental anguish and impulses of the main characters. The character 
may have flaws, but he is never a villain. In conventional crime dramas, apart from 
the sharp distinction between the good and the bad, circumstances might make 
the character break the rules, but always in the name of seeking justice or striv-
ing for a virtue. It is only after the new vision of the TV serial “Hill Street Blues” 
that the usual portrayal of villains begins to break. The real change comes in the 
cable “complex drama”. The reasons for this are, on the one hand, the freedom 
from auto-censorship and the desire to be visually and conceptually separated 
from the broadcast TV, and on the other, in “complex dramas” there is also the 
TV time to develop a character, which lacks in a feature film, for example. Noting 
the growing attraction to “morally crippled” characters, Jason Mittell argues that 
“an antihero is a character who is our primary point of ongoing narrative align-
ment but whose behaviour and beliefs provoke ambiguous, conflicted, or negative 
moral allegiance. Although often lumped into a singular character type, antiheroes 
can come in a wide range of variants, from misanthropic, selfish, but ultimately 
redeemable heroes, such as Mal on Firefly or Tommy on Rescue Me, to arro-
gantly superior, destructively flawed, but moral figures, such as Gregory House 
on House, M. D. and Jimmy McNulty on The Wire, to outright amoral villains as 
protagonists, such as Tony Soprano and Dexter Morgan.” (Mittell 2015: 142-143).

According to the general opinion of cited American scholars, no one before the 
year 2000 could have imagined that the audience would be watching with interest 
the life of the mob boss Tony Soprano, seized by panic attacks, nor sympathizing 
with serial killer Dexter, or with Walter White in “Breaking Bad” – the diagnosed 
with lung cancer chemistry teacher who organizes a drug empire. The antihero in 
the American “complex TV drama” is perhaps one of the few in the history of cin-
ema and television that is entirely subject to the so-called “dark triad” in psychol-
ogy: Machiavellianism, narcissism and sociopathy. The term “Machiavellianism” 
is coined by two social psychologists, Richard Christie and Florence L. Gays, who 
in the 1970s developed the Machiavellian Scale, to test their patients. The denomi-
nation comes from the renowned Renaissance diplomat and philosopher Nicolo 
Machiavelli and his work “The Prince”, in which he assumes that a strong ruler is 
the one who retains the power, no matter the brutal and immoral means he has to 
use. In psychology, “Machiavellianism” is associated with the personal changes 

3  Federal Commission of Communications. Available at: https://www.fcc.gov/about/overview, [Ac-
cessed 24 April 2019]
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that occur in a person so focused on his own interests that he is able to coldly 
manipulate, deceive and exploit others in order to achieve his goals. This trait is 
more common in men than in women, so the antihero in “complex TV drama” is 
usually a man. Here are the peculiarities of a personality characterized by features 
of Machiavellianism: being focused and caring only for their own ambitions and 
interests; prioritising money and power in relationships; charm and confident ap-
pearance; exploitation and manipulation of others for the purpose of progress; 
lying and deceit when necessary; lack of principles and values; frequent use of 
flattery; isolating others when it comes to truly getting to know one’s personality; 
cynicism about moral standing; the ability to cause others harm in order to achieve 
their personal goals; low levels of empathy; frequent avoidance of commitment 
and emotional attachment; the ability to have great patience when it comes to ben-
efits; rare disclosure of true intentions; ability to recognize social situations; lack 
of warmth in social relationships; lack of a real assessment of the consequences of 
personal actions; fear of sharing feelings (Machiavellianism 2019).

All these characteristics, including those added by narcissism and sociopathy, 
shape the appearance of the antihero in complex TV serial drama. The antihero 
is indifferent and cynical to morality, highly intelligent but manipulative, hypo-
critical liar who is able to plan and implement his schemes in the long term and 
patiently, without being impelled to impulsive decisions; he not only achieves 
his goals in cold blood, but consciously and emotionally do so to the detriment 
of others. The antihero’s priority are power, money, and competition, not family 
preservation (though most antiheroes in complex dramas claim to act in the name 
of the family) or a quiet community life. But why the antiheroes are so appealing 
to the public?

As per Margrethe Bruun Vaage, the fact that a TV drama viewer accepts the 
characters of a TV serial at home and lives with them for years, makes him toler-
ant of their transgressions. Due to the complex structure of the series, the pub-
lic explores the antihero perhaps even deeper than his actual relatives, no matter 
whether he sympathizes to the character. This familiarity leads to inevitable em-
pathy with a character who, even an immoral sociopath, woven with flaws, could 
not be severely judged for his actions because the audience knows his motives and 
puts himself in his place. These unworthy, vicious, corrupt beings may even help 
the viewer to experience the dark, unexplored debris of his/her own personality 
and lead him/her to insightful discoveries. Thus the audience could empathize 
with Walter White (“Breaking Bad”), who starts “cooking” methamphetamines in 
order to provide for his family; or with Tony Soprano who kills his enemies but 
fanatically obeys the Mafia’s moral code; and maybe he/she even feels relief when 
Dexter kills yet another serial killer of innocent people because that’s “how justice 
works”. “Famous characters are powerful tools for manipulating the viewer. By 
creating the impression of a shared life path, television drama activates mental 
mechanisms similar to those triggered by friendship in real life…“ (Vaage 2016: 
42). Their leeway tempts them to test the boundaries of the “studied” subject. 
Another narrative way of building a morally acceptable antihero is to portray him/
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her in close juxtaposition with even more morally corrupted ones. “Comparison of 
‘smaller’ and ‘bigger’ villains is a widely used tactic on television and unknowing-
ly leads viewers to be biased towards the smaller villain, glorifying liars, murderers 
and sociopaths.” (Newman 2006)

Additionally, the creators of “complex TV drama” maintain the interest of the 
audience by revealing and continuous change (both towards positive and/or nega-
tive) of the main character until his gradual achievement of a fully developed and 
complete personality no matter the aspect chosen by the writers. In addition to un-
folding the psychology of the character and the numerous, intertwining storylines, 
the writers also use various strategies to retain the interest of the audience. For 
example, the most common of these is the creation of suspense. Here the protago-
nist and the audience experience the plot together and neither of them knows what 
will happen and how it will end. In “Breaking Bad”, for example, neither the audi-
ence nor the protagonist Walter White (Bryan Cranston) know who will prevail in 
the struggle between Walter himself (his better side) and Heisenberg, the dark, re-
pressed manifestation of his subconsciousness. Another strategy used is “dramatic 
irony” – this is a situation in which the audience knows more than the character, is 
aware of what will happen, but not how exactly it will happen. And the third strat-
egy is to use the “mystery” method. This method is least present in the construction 
of the “complex” drama, but is more common in detective or police series, in which 
the viewer is usually invited to search for the gap in the narrative together with the 
protagonist in investigating a criminal case or for example, whether the culprit, 
once discovered, will receive a fair trial.

To conclude, the character of a “complex drama” is subjected to an indefinite 
number of obstacles and circumstances that will determine his/her development 
and prompt him/her to reach the limit of human experience in order to fulfil his/her 
personal potential, to transcend limitations and to become a complete human be-
ing. The character has an unwavering need to master his human nature for good or 
bad, which requires insightful tools and knowledge of the human psyche and soul 
from the screenwriters. In search of meaning or indulging in deeply buried subcon-
scious needs or desires, the viewer watches the characters evolve and transform 
or degrade to unimaginable and unheard-of level on television so far. Revealing 
the character also alters the audience’s expectations of him/her to the extent that 
he becomes unrecognisable. Therefore, it is no longer of utmost importance that 
the character is likeable, but rather, through intellectual challenge, curiosity and 
emotion, he/she has to arouse empathy. The main character usually embodies a 
specific human trait, quality, or acts in a specific, touching for the audience way. 
The viewer senses, shares, appreciates, even subconsciously connects with his/her 
behaviour, his/her psychology and the motivations behind his/her actions, thus get-
ting to know himself and other people better.
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1. Walter White (Bryan Cranston) in 
the TV serial Breaking Bad, 2008–
2013

3. Walter White (Bryan Cranston) in the TV serial Breaking Bad, 2008–2013

2. Jesse Pinkman (Aaron Paul) the TV serial Breaking 
Bad, 2008–2013
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4. Tony Soprano in The Sopranos, 
1999–2007

5. A poster of the TV serial Dexter, 2006– 
2013 

6. A frame from the TV serial Mad Men, 2007–2015 
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ВЪТРЕШНОТО ПЪТУВАНЕ НА ГЕРОЯ В 
КОМПЛЕКСНАТА ТЕЛЕВИЗИОННА ДРАМА

Елица Гоцева
Резюме: Статията изследва способите, по които се изграждат героите на съвременната 
комплексна телевизионна драма. Многосерийните продукции не могат да разчитат 
на успех, ако нямат обединителния център на главния герой, а за да се очертае 
обликът му, трябва да се имат предвид особеностите в неговото развитие още от 
зараждането му. Това поглеждане на героя в исторически план помага и за по-ясната 
систематизация на етапите, през които минава израстването му. Текстът проследява 
вътрешното пътуване на телевизионните герои, както и зараждането, развитието и 
характеристиките на антигероя като един от основните главни герои в комплексната 
сериална драма. Героите, изпълващи екрана, са представени чрез вътрешния си свят, 
който формира образите им и чрез външния свят, който ги разкрива. Изграждането на 
личността на героя се определя от: характеризацията му; показването на истинския 
му характер; измеренията на личността му и противопоставянето на желанието и 
нуждата на героя. 
Още в началото на дадена комплексна драма героят е подложен на неопределен брой 
препятствия и обстоятелства, които ще определят развитието му и ще го подтикнат 
да достигне предела на човешкия опит, за да изпълни личностния си потенциал, да 
прекрачи ограниченията и да се превърне в завършено човешко същество. Персонажът 
изпитва непоклатимата нужда да овладее човешката си природа за добро или лошо, 
което изисква проникновен инструментариум и познания на човешката психика и 
душа от страна на сценаристите. В търсене на смисъл или отдавайки се на дълбоко 
заровени подсъзнателни нужди или желания, зрителят наблюдава как героите се 
развиват и трансформират или деградират до невъобразими и непоказвани досега 
по телевизията дълбини. Разкриването на героя променя и очакванията на публиката 
за него до степен, в която той става неузнаваем. Затова и вече съвсем не е от 
първостепенно значение, героят да е симпатичен на публиката, а чрез интелектуално 
предизвикателство, любопитство и емоция да предизвиква емпатия.

Ключови думи: телевизионна драма, продължаващ сюжет, сложен герой, антигерой,  
измерения на индивидуалността на героя, разлика между характеризация и истински 
характер  
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НОВИ ФОРМИ НА ИЗПОВЕДАЛНИ 
ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ, СЪЗДАДЕНИ 
ВЪЗ ОСНОВА НА ЛИЧНИ АРХИВИ – ЕДНО 
ПЪТУВАНЕ НА АВТОРИТЕ КЪМ САМИТЕ 
СЕБЕ СИ

Мария Аверина1

Абстракт: В настоящата статия разглеждам два различни подхода и драматургични 
конструкции при изграждането на разказите на документални филми, създадени въз 
основа на лични архиви. Това са израелският филм Дневник на Давид Перлов (1973–
1999) и американският филм Проклятие на Джонатан Каует (2003). И двата филма са 
конструирани като пътувания на авторите към самите себе си, към ключови моменти 
от техния живот – детството и младостта им. В статията изследвам как се преплитат 
физическото пътуване в пространството към местата от миналото на режисьорите и 
мисловното, духовно пътуване назад във времето, и спомените под формата на изпо-
вед. Също така анализирам различните филмови похвати, чрез които режисьорите 
пресъздават на екрана своите спомени.

Ключови думи: документално кино, лични архиви, пътуване, автобиография, глас 
зад кадър, спомен, памет, Дневник (1973–1999), Проклятие (2003)

1  Maria Averina is a doctoral student at the National Academy for Theatre and Film Arts, Sofia, 
Bulgaria. 

E-mail: maria.averina@gmail.com

1. Дневник, реж. Давид Перлов; Проклятие, реж. Джонатан Каует
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Днес достъпът до технологиите става все по-широк и създаването на личен 
видеоархив става все по-масово явление. Вследствие на това лични видеоар-
хиви започват все по-често да се използват в личноизповедални документал-
ни филми. Тези филми са сравнително ново явление, но броят им непрекъс-
нато нараства, именно поради все по-масовото генериране на лични архиви. 
Tази техническа предпоставка в същото време съвпада и с друг културологи-
чен феномен на нашето време – все повече хора, в това число и режисьори, се 
опитват да разберат себе си чрез по-дълбоко вглеждане в истината за своите 
семейства, за своето детство. Някои кинотворци правят този процес част от 
свои документални филми, в които споделят лични преживявания и интимни 
изповеди с широката публика. За много от тях това е начин за преживяване на 
личен катарзис. Наблюдавайки тези автентични моменти със силно емоцио-
нален заряд, публиката от своя страна също преживява катарзис и може би, 
именно поради това интересът към този тип филми все повече се увеличава.  

При лично изповедалните документални филми нивата на емоционално 
преживяване от страна на зрителите са сходни с емоционалното съпреживя-
ване на игрални филми. Нещо повече – поради автентичността на преживява-
нията на героите, които са истински хора със своите реални съдби, въздейст-
вието на този тип документално кино понякога надминава това на игралното, 
в което, въпреки добрата режисура и актьорска игра, зрителят винаги знае, 
че е в едно въображаемо поле на разказа. През последните години като че ли 
желанието за автентичност все повече се засилва у зрителите и това вероятно 
се дължи на високите нива на фикционалност, с които медиите и социалните 
мрежи ежедневно ни заливат и множеството неистински и конструирани об-
рази, с които се сблъскваме в тях.

„Документалните филми, изградени върху лични архиви, се доближават 
като жанр до автобиографиятa, която има своите корени в литературата, изоб-
разителното изкуство и пърформанса“ (Austin etc. 2008: 39). Според Майкъл 
Ренов самата идея за автобиография се разминава с идеята за документалност, 
тъй като документалното кино все още в голяма степен се разглежда в светли-
ната на фактите и от него се очаква чрез логичното излагане на аргументи да 
създаде едно „проверимо знание“. „От друга страна“, добавя той „тези, които 
се занимават с изучаването на автобиографии, а това са преди всичко лите-
ратурните критици, не се интересуват чак толкова от фактологията, тъй като 
отдавна са забелязали конструирания и непълен характер на себеописанието“ 
(Цит. по Austin etc. 2008: 40). 

Режисьорите, правещи автобиографични документални филми, също не 
тръгват с идеята да изброят факти от живота си в хронологичен ред. Моти-
вите за направата на такива филми винаги са различни, но почти винаги са 
свързани с някакъв вид преосмисляне на живота на техните автори. В този 
смисъл режисьорите търсят ключови, невралгични събития от житейския си 
път, чрез които да изградят цялостната картина на своя личен свят. Автори-
те също така винаги се опитват да намерят някаква по-жива драматургична 
конструкция, която да грабне зрителя и да го води по интересен начин през 
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филмовия разказ. В случая с разглежданите от мен филми тази конструкция 
е пътуването, което е структурна основа за изграждането на много филми в 
световното кино, най-вече игрални, но също така и документални.

В настоящата статия разглеждам два различни подхода и драматургични 
конструкции при изграждане на документални филми, създадени въз основа 
на лични архиви.  Това са израелският филм Дневник на Давид Перлов (1973–
1999) и американският филм Проклятие на Джонатан Каует (2003). Общото 
между тези филми е, че процесът на пътуване е в основата и на двата фил-
мови разказа, като пътуването е както метафорично към миналото на самите 
автори, така и буквално – назад към местата на тяхното детство. 

„Документалното кино ме интересува само ако мога да го превърна в нещо 
по-поетично.“ Тази мисъл на израелския режисьор ни дава ключ към неговия 
най-личен филм. „Естетическият манифест на Перлов е: кино без сюжет, без 
интриги, основано на наблюдения на пространства, лични или частни, на на-
блюдението на телата, на улавянето на моментите от ежедневния живот, на 
малки жестове и изражения на анонимни лица“ (Feldman etc. 2006). 

В Дневник на Давид Перлов „се преплитат интимният свят на автора и 
общественият живот нa Израел. Гласът, който чуваме, е на човек, който се 
идентифицира със страната, която е избрал за свой дом, боли го за нея, но е 
и силно възмутен от случващото се около него. В същото време това е гласът 
на артист и интелектуалец, на когото му е трудно да намери мястото си в 
реалността около себе си. Най-често той предпочита да я наблюдава от своя 
висок прозорец над града, който напуска рядко, за да предприеме поредното 
пътуване до градовете на своето детство и младост в Бразилия и Европа“ 
(Halkin 2003).

Започнал да води тези кинодневници като „отказ от големия кинематог-
раф“, с идеята да наблюдава своя собствен живот и ежедневието на своето 
семейство, Давид Перлов още в началото на филма изведнъж рязко насочва 
обектива на камерата си към войната от Йом Кипур, която избухва през 1973 
г. Тогава за Перлов телевизионният екран се превръща в неговия прозорец 
към света. Скоро след началото на военните действия режисьорът отива да 
снима на фронта. „По време на войната аз ставам кинокореспондент, а не 
кинорежисьор“ – казва той. 

След края на войната Перлов казва, че стеснява обектива си и ще наблюда-
ва живота през своя прозорец като през купола на танк, като ще запечатва ден 
след ден детайлите около себе си, без да търси сюжети и истории. Перлов се 
връща към наблюденията на живота на своето семейство, на срещите с при-
ятели, които идват в дома им. Режисьорът ни показва детайли от улицата си, 
виждаме я празна, пълна с хора, дъждовна. Виждаме и гледката от прозореца 
му, надникваме и в жилищата на хората, живеещи отсреща.

Смяната на фокуса от личния към обществения живот се случва на много 
места във филма и тя е ключова за изграждането на цялостната му структура 
и ритъм. Преплитането на двете различни повествователни линии – личната 
и обществената – прави конструкцията на филма по-разнообразна и не поз-
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волява личният, съзерцателно-интровертен разказ да натежи в своята моно-
тонност.

Според Алиса Лебоу „в еврейските автобиографични филми често се тър-
сят връзки между историята, паметта, носталгията и загубата. В традицион-
ната еврейска култура паметта е задължение, а катастрофите от всички епохи 
съществуват едновременно под формата на палимпсест във всеки момент от 
настоящето“ (Lebow 2008: xxix).

В рамките на трийсетте години, в които Перлов снима своите „дневници“, 
той документира няколко войни, различни политически протести, няколко 
предизборни кампании. Чрез изграждането на разказа за политическите и со-
циални събития режисьорът се опитва да осмисли случващото се в страната 
му както в контекста на съвременността, така и в контекста на историята на 
Израел. Перлов непрекъснато се опитва да осмисли събитията и през призма-
та на своя собствен живот, като винаги ясно заявява своята гражданска пози-
ция, която често не съвпада с официалната политика на страната му. 

Като част от запазването на паметта за своето семейство Перлов некол-
кократно снима гробовете на майка си и дядо си в Бразилия. Той също така 
снима и гробище на първите заселници в Палестина, каквито са и неговите 
предци. Оказва се, че много от тези заселници са се самоубили. Както казва 
приятелят на Перлов, който го развежда из гробището, „тези първи заселници 
от Източна Европа са имали голяма вяра, че ще променят света, а са отишли 
там и всеки ден е трябвало… да доят крави. И някои от тях не са издържали.“  

Структурата на Дневник е като поток на мисълта и на пръв поглед разказът 
няма ясна драматургична последователност. При по-внимателно вглеждане 
във филма обаче виждаме, че въпреки нелинейната му структура, в него има 
отделни подсюжетни линии, които са изградени много внимателно и които са 
солидни опорни точки, водещи ни напред във филмовия разказ. Такива под-
сюжетни линии, които преминават през различните епизоди, са накъсаният 
разказ за майката и бащата на режисьора, завръщанията на режисьора в гра-
довете на неговото детство и младост – Бело Оризонтe, Сао Паоло, Рио де Жа-
нейро, Париж, в които той посещава ключови за него места повече от веднъж, 
като всяко следващо посещение носи нова информация. Такива подсюжетни 
линии са и проследяванията на живота на двете дъщери на Давид Перлов от 
тинейджърските им години до техните зрели години, в които те самите стават 
родители. Гледайки само един епизод от Дневник най-вероятно ще останем с 
впечатлението, че конструкцията му е неясна и антифабулна, но когато видим 
и деветте серии разбираме, че конструкцията му всъщност е многофабулна и 
тя помага за възприемането на всичките серии като едно цяло.

В началото и края на филма има няколко епизода, в които изкристализира 
търсенето на нещо лично от миналото, което витае в целия филм по един 
неизказан начин. Търсенето на тези лични моменти назад във времето и био-
графията на автора превръщат Дневник в едно пътуване на Давид Перлов към 
самия себе си и своето детство, с неговите красиви, но също така и травма-
тични моменти. Пътуване, пронизано от деликатността на един зрял човек, 
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изградил вече свой собствен, пълен живот със здрави устои.
В началото на първата серия на Дневник Перлов се завръща за първи път 

след 20 години в Бразилия, в Бело Оризонти, града, в който е израснал. Режи-
сьорът отива до родния си дом, като реейки се из спомените си, той споменава 
само името на дядо си.  Режисьорът посещава баща си, който току-що е по-
лучил инфаркт и ние разбираме, че в този момент Перлов вижда своя баща за 
четвърти път през живота си. В края на епизода авторът отива да посети гроба 
на дядо си, очевидно най-важната родителска фигура от неговото детство.

Първоначално филмът е замислен в 6 серии, заснети на кинолента. В края 
на шестата серия, която e първият край на филма,  Перлов отново отива в 
Бело Оризонти. При това посещение режисьорът ни отвежда на железопът-
ната гара, на която майка му се е простила с него, когато той на 10 години 
заминава да живее в Сао Паоло заедно с дядо си. Майката на Давид Перлов 
дълго тича по релсите след влака… След гарата режисьорът отново отива до 
родния си дом, но ние отново го виждаме само отдалече, на фона на накъса-
ните спомени на автора: „Вътрешният двор, психическата болест, присмива-
нията, трагедия.“

В последната, девета серия от Дневник Давид Перлов отново отива в Бело 
Оризонти. Този път той вече ни отвежда в мрачния вътрешен двор на своя ро-
ден дом и на това съкровено място от детството му Перлов за първи път спо-
менава факта, че майка му е била психичноболна. С накъсан поетичен изказ 
на фона на Реквием на Форе, авторът успява да изрече своята дълбока болка, 
която може би дълго е таил в себе си. След този драматичен епизод той отива 
на гроба на майка си. С това прощаване с майка му завършва и последният 
епизод на неговия Дневник.

В тези три епизода, изградени като рими, с повтарящи се елементи, всъщ-
ност има много ясна емоционална градация, която достига своята кулмина-
ция в самия край на филма с изричането на тежката истина за майката на 
режисьора. Развитието в тях се случва по линия на емоционалността чрез 
все по-дълбокото и болезнено разкриване на части от семейната история на 
Перлов във всеки следващ епизод.

Друга важна част от завръщанията на режисьора към миналото му са пъ-
туванията му в Париж, за който Перлов казва, че някога е бил негов дом – там 
той е следвал живопис и е започнал заниманията си с кино. Развеждайки ни 
със своята камера из улиците и любимите си места в Париж, той се завръща 
към спомените и хората от неговата младост, които са повлияли върху цялост-
ното му оформяне като личност.

Паметта на Давид Перлов при пътуванията му и в Бразилия, и в Париж се 
разгръща като палимпсест, в който се наслагват различни времена, епизоди, 
детайли, звуци. Режисьорът изгражда картини от своето детство подобно на 
пътуването на Пруст към детските му спомени, в което се преплитат звуци, 
картини и миризми, извикващи в съзнанието цели сцени от живота. На фона 
на звучащата Ария на Бах Давид Перлов ни показва трамвая в Бело Оризонти, 
с който е пътувал до вкъщи и в който за първи път е чул Бах по католическата 
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радиостанция. Kамбанният звън от катедралата до тях го навежда на спомени 
от детството му, свързани с неговата детегледачка и с нейната силна религиоз-
ност. Първото, за което му напомня кръстовището, на което се намира домът 
му, е постоянната мъгла от утрините на неговото детство.

Поетичният подход при заснемането и конструирането на „Дневник“ може 
да бъде осмислен и чрез тезата на Джил Даниелс, че „тъй като паметта не 
може да бъде снимана директно, документалистите изграждат филмов разказ, 
пресъздаващ спомени, чрез ритмични структури и нелинеен фрагментиран 
наратив, близък до поезията.“ (Daniels 2014: 3)

„Перлов не обяснява образите, а говори в първо лице с плътни думи, в 
които има значение интонацията, структурата на изреченията и ритъмът, син-
хронизиран с ритъма на външните шумове.“ (Feldman etc. 2006). Освен съби-
тията и детайлите от ежедневието авторът успява да пресъздаде на екрана и 
свои вътрешни състояния, изградени в асоциативно-поетичен ключ. На фона 
на спящия град, видян отвисоко, чуваме разказа за неговото изтощително без-
съние, което е част от депресията му, която не му позволява да се развълнува 
от нищо. Слизайки с камерата си на улицата, Давид Перлов ни показва в чер-
но-бяло празни градски пространства, които са в унисон с неговото вътрешно 
състояние. Чрез проливния дъжд през прозореца режисьорът донадгражда 
мрачните, тягостни усещания.

Екзистенциалните въпроси, които Давид Перлов си задава, провокират 
дълбок размисъл в зрителя, като плавният и меланхоличен разказ ни оставя 
пространство да съпреживеем по-съсредоточено и задълбочено смисъла, до 
който се докосваме и позволява въпросите и равносметките на автора да отек-
нат по-отчетливо на филмовия екран.

За разлика от „монолитния“ Дневник на Перлов, Проклятие на Джонатан 
Каует е много по-еклектичен като стил и звучене. Филмът на американския 
режисьор е създаден от най-разнородни лични архиви – домашно видео, сни-
мано през годините, снимки, записи от телефонни секретари, писма и теле-
грами, но за него също така са направени нови интервюта и допълнително са 
заснети сцени.

Въпреки еклектичния си стил Проклятие има ясно очертана драматургич-
на линейна структура. След като в началото на филма Каует разбира, че майка 
му се е натровила с литиум и е в критично състояние, режисьорът тръгва 
към нея, като на екрана виждаме буквалното му физическо пътуване с авто-
бус до града на неговото детство – Хюстън. Оттам нататък целият филм ще 
бъде едно пътуване назад във времето и пространството към детството на 
режисьора, към неговите травми, към майка му и нейните родители, които са 
причинили тези тежки травми.

От първата част на филма разбираме, че майката на Джонатан Каует, кога-
то е била на 12 години, е била подложена на шокова терапия по идея на своите 
родители, което е довело до нейното психическо заболяване. Шизофренията 
на майката на режисьора, която се доразвива при над стоте ѝ влизания в пси-
хиатрични институции, тегне като сянка върху целия живот на Джонатан. Той 
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има разпокъсано детство, без постоянен дом. Живее при майка си, при баба 
си и дядо си, в институции, в приемно семейство.

За да избяга от действителността около себе си Джонатан Каует, още ко-
гато е на 11 години, започва да се снима сам с любителска камера, пред която 
влиза в роли на персонажи, които са на съвсем различна възраст и имат съв-
сем различни проблеми от неговите. Често тези персонажи са жени, страдащи 
от насилие от страна на съпрузите си. Чрез тези си превъплъщения Джонатан 
като че ли преработва свои лични травми от ранните си детски години. Той е 
съвсем малък, когато майка му е изнасилена пред него.

За разлика от Дневник на Давид Перлов, в който авторът присъства само 
като глас зад кадър, в Проклятие в центъра на филма са емоциите и пре-
живяванията на Джонатан Каует, предадени чрез драматични сцени, в които 
участва самият режисьор, негови близки планове и свръхемоционални изпо-
веди пред камерата. Разтърсваща е изповедта на Джонатан като тийнейджър, 
в която той казва, че се чувства изоставен от всички и се надява цялото му се-
мейство скоро да умре. С тотална откровеност Джонатан Каует описва и фор-
мирането на неговата хомосексуалност, която той усеща в себе си още от дете.

Според Джил Даниелс „има травматични преживявания, които трудно се 
пресъздават на екрана чрез класически линеен разказ за отминали събития 
и затова асоциативният филмов подход е по-подходящ за този тип наратив.“ 
(Daniels 2014: 90). При изграждането на своите травматични преживявания 
на екрана Джонатан Каует прибягва именно към такъв тип фрагментарен и 
нелинеен разказ.

В монтажа на Проклятие са използвани много ефекти, като например мул-
типлициращи се образи, които създават една клипова естетика, която е част 
от еклектичното звучене на филма. Чрез тези сцени ние се потапяме в екста-
тичните преживявания на героя, свързани с тревожни психологически състо-
яния или с употребата на наркотици. Нестабилните състояния на Джонатан 
градират, като стигат до физически агресивни и разрушителни жестове към 
неговите близки и дома му, както и до многократни опити за самоубийство. 
Тези вътрешни агонии отново са показани чрез динамичен мултиекран с аб-
страктни фигури, които резонират с хаотичните душевни състояния на героя.

През целия филм преминава нишката на обвинението към баба му и дядо 
му, които режисьорът смята за виновни за психическото заболяване на майка 
си. В разнищването на тази нишка Каует стига докрай, като задава в края на 
филма безпощадни въпроси на вече много стария си дядо в присъствието на 
майка си. За съжаление в този епизод героите на филма не стигат до катарзис, 
тъй като дядото напълно отказва да осъзнае и признае заедно със съпругата 
му какво, са причинили на собствената си дъщеря. Той като че ли не разбира 
напълно и степента на нейното психическо увреждане, което става ясно за 
зрителя дори само от поведението ѝ пред камерата в този болезнен момент.

Каует има много по-щадящ поглед към баща си, който в хода на разказа се 
оказва, че не е знаел, че майка му е била бременна с него. Един от емоционал-
но най-силните моменти във филма е първата среща на Джонатан с баща му, 
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когато режисьорът е вече на тридесет години. Тази среща, състояла се в при-
съствието на майка му, е изключително въздействаща с неочакваната топлота, 
симпатия и дори чувство за хумор, с които протича. В изключително лични 
моменти като този лично-изповедалните филми ни разкриват автентичната 
драматургия на живота, която невинаги се подчинява на логични, причиннос-
ледствени връзки. В тези моменти ние като зрители получаваме привилегията 
да се докоснем до дълбоката болка на героите, но също така и да преживеем 
лечебния катарзис, който те изживяват пред нас на екрана. За тези моменти 
може би няма да е пресилено ако кажем, че ни правят малко по-добри.

Болезнената привързаност на Джонатан към майка му е ясно видима от 
началото до самия край на филма. На пръв поглед е непонятно защо млад, 
успешен актьор от Ню Йорк, който има работа и щастлив личен живот, е така 
обсебен от майка си. За нея той казва „Тя е винаги с мен. Тя е под кожата ми“ 
(Austin etc. 2008): 45). В автентичността на документалните кадри прозират 
тънки психологически нишки и механизми, които са необясними и нелогич-
ни, но които често са мощни движещи сили в човешкия живот. Изповедта 
пред камерата на самия финал на филма поразява със своята искреност и раз-
голваща се емоционалност и с така ясно изречения изконен страх на много 
хора – страхът да не станат като своите родители.

И Дневник на Давид Перлов, и „Проклятие“ на Джонатан Каует, колкото и 
да са различни като кинематографичен стил, естетика и емоционален заряд, 
отразяват една нова трайна тенденция в документалното кино – да показва 
вътрешния свят на режисьорите под формата на пътуване към себе си, към 
своето минало, към травмите от детството. Изминавайки заедно с авторите 
този нелек емоционален път, ние зрителите също като че ли се обръщаме към 
себе си и започваме да си задаваме въпроси за нас самите и за нашето място в 
света. Нещо, което се случва в сферата на изкуството, само когато общуваме 
с дълбоки и истински талантливи произведения.
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NEW FORMS OF CONFESSIONAL 
DOCUMENTARIES BASED ON PERSONAL 
ARCHIVES: A JOURNEY OF THE AUTHORS TO 
THEMSELVES

Maria Averina

Summary: The paper considers the broader access to technology, which led to a massive ac-
cumulation of personal archives as a prerequisite for the unprecedented increase in personal 
documentaries. At the same time, another cultural phenomenon is mentioned as a reason for 
the proliferation of first-person documentaries – the fact that many people, including film 
directors, more and more try to understand themselves through a more in-depth look at the 
truth about their families and their childhood.
The paper examines the Israeli documentary Diary by David Perlov (1973–1999) and the 
American documentary Tarnation by Jonathan Caouette (2003). The text analyses and jux-
taposes the directors’ different approaches in creating their documentaries based on personal 
archives. Both films are constructed as a journey of the authors towards their inner selves. 
These journeys are both metaphorical and literal – to the places of the authors’ youth and 
childhood.
David Perlov’s Diary is based on the director’s poetic observations of the world around him 
and of the life of his family. During these observations, the author is present only as a voice-
over that is leading us throughout the film story. Apart from the everyday observations, the 
author conveys on the screen in associative-poetical key some inner psychological states 
such as depression and insomnia. The paper examines Perlov’s poetic approach to film-
making through the prism of Annette Kuhn’s idea that “due to the temporal dislocation of 
memory when creating their documentaries, the filmmakers can effectively deploy a method 
akin to the rhythmic structures and non-linear fragmented narrative of poetry rather than 
sequentially organise a linear narrative.“
The overall structure of Diary, which at first sight resembles a flow of thought lacking a clear 
dramaturgical line, consists of different subplots, which are solid pivotal points that are help-
ing this seemingly non-linear narrative to progress. Such subplots are the storylines about 
the director’s mother and father, his returns to the cities of his past, his two daughters’ lives 
from their teenage years to their mature years. The paper analyses the overall storyline of all 
nine series, and a conclusion is made that the film has a polyphonic narrative that helps all 
the nine series be perceived as one whole.
The paper explores the subtle intertwining of the two main narratives in the film – the per-
sonal storyline and the line about Israel’s social and public life. The alternating of these two 
threads makes the film’s construction more diverse and does not allow the personal contem-
plative line to overweight with its monotony.
The other film explored in the paper is Joanthan Caouette’s Tarnation, which unlike the inte-
gral Diary of Perlov, is constructed from different personal archives – home videos, photos, 
answering machines messages, letters, and telegrams. Also, some new interviews and scenes 
have been additionally shot for the creation of the film. Despite its eclectic style, Tarnation 
has a clear linear storyline, which comprises a journey back to Jonathan’s childhood with all 
its traumatic moments that he lived through together with his mum.

Keywords: documentary, personal archives, journey, autobiography, voice over, remem-
brance, memory, Diary (1973–1999), Tarnation (2003) 
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ЕКЗОТИЧНИТЕ МЕСТА КАТО СКИЦНИК НА 
ПЪТЕШЕСТВИЕТО В ХИБРИДНИТЕ ФИЛМИ 
НА БАСТИЕН ДЮБОА: СМЪРТ, РИТУАЛ, 
ЕКЗОТИКА

Надежда Маринчевска1

Абстракт: Статията разглежда жанра на филмовия пътепис и промените, които 
настъпват в зрителската рецепция в резултат на дигиталната епоха. Подкопаването 
на доверието в заснетия с камера образ и нарушаването на достоверността пораждат 
интересни практики в хибридните филмови форми. Фокусът на текста е поставен 
върху необичайния начин за представяне на етнографски ритуали от далечни и 
непознати места във филмите на Бастиен Дюбоа: Мадагаскар: дневниците на едно 
пътешествие и поредиците на TV5 „Портрети от пътешествия“. Авторът създава 
филмови хибриди, които съчетават документална фотография с анимация, за да 
представят екзотични места и ритуали: от Армения до Луизиана и от Русия през Сирия 
до Япония. Анимационният „документ“ е по-откровена и експресивна репрезентация 
на действителността от подмяната, която често се вижда в манипулираната образност 
на компютърно обработените филмови пътеписи.

Ключови думи: филм-пътешествие, хибридна анимация, автентичност, етнография, 
ритуал, Бастиен Дюбоа

Пътеписът от векове е популярен жанр в литературата. Любопитството на 
публиката е силно привлечено от далечните страни, екзотиката, странните 
ритуали или невероятните описания на природата. Този интерес се гради 
върху психологически феномен, който може да се определи като стремеж да 
избягаш от познатото, близкото, известното и да се потопиш в странния свят 
на екзотичното, дивото, плашещото. Понякога далечните светове стимулират 
мислите и сетивността със страховити подробности и ужасяващи социални 
практики. В ранните си форми пътеписите са предимно описания на далечни 
страни, а визуалният материал към тях или е много оскъден, или изобщо 
липсва. Това придържане към почти чистата литературна форма очевидно е 
причинено от факта, че ранните пътешественици рядко са водили със себе си 
художници, а дори и през ХІХ и ХХ век, когато фотографията вече е открита, 
строгите литературни описания без визуално допълнение са обичайна 

1  Dr Nadezhda Marinchevska is a Professor in the Institute of Art Studies – BAS. She was a long-
term lecturer in the National Academy for Theatre and Film Arts and in the New Bulgarian Univer-
sity. Author of the books: Bulgarian Animation 1915–1995, Frames of Imagination. Aesthetics of 
Animation Techniques and Animation Hybrids. She has won the Union of Bulgarian Filmmakers’ 
Award for Film theory (2006) and the Bulgarian Film Academy’s Award for Film criticism (2014). 

E-mail: nadiamarin@abv.bg
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практика (например Konstantinov: 1893; Ilf, Petrov: 1937). Безспорно, един от 
най-мистериозните пътеписи е Пътешествията на Марко Поло, известен 
още като Описанието на света или Милионът (Polo 1298). Първото издание 
на книгата, реализирано далече преди Гутенберговата епоха, е загубено и 
не може да се каже, доколко в него е имало илюстративен материал, но 
следващите издания през вековете вече са богато илюстрирани с ориенталски 
рисунки и миниатюри2. Като цяло в пътеписите авторите се стремят да 
покажат нагледно чудесата на далечните светове. Това понякога се случва 
синхронно с текста, но е възможен и вариантът на Николай Рьорих, който 
излива своите впечатления от Изтока в мистичните си живописни платна.

След появата на фотографията и киното пътеписите вече са значително 
по-богато снабдени с визуален материал. Смятани за „копия на реалността“, 
фотографските и филмовите изображения се приемат от публиката като 
автентични. Комбинирането на литературния текст с фотография вече 
става доказателство за достоверността на написаното. В киното дори се 
оформя и своеобразен жанр на филмовото пътешествие. За един от неговите 
прародители може да се смята Нанук от Севера на Робърт Флаерти (1922), 
за живота на инуита Нанук и неговото семейство в Аляска. Парадоксално 

2  По принцип има много спорове относно фактологическата достоверност на пътеписа на 
Марко Поло. Но известен исторически факт е това, че самият той е бил неграмотен. По време 
на пребиваването си в затвора в Генуа през 1296–1299, той попада в една килия с писателя 
на рицарски романи Рустикело да Пиза, който най-вероятно е записвал историите на Поло.

1. Илюстрация от Пътешествията на Марко Поло
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обаче именно достоверността на бита в случая е доста съмнителна. Поради 
пожар, в който изгаря заснетият материал, Флаерти се връща в Аляска и 
повторно заснема филма. Тъй като самият Флаерти е изследовател и 
участник в няколко етнографски експедиции, той с охота пресъздава бит, 
който вече е отминал в историята, но е останал интересен от етнографска 
гледна точка. В своите възстановки той показва на екрана, че ескимосите 
живеят в иглу, докато на практика дървените къщи вече са разпространени 
сред инуитите. Представя и драматичен лов с харпун, а всъщност пушките 
вече отдавна са стигнали до далечния Север. Героят му се придвижва с кану, 
докато моторните лодки вече не са проблем зад полярния кръг (Ebert 2005). 

Независимо от споровете доколко заснетият на филмова лента материал 
е достоверен, днес филмите-пътешествия заемат значителен дял от пазара, 
поради силния интерес на публиката. През ХХІ век, когато на практика 
неизследвани земи почти не са останали, световният телевизионен гигант 
National Geographic има свой специален канал за филми за пътешествия, 
произвеждайки отново и отново истории за африкански обичаи, бразилски 
жертвоприношения, шамански ритуали, пътувания през зашеметяващи 
каньони, срещи с жирафи, лъвове, хипопотами… Всеобщият интерес към 
пътешествията, към далечното, екзотичното и непознатото в епохата на 
дигиталните технологии и социалните мрежи отдавна се е прехвърлил от 
сферата на професионалната дейност и към любителските занимания. 
Фейсбук, Инстаграм и другите социални мрежи са пълни с лични „видеа“ 

2. Кадър от Нанук от Севера, реж. Робърт Флаерти, 1922
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и фотографии от екзотични дестинации. С течение на времето акцентът 
на документираното пътешествие все повече се измества от словесното 
описание към визуалното потвърждение. А програмистите предлагат все 
повече апликации за мобилни телефони и таблети, за да улеснят това масово 
увлечение. Йосиф Аструков дори добавя интересен нюанс от практиката на 
развлекателната туристическа индустрия – наличието на „специализиран 
гид-фотограф, който насочва любителите към потенциалната снимка, помага 
им в композицията и настройките на фотоапарата.“ (Аструков 2019: 80).

Всъщност основният въпрос при филмите-пътешествия и днес остава 
достоверността. В миналото тези произведения се отнасяха не толкова 
към документалното, колкото към т.нар. „научнопопулярно“ кино. И 
ако за филмовите документи достоверността се смяташе за основна 
характеристика, то при научнопопулярното кино към нея се прибавяше и 
изискването за научна прецизност, за безпристрастно отношение на автора 
към обектите, за търпеливото им проследяване – били те далечни, екзотични 
или странни. Дигиталната епоха промени тези базисни характеристики 
чрез възможността за манипулиране на образите на действителността. А 
туристическият бизнес с удоволствие документира „истински случки“, като 
прегръдка с крокодил например. Зрителите виждат пред очите си реалната 
прегръдка – нежно младо момиче, обхванало с ръце мощната шия на 
страховитото влечуго. И вярват в чудото. Само дето не знаят за упойващите 
вещества, с които е наблъскан звярът, за да се създаде поредната атракция. 
За всеобщо учудване обаче, доверието в образа остава. Масовата зрителска 
рецепция автоматично отчита всеки екранен образ като достоверен, ако той 
е изпълнен в стилистиката на документалното и научнопопулярното кино. 
Появява се обаче и недотам лековерна група критично настроени зрители, 
които поставят под съмнение заснетото, дори когато очевидно не става дума 
за дигитална намеса в кадъра.

През миналия век аналоговото кино, базирано върху фотохимичните 
процеси на сребърните йони, се считаше за онтологично, отразяващо истинно 
реалността. Анимацията работеше в противоположната плоскост – в сферата 
на въображението, измислицата и субективното развихряне на авторското 
въображение. Днес овехтелите дефиниции в голяма степен престават да 
бъдат „твърди“, границите между видовете кино и авторските подходи към 
реалността все повече се размиват, създавайки най-разнообразни хибридни 
форми.

В този смисъл филмите-пътешествия на аниматора Бастиен Дюбоа са 
необичайни и провокативни. В етнографските си изследвания, работейки в 
стил National Geographic, той успява едновременно да прояви субективния 
си почерк на художник, но и да разкрие в тяхната пълна образност и 
достоверност различни ритуали и неизвестни практики от бита на далечни 
народи. Именно тук се крие и парадоксът. Творбите на Дюбоа са откровено 
„нефиксиращи“ обективния свят, тъй като изцяло разчитат на рисунката. 
От друга страна, те въздействат върху зрителя като достоверни и истинни. 
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Френският художник очевидно смята, че в дигиталната епоха заснемането 
с кинокамера вече не е гаранция за достоверност и предлага свой прочит 
на съществуващата действителност, чрез субективната изразителност на 
рисунката, който предава експресивно екзотичните нрави и ритуали.

Номинираният за „Оскар“ филм на Дюбоа Мадагаскар – дневниците 
на едно пътешествие (2010) е създаден по време на пътуването на автора 
във вътрешността на острова и наблюдението на странен местен ритуал – 
ежегодното изравяне и препогребване на мъртъвците Famadihana, което е 
едновременно празник и момент за скърбене на местните хора. Филмът е 
етнографско пътешествие едновременно в миналото и съвременността на 
Мадагаскар и разширява границите на търсенията на анимацията в полето на 
това, което наричахме научнопопулярно кино. Самото откриване и показване 
на ритуала вече е етнографска находка, но в случая значително по-интересен 
е начинът на визуализиране. Бастиен Дюбоа формира стила си на границите 
между живописта, леката скечова рисунка и изрезката, като същевременно 
създава пълнокръвна картина на местния колорит, хора и пейзаж. Без да 
бъдат фотореалистични, образите му варират от стриктната портретна 
прилика до изчистеното графично решение. На места изображението се 
рамкира като страница от скицник за рисуване или парче от вестник, без 
да се нарушава динамиката на действието. Авторът работи с всички кодове 
на репортажната снимка – свободно „движение на камерата“, попадането 
на случайни детайли в кадъра, импулсивност и импровизация. Трябва да се 

3. Мадагаскар – дневниците на едно пътешествие, реж. Бастиен Дюбоа, 2010
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отбележи майсторското изграждане с анимационни средства на подвижността 
на гледната точка – нещо, което е особено трудно в анимацията, защото 
изисква тотално анимиран декор. Многобройните панорами, „фартове“ 
и ексцентрични завъртания на „камерата“ създават усещането за реално 
потапяне в екзотичната атмосфера. При подобни движения в анимационното 
кино често бързото преминаване на предните планове и статичността на 
задните трудно се напасват и плоскостността на рисунката се вижда. В 
случая обаче Дюбоа използва триизмерна компютърна анимация, която 
създава ефект на жива двуизмерна рисунка. Анимацията обикновено търси 
обобщенията си още при създаването на типажите като създава синтезирани 
условни образи. Реалистичните портретни образи на Дюбоа обаче, подобно 
на документалното кино, притежават въздействието на уникалната човешка 
индивидуалност. Филмът е много силен в представянето на подробностите, 
в откриването (а на практика в създаването) на детайлите от втория 
план. Именно тези „несъществени“ подробности придават усещането за 
автентичност и етнографска прецизност на произведението.

Същевременно експресивната визия на филма е базирана върху абсолютно 
достоверно заснет филмов материал. Бастиен Дюбоа споделя: „Останах на 
Мадагаскар цели десет месеца, пристигнах с лаптоп, цифров фотоапарат 
и почти десет килограма материал за рисуване: акварел, цветни моливи, 
гвашове, тебешири и моливи, мастило, тетрадки. Когато консумативите 
свършиха, намерих място на пазара, където продаваха опаковъчна хартия на 

4. Мадагаскар – дневниците на едно пътешествие, реж. Бастиен Дюбоа, 2010
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килограм. Подших листовете, за да направя мои собствени тетрадки. Бързо 
отидох да видя Famadihana, церемонията по препогребването на мъртвите. 
Това е мадагаскарски обичай, повод за големи празненства, с пиене на 
алкохол и жертвоприношения на зебу и показва значението на култа към 
древните в това общество. (…) Върнах се на Мадагаскар година, след като 
завърших филма. Имах късмет да го покажа на семейство, което спазва 
обичая Famadihana. Наех автобус, за да заведа всички на кино. По-голямата 
част от тези хора никога не бяха виждали екран“ (Dubois 2012). 

В Мадагаскар – дневниците на едно пътешествие режисьорът създава 
интересен хибрид на филм-пътешествие, базиран върху анимационната 
експресивна рисунка, която обаче е развита върху заснет документален 
материал. Достоверността на случващото се пробива през индивидуалния 
стил на автора и успява да спечели зрителско доверие. На фона на все по-
честите манипулации в документалното и научнопопулярното кино този 
провокативен подход може да се отчете като успех. 

Целият сюжет на филма не се изчерпва с проследяването на необичайния 
за повечето култури ритуал. Дюбоа включва и редица епизоди, които 
показват съвременния живот на остров Мадагаскар. Гледната точка към 
улиците, пазарите и кафенетата на столицата Антананариво е не откъм 
високите сгради на големия град, а от ъгъла на малкия човек. Този подход 
придава субективност на погледа, но и създава чувство за достоверност при 
вглеждането в реалния живот. Пътуването към вътрешността на страната 
е плъзгане едновременно по прашните пътища и поглед към изумително 

5. Мадагаскар – дневниците на едно пътешествие, реж. Бастиен Дюбоа, 2010
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красивата природа и животинския свят на острова. Липсата на бляскаво 
туристически стил при представянето им придава усещането за лична 
изследователска експедиция и в този смисъл връща филма към по-старите 
традиции на жанра, за разлика от разпространените днес откъслечни 
впечатления от екзотичните места. Включването на тетрадките с текстове 
и зарисовки, прокъсани листове и задрасквания допълват усещането за 
автентичност.

6. Портрети от пътешествия, реж. Бастиен Дюбоа, TV5, серия

7. Портрети от пътешествия, реж. Бастиен Дюбоа, TV5, серия
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Успехът на Мадагаскар… вдъхновява Бастиен Дюбоа да направи и голяма 
поредица от филми по вече изпробвания модел. Телевизионната серия 
Портрети от пътешествия се състои от двадесет триминутни епизода, 
реализирани за френската ТВ5, в които цветният свят на оригиналните 
„скици“ е реализиран чрез технологичното предизвикателство „моушън 
кепчър“. Тези кратки анимации свидетелстват за трайния интерес на 
Дюбоа към пътешествията. Той създава филмови хибриди, които съчетават 
документална фотография с анимация, за да представи екзотични места 
и ритуали. Благодарение на 3D софтуера той дава на своите рисунки 
измерението, което потапя зрителя в авторската му вселена. Оттук се ражда 
и идеята за създаване на „дневници“ на пътешествията на хартия, които в 
своята цялост създават интересен сборен портрет на света.

Хибридни и „не-чисти“ филми винаги е имало в историята на киното 
– смесици между игрално и документално, документално и анимационно, 
анимационно и научно, игрално и научно... Но през последното десетилетие 
личи зрялост в развитието на анимационно документалния междувидов 
хибрид, зрялост, която открива свои, неусвоени досега тематични територии, 
изразни средства и подходи. Документалното кино онтологично се основава 
върху наблюдението и фиксирането на протичащите пред камерата събития. 
Анимацията по природа не фиксира нищо, а напротив – конструира 
поведението, средата, движенията чрез простата линия на рисунката. 
Срещата между тези два противоположни подхода ражда необикновени, 
странни, но много често успешни филмови творби, които вече имат своя 

8. Портрети от пътешествия, реж. Бастиен Дюбоа, TV5, серия
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публика от ценители.
Развитието на този специфичен филмов хибрид всъщност показва процес 

в киното, при който анимацията парадоксално се използва като нова форма на 
„документиране“. Ако приемем в смисъла на Бодрийяровата симулакра (Bau-
drillard 1981), че всеки филмов документ всъщност е подмяна на реалността, 
то анимационният „документ“ е просто по-откровена репрезентация на тази 
подмяна. Рисунката, изрезката, колажът се използват от кинематографистите 
като метакоментар на действителността, която прозира през субективната 
опаковка, в която е поднесена. Да не говорим за това, че като цяло в епохата 
на дигиталните технологии става все по-трудно да се направи разлика между 
манипулираната образност и реално заснетото. Различията между факта 
и фикцията, между реалността и симулацията, се стопяват и все повече 
поставят под въпрос самата природа на документалната достоверност.

В този смисъл, хибридните анимационни филми-пътешествия на Бастиен 
Дюбоа откровено се отказват от фотографския образ, като гаранция за 
достоверност и се връщат към субективната илюстрация и артистичност от 
времената на Марко Поло.
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EXOTIC PLACES AS A SCRAPBOOK-LIKE 
EXPERIENCE IN BASTIEN DUBOIS’ ANIMATED 
HYBRIDS: DEATH, RITUALS, EXOTICS…

Nadezhda Marinchevska

Summary: The article examines the genre of film travelogue and the changes that occur 
in the audience reception due to the digital age. Undermining the credibility of the camera 
image and the breach of authenticity give rise to exciting practices in hybrid film forms. The 
focus is on the unusual way of presenting ethnographic rituals from distant and unknown 
places in Bastien Dubois’ films: Madagascar: A Journey Diary and the TV5 series Portraits 
from a Voyage. The author creates film hybrids that combine documentary photography with 
animation to represent exotic places and rituals expressively: from Armenia to Louisiana 
and from Russia through Syria to Japan. The Oscar nomination of Madagascar… observes 
a strange local ritual – the annual exhumation and reburial of the dead, which is both a 
holiday and a moment of grief and reverence. This custom, called Famadihana, is recreated 
with artistry that transforms the visual style from true-to-life portraiture to free-flowing 
drawing, scrolling through cutouts and CGI images. The series Portraits from a Voyage 
similarly challenges the film language to show both real ethnographic facts and a subjective 
author’s view. The animated “document” is a more honest and expressive representation of 
reality, in contrast to the substitution we often see in the manipulated imagery of computer-
processed film travelogues.

Keywords: film-travelogue, hybrid animation, authenticity, ethnography, ritual, Bastien 
Dubois
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

FROM SIMPLICISSIMUS TO BULGARAN: THE 
HUGEST TRANSFER OF FOREIGN SATIRICAL 
REPRESENTATIONS IN A BULGARIAN 
PERIODICAL (REASONS, SELECTION, 
ADAPTATION, PERCEPTION)

Milena Georgieva1

Abstract: This paper deals with the cultural effect produced by the Munich-based satirical 
Simplicissimus weekly magazine (1896–1944) on its early Bulgarian analogue, Bulgaran 
weekly newspaper (1904–1909). Generally, it is about the centre-periphery opposition by 
means of the massive reproduction of representations from Simplicissimus all along the 
early years of Bulgaran. The editors of the Bulgarian weekly showed interest in artworks by 
O. Gulbransson, Th. Heine, F. von Řezníček, Ed. Thöny, W. Schulz, B. Paul, J. Pascin, etc., 
and would often reprint them without indicating the authorship or the source, changing the 
captions with Bulgarian legends. What was the reason for such a cultural piracy? The article 
attempts to answer this question by delving into the reasons, selection of illustrations, their 
adaptation to the Bulgarian context and their perception and arrives at the conclusion about 
modelling Bulgaran after the world-famous German magazine at all levels: organisational, 
graphical, compositional, stylistic. Yet, it was not an uncritical replication, but rather re-
thinking and adaptation that led to Bulgaran’s creativity, to the emergence of professional 
cartoonists and the weekly’s great significance to Bulgaria.

Keywords: satirical magazines, Simplicissimus, Bulgaran, cartoon, graphic artists contrib-
uting for Simplicissimus, cultural piracy, effect, reprints, authorship, style 

Speaking of a massive and purposeful pathway of representations from abroad 
that have become an established medium for penetrating of European standards 
into applied graphics of the early twentieth century, the obvious cultural and artis-
tic impact of the Munich-based satirical Simplicissimus weekly magazine (1896–
1944) on the early satirical Bulgaran weekly newspaper (1904–1909) ought to be 
considered. This is the reason why it was only natural that Bulgaran reprinted the 
largest number (about 100) of reproductions from Simplicissimus along with rep-

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 Hudozh-
nik (Artist) j. (1905–1909). Her articles were published in Croatia, Serbia, Germany and Austria.
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resentations from other foreign satirical periodicals. A careful examination of Sim-
plicissimus issues and artists – graphic artists and cartoonists – surprises with the 
similarities, effects and even direct imitations we come across. This is not surpris-
ing, for Bulgaria in the early twentieth century was gaining confidence due both 
to the country’s fast economic and political growth and rapid catching up with the 
cultural novelties. There were several reasons for using Simplicissimus as a model: 
most of the members of Bulgaran group studied in Germany; the editor-in-chief 
Alexander Bozhinov spent a couple of years in Munich (1902–1903, 1904), where 
he familiarised himself with Simplicissimus and Jugend weekly magazines; the 
strong desire of the group to keep up with the times even if the conditions made it 
impossible for their weekly newspaper to equal the technical level of the German 
magazines. 

Simplicissimus had a long history in German culture (1996–1944) witness-
ing different conditions and periods and being studied on more than one occasion 
ever since it has been founded2. The history of the weekly magazine in a nutshell: 
publisher Albert Langen and caricaturist Thomas Theodor Heine brought together 
in Munich around Simplicissimus weekly renowned writers and the best cartoon-
ists and graphic artists such as Hermann Hesse, Thomas Mann, Heinrich Mann, 
Hugo von Hofmannsthal, Gustav Meyrink, Ludwig Thoma, Jakob Wassermann, 
Frank Wedekind, Karl Arnold, Franziska Bilek, George Grosz, Olaf Gulbransson, 
Thomas Theodor Heine, Bruno Paul, Ferdinand von Řezníček, Wilhelm Schulz, 
Eduard Thöny, Rudolf Wilke, Heinrich Zille, Käthe Kollwitz, etc. The then high 
circulation weekly quickly gained popularity owing to its strong opposition to the 
moral duplicity of the burghers, criticisms of the Kaiser, the Church, civil servants, 
the military, politics. The magazine was banned in Austria-Hungary as immoral, 
and Wedekind and Th. Th. Heine were sentenced to imprisonment for abuse at the 
emperor. Publisher Albert Langen lived in exile for five years (in Switzerland), 
after being imposed a large fine in 1898. The magazine’s freethinking ended up 
with confiscation of issues, fines, persecution of the publisher, but won wide in-
ternational acclaim. These repressions ended in even larger print runs: according 
to the statistical data, the print run in 1904 reached 85,000 copies (Payer 2007) 
and in the period 1909–1914, the number of pages went up to 16–20 from the 
initial 8 by the addition of supplements and ads. In 1906, Simplicissimus became 
a joint stock company, in which its most famous cartoonists participated: Olaf 
Gulbransson, Bruno Paul, Thomas Theodor Heine, Eduard Thöny, Rudolf Wilke, 
J. B. Engel. This led to broadening the thematic scope of Simplicissimus: special 
well promoted issues were published on sports, carnivals, police, the Kaiser, the 
military; Russia-themed and Balkans-themed issues; political comic strips, anni-
versary issues, supplements, etc. Accompanying series advertised in the magazine 
were developed: thematic albums illustrated by the renowned contributors; annual 
calendars, books illustrated by the same cartoonists and published by Albert Lan-

2  See complete bibliography - Simplicissimus (1996–1944). Available at: http://www.
simplicissimus.info/index.php?id=6 [Accessed 18 May 2020]
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gen Verlag, Munich, etc. Besides, Albert Langen Verlag published postcards, sold 
prints and reproductions of its famous graphic artists, collections of anecdotes of 
the magazine. That was the reason why Simplicissimus evolved into a powerful 
media enterprise enjoying enormous publicity. There was a club/restaurant Sim-
plicissimus in Schwabing, Munich’s bohemian neighbourhood, where some of the 
contributors used to gather, as well as a cabaret of the same name in Vienna. The 
red bulldog with the bitten through chain designed by Thomas Theodor Heine be-
came the emblem of Simplicissimus. Some of the most significant cartoonists died 
in 1908: Thöny, Wilke, Engel, Řezníček and publisher Langen. This, however, did 
not reflect on the popularity of the magazine: the issues grew increasingly thicker 
though the print runs declined and a new generation of equally brilliant artists 
came in. Eminent writers and artists of the age such as Lenbach, Liebermann, 
Rodin, Ibsen, Tolstoy underlined its world-class quality standards, its modernity, 
consistency of its literary and artistic achievements, its social veracity (Stoykov 
1988b: 303).

What was so interesting in Simplicissimus weekly that fascinated Bulgarian 
cartoonists of the early twentieth century? Founded eight years later, Bulgaran 
weekly newspaper represented the very epitome of the typical culturological prob-
lem of the centre-periphery relationship (see Vlachou 2013) through the visible 
change in Bulgarian prints, where the centre interferes by streaming massive in-
fluxes of representations not concerning itself with the periphery’s remoteness or 
what happens to the images, while the periphery receives and learns how to rem-
edy its backwardness as quickly as possible by supplying their readership with up-
to-date visual information. The period under consideration (1904–1909) coincides 
with the initial flourish of Simplicissimus, Germany’s time under Kaiser Wilhelm. 
To Bulgaran, Simplicissimus with its overall presence in the social and cultural 
life was the trendiest available magazine: its scathing criticism attracted, showing 
a new way of resisting social antagonisms, commanding respect for the courage, 
wit, irony and high graphic culture. A way to adopt what was best in Europe. Par-
ticularly striking to this day is the precision of printing of Simplicissimus: colour 
nuances, the achieved exactness of every line bespeaking perfect mastery of the 
artists, engravers and printers. 

In those early years, Bulgarian editors of the weekly and Alexander Bozhinov, 
in particular, would take the liberty of reprinting cartoons and drawings by the 
renowned artists contributing to the famous German magazine often not giving 
the authors’ names and changing the captions or legends. What did Bulgaran hide 
or highlight in these foreign representations? It, as a whole, depended on the Bul-
garian context and readers, to whom the messages of the received representations 
were referred and redirected. The interpretation of the use of imported cartoons 
was situational. It was definitely an act of piracy, rather than plagiarism, because 
it is noticeable that in the majority of cases the authorship of the borrowed car-
toons was given or at least the source of the reprints was specified. There also are 
a considerable number of cartoons and prints without any information about their 
authorship or provenance, but these should not be classed as plagiarism, either, 
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for no new authorships had been attributed. Bulgaran’s imported cartoons adapted 
to the Bulgarian and Russian political realities were, as a rule, authorless without 
indicating any provenance due to the necessity to ensure the physical safety of the 
editors, who were subject to the Law on Prevention of Crime against the Press of 
1883 (Zagorov 2013) and the amended Lèse-majesté Law of 1907/08. (Panayotov 
2011). Making their choice, the editors were mainly interested in the content and 
motifs of the representations, rather than in the figures of the authors, their style 
and quality. I wouldn’t say that replacing the captions and legends of the same rep-
resentations was Bulgarianisation in terms of the nineteenth-century vision of the 
period of the National Revival to perspicuously adapt foreign models, but rather 
the elite Bulgarian citizens felt themselves Europeans and such representations 
were far from foreign to them, in other words, were demanded by them. Selected 
were works by established contributors to Simplicissimus, those that have obvi-
ously aroused Bulgaran cartoonists’ admiration. First, with the hugest number of 
reprints, was Olaf Gulbransson (16)3, then came Th. Th. Heine (11), Řezníček (8), 
Thöny (7), Schulz (11), Heilemann (7), Wilke (4), Engel (2), Paul (1). Especially 
interesting is young Pascin’s debut in the German magazine, as well as the con-
temporaneous discovery of his talent by Bulgaran (3). The lack of clear regulations 
gave Bulgaran’s editors considerable latitude: to them, the visual journey became a 
cultural mission to familiarise with and promote the foreign experience in cartoon-
ing. The periphery reflects the centre and its achievements in keeping with their 
own views, but taking the liberty of modifying them according to their needs, of 
playing intellectually with them. 

Still, reprinting certain representations from Simplicissimus, with or without 
giving the names of the authors, was not that essential to Bulgaran: more important 
was that the Bulgarian newspaper fully imitated the German magazine in its inten-
tion to become both a creative enterprise and a lifestyle: bohemian, ironical, free-
dom-loving, adopting the culture of humour of the European elites, no matter how 
hard some articles in the highly literary Misul journal (Penev 1907: 58-72) tried to 
deflate it. Bulgaran introduced everything or almost everything found in Simplicis-
simus, which they managed to make, using their modest material resources: special 
issues, of which as many as two on the carnival; an attempt to publish albums of 
the newspaper’s cartoonists (only one though, that of Alexander Bozhinov mod-
elled on those by Řezníček4 and Thöny5); calendars as books containing cartoons 
and literary parodies (1905/06); Bulgaranians’ Literary Collection (1906), mod-
elled on the catalogue of Albert Langen Verlag 1894, which contained 37 auto-

3   The figures are given on the basis of the representations identified by me regardless of 
whether they are anonymous or attributed to an author.
4   E.g. Cultural Photographs of Simplicissimus in two parts: 1. The Student and 2. The 
Demi-monde (1904); A Gallant World (1902), In Private (1908), The Gallant World of 
Dance (1906), She (1907), The Lovebirds (1909). 
5   The Lieutenant (1905), The Serviceman (1905), A Mixed Company, From the Cadets to the 
Generals; (until 1908, Thöny published four albums).
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biographies and 56 caricature 
portraits of writers and artist 
contributing to Simplicissimus 
by Olaf Gulbransson and Th. 
Th. Heine (Albert Langen Ver-
lags-Katalog 1904); illustrat-
ing the so-called funny books 
(e.g. Ludwig Thoma’s Tante 
Frieda (Aunt Frieda), with 
very funny representations 
by Olaf Gulbransson, 1907). 
Very similar was the design 
of the Bulgarian newspa-
per, where imagery prevailed 
over the text; introducing 
many cartoon sections, one of 
which hugely impressed and 
inspired Alexander Bozhinov 
(Celebrated Contemporaries 
Gallery). Proto-comics carica-
tural narratives, so typical of 
Simplicissimus, were already 
appearing along with tiny il-
lustrations with a comic tinge 
to them within some of the 
humorous texts in Bulgaran 
(e.g. by Alexander Bozhinov, 

who alluded to Th. Th. Heine), and finally, an overall espousal of the Sezession as 
the main style of the Bulgaranian cartoons. With all the technological backward-
ness of Bulgaria in reproducing nuanced volumetric sketches from nature with 
coloured chalk, like those by Wilke, Řezníček and Thöny, Gulbransson’s linear 
manner proved particularly well-suited, though all the three authors ‘participated’ 
in Bulgaran with their drawings, but of substandard black-and-white poor print 
quality.

Bulgaran was obviously resorting to the cartoons in Simplicissimus mainly 
when dealing with the international political developments in Spain, Russia, Aus-
tro-Hungary, Serbia, Great Britain. The newspaper trusted the German judgment 
on the international political developments and on those in the remotest countries.

Equally interesting are the friendly caricatures of famous artists such as writers 
H. Ibsen, M. Gorky, critic G. Brandes, Spanish dancer Otero by Olaf Gulbrans-
son6. We can safely say that Alexander Bozhinov was the first of the Bulgaranians 
to adopt the friendly caricatures of intellectuals from Simplicissimus, and specifi-

6  Olaf Leonhard Gulbransson, 26 May 1873, Kristiania, Oslo – 18 Sept. 1958, L. Tegernsee.

1. Olaf Gulbransson. The Director of the Theatre during 
Rehearsals, S-s, 1904; B-n, 1906
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cally those by O. Gulbransson, 
which was a very bold and dar-
ing act at the time. Gulbransson’s 
style is distinguished mainly by 
the winding lines, typical of the 
Sezession movement, whose 
brilliant member he was in car-
tooning. The stylistic similari-
ties between Alexander Bozhi-
nov and Olaf Gulbransson have 
been highlighted by Bulgarian art 
historians on more than one oc-
casion (Stoykov 1970a, Stoykov 
1988b), but they resulted, first 
and foremost, from their attitudes 
towards laughter that united 
them: both loved the frivolous 
bursts of laughter and humour 
rather than satire. Evidence of 
this, apart from the abovemen-
tioned Gulbransson’s cartoons, 
are some proto-comics such as 
The Director of the Theatre dur-
ing Rehearsals (S-s: 1904, 38, p. 
373; B-n: 1906, 89, p. 5, anon., 
but giving the provenance), told 
in several episodes (ill. 1). 

With all due respect, Alexander Bozhinov took a few liberties with Gulbrans-
son’s representations (S-s: 1905, 35, p. 411) easily ‘dismantling’ or selecting his 
illustrations inserted in a story by rearranging some of them in different ways and 
attaching a whole new storyline (ironically telling about the beginnings of the con-
temporary Bulgarian art). In this new story, Gulbransson’s Bavarian lion is trans-
formed into the lion on the coat of arms of Bulgaria! (B-n: 1908, 10, p. 8). The 
merit of Bulgaran’s editors was the introduction of visualisation of political char-
acters, permanently established in the vocabulary of the German magazine as an 
international repository of allegorical characters, e.g, of Old Europe as an elderly 
lady (S-s: 1903, 40, p. 322; B-n: 1905, 63, p. 8, giving Gulbransson’s authorship, 
ill. 2), John Bull as a national personification of the United Kingdom (B-n: 1904, 
38, p. 6), etc. 

Thomas Theodor Heine7 was presented in Bulgaran with predominantly anti-
monarchist cartoons: he depicted Tsar Nicholas II of Russia, King Leopold, Kaiser 
Wilhelm (Kern. Grove Art Online) with subtle irony and fine linearity. Any tyr-

7 Thomas Theodor Heine, 28 February 1867, Leipzig –  26 January 1948, Stockholm. 

2. Olaf Gulbransson. Granny Europe, S-s,1903; 
B-n, 1905
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anny not only in Germany, but also in faraway lands (e.g. in Germany’s African 
colonies) was alien to him. Some of Th. Th. Heine’s cartoons were selected by the 
editors of Bulgaran for some characters’ likeness to Prince Ferdinand of Bulgaria, 
replacing the captions and legends (The Majesty Thinking, B-n: 1909, 31, p. 3). 

Thomas Theodor Heine’s name is missing in other cartoons by him published 
in Bulgaran, e.g. Twins: Monarchism and Parliamentarism (B-n: 1908, 124, p. 
5, anon., no provenance), was borrowed from Simplicissimus, where it was ac-
companied by the caption: Twins: Reich and Reichstag (S-s: Carnival issue, 1906, 
85, p. 559, ill. 3). Both treated sore points: democratism of Bulgaria, Germany’s 
government, the monarchs trying to bend constitutional resolutions passed by the 
parliaments. Interestingly, the editors of Bulgaran ingeniously selected the right 
proto-comics, adjusting them to a similar Bulgarian issue. The most impressive 
is Heine’s bold caricature depicting the servility of a petty burgher before Kaiser 
Wilhelm even in absurd situations (S-s: 1907, 27, p. 417). 

The day when a man was run over and in a helpless condition with severed legs 
saw Kaiser Wilhelm and apologised for not being able to pay his respects on his 
feet, was the best day of this man’s life. (B-n: 1909, 24, p. 8, ill. 4). Here Bulgaran 
added Heine’s name, for the master/servant and ruler/subject relationships were 
especially relevant to them, too, and the legend was accurately rendered from the 
original into Bulgarian. 

3. Thomas Theodor Heine. Twins: Reich and Reichstag, S-s, 1906; Twins: Monarchism and 
Parliamentarism, B-n, 1908 
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Thomas Theodor Heine 
was a consummate draughts-
man wielding both linear car-
toons and toned drawings, 
skilfully using chiaroscuro 
effects and the grained sur-
face of large decorative ar-
eas, a dab hand at lines and 
sequencing the scenes. Still, 
he was, first and foremost, a 
sensitive and analytical car-
toonist, giving voice to the 
sentiments of his time. It was 
cartoonist Heine, who indi-
rectly taught his colleagues 
from Bulgaran lessons in 
social courage, freedom of 
expression by using informa-
tive representations and al-
ways keeping track of and 
responding to the develop-
ments in Germany and across 
the world. 

Ferdinand von Řezníček8 
studied double standards, 
spilled into public view juicy 
scenes from family life, the 
behaviour of the men and 
women of the beau monde, 
the false freedom of married 
women, bacchanalian flirts during the carnival festivities, etc. ‘Boudoirs, Séparées 
und Ballsäle bilden die Kulisse für allerlei amüsante Szenen, in denen es häu-
fig um die Aufdeckung doppelter Moral oder die erotische Annäherung zwischen 
Mann und Frau geht.’ (“Boudoirs, private chambers and ballrooms form the back-
drop of many a hilarious scene, which often deals with double standards or erotic 
encounters between men and women.” Ferdinand von Reznicek. Biografie. Kun-
kel Fine Art). He used a brilliant chiaroscuro painting technique and colour ton-
ing, unachievable on Bulgarian soill. Ferdinand von Řezníček allows not visual 
exaggeration and distortion of human images, which in his case led to drawings 
that could hardly pass for cartoons. In his works he uses mainly watercolour, ink 
and gouache and his representations excel in flowing fineness of lines, strong flair 
for colour and painterliness in the composition of scenes. Bulgarian contributors 

8  Ferdinand Freiherr von Řezníček, 16 June 1868, Sievering – 11 May 1909, Munich.

4. Thomas Theodor Heine. The Best Day of My Life, S-s, 
1907; B-n, 1909
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to Bulgaran, cartoonists Peter Morozov and Peter Paspalev definitely were his 
admirers, as the subjects of their drawings and cartoons were similar to his in 
many respects. They too were chroniclers of the everyday objects and lifestyle of 
the bourgeois society indulging in bubbling revelries in appropriate environments 
(music halls, carnivals, beautiful women and innocent, but coquettish girls). 

A reprint of a representation by Řezníček, (S-s: 1902, 30, p. 236 of 21 Oct.) 
provides information that at that time Alexander Bozhinov was probably in Mu-
nich and bought the magazine, but it was published in Bulgaran as late as 1905 (B-
n: 48, p. 3) with the caption: Childish Naivety (ill. 5), without giving the author-
ship or the provenance and with a new legend. The representation was transferred 
into the Bulgarian newspaper by using a background removal technique, where the 
image is cut out following its contours from the background and transferred onto 
a ‘pure’ one, skilfully removing also Řezníček’s signature from the bottom right 
corner. Here, though, the approach to the legend in the Bulgarian copy is of special 
interest. The original runs: “Mom, this tale is about an ugly princess” The answer 
is: “Maybe the writer was a social democrat”. In the Bulgaran’s copy we have: 
“Mom, I read a tale today speaking ill of a queen”. “May be Bulgaran’s editors 
wrote it?” In other words, nothing survived of the original narrative, for the Bulgar-
ian context required the legend to be modified, where Bulgaranians’ self-mockery 

5. Ferdinand von Řezníček. Explanation, 1902, S-s, 1902; Ferdinand von Řezníček, Childish 
Naivety, B-n, 1905
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and their ego for that matter 
got the best of them, render-
ing Řezníček’s even funnier. 
The technique of the comic 
effect was the same, though, 
blending together the naive 
question of the child and the 
political subtext in the moth-
er’s answer.   

Wilhelm Schulz9 also im-
pressed Bulgarian cartoon-
ists: a member of the Berlin 
Sezession movement, he 
experimented with illustra-
tion and cartoon. He treated 
a wide range of subjects such 
as Jewishness, politics, mor-
als, social injustice, but also 
bohemian life, revelries. 

His drawings in Bulgaran 
bear a handwritten signature, 
but officially were presented 
with the magazine’s title and 
changed captions. E.g. his 
satirical drawing Invalid (S-
s: 1905, 30, p. 359, ill. 6), 
re-titled In Berlin (B-n: 1905, 
76, p. 3), was published un-
signed giving only the prov-
enance. Still, the gist of the message was the same. The legend in Simplicissimus 
ran: “Hard times lie ahead. My son is coming back from Africa to compete with 
me”. While in Bulgaran the legend ran: “How are things going?”

“From bad to worse. Cutthroat competition! Our sons will come home crippled 
from South Africa to take the bread out of our mouth”. In other words, Bulgar-
ian readers needed certain clarification on the message of the cartoons associated 
with the international developments. The style of Schulz underwent considerable 
changes in that period, evolving from expressive drawing into more laid-back 
later, where colour tones began to prevaill. Initially some of his drawings were 
reminiscent of some of those by Pascin, or vice versa, for younger Pascin learned 
from the cartoonists of Simplicissimus, and together they all developed the specific 
style of the magazine. To Bulgarian readers, Schulz was the epitome of the style of 
Simplicissimus, but for the artists contributing to Bulgaran he was in all likelihood 
an author with a distinctive style.

9  Wilhelm Schulz, 23 December 1865, Lüneburg –  16 March 1952, Munich.

6. Wilhelm Schulz. Invalid, S-s, 1905, In Berlin, B-n, 
1905  
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Bruno Paul10, besides a car-
toonist, was an architect, a graph-
ic artist, designer of furniture and 
interiors (Ziffer 1992). He drew 
with an elegant easiness in harsh 
thick lines. He was fond of large 
decorative splashes, at times in 
three variants: white, grey, black 
or accompanied by one more col-
our. Bruno Paul used cinematic 
approaches, cutting the frames in 
his caricatural compositions; he 
had a flair for the grotesque and 
aroused interest with his impres-
sive distorted human bodies that 
can be mistaken for Heine’s or 
Schulz’s. 

In Bulgaran he had only one 
identified cartoon without author-
ship (ill. 7, Good Subjects, S-s: 
1905, 48, p. 473), depicting the 
atrocities of Russian tsarism in 
the First Russian Revolution (B-
n: 1907, 120, p. 3, anon., no prov-
enance). In 1905, Bruno Paul’s 
style was about to turn to expres-
sionism: uneasy, with a rough-
ened line reminiscent of wood-
carving, and grotesque imagery. 

Probably this bold formal-style language was beyond Bulgarian readers’ reception 
and the Bulgaranians never used other satirical drawings by him.

Eduard Thöny11 was another important to Simplicissimus cartoonist and a con-
summate draughtsman in that period of Bulgaran. Publisher Albert Langen held 
him in high regard, entrusting him with the subject of war, significant to Germany. 
Thöny derided the primitiveness of the military, demonstrating their intellectual 
closed-mindedness by memorable characters. He paid particular attention to real-
ism: observing how photography represents the objective reality through the con-
trast of light and shadow, he used his observations in his drawings. 

Fighting for Equal Rights (1909, 13, p. 8, ill. 8) stands out among the seven 
drawings published in Bulgaran. The German original (S-s: 1909, 40, p. 695) fea-
tures the suffragettes as old ladies, threatening with their own way of struggling 

10 Bruno Paul, 19 January 1874 – Seifhennersdorf – 17 August 1968, Berlin.
11 Eduard Thöny, 9 February 1866, Brixen – 26 July 1950, Holzhausen am Ammersee.

7. Bruno Paul. Good Subjects. S-s, 1905; Meek and 
Devout People, B-n, 1907
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against the male sex by, for 
instance, refusing to have 
sex with them, using foul 
language, while the Bulgar-
ian caption is written in non-
obscene words and humour 
boils down to wearing closed 
trousers, thus ensuring gen-
der equality. The adaptation 
was in agreement with the 
moral horizon of Bulgarian 
society still steeped in patri-
archy.

Rudolf Wilke12 was a 
consummate draughtsman. 
In Bulgaran, only one of his 
drawings bears his signature 
officially, while the rest are 
with Bulgarian captions or 
just the German magazine 
is mentioned as the source. 
In other words, he was one 
of the German cartoonists 
with lost personality in Bul-
garan, though his style was 
very popular and, in some 
instances, his handwritten 
signatures are discernible. 
His drawings were primarily 
linear, finely ironical and transparent, with a broken delicate line.

Ernst Heilemann13 followed in the footsteps of Řezníček in 1908, shortly be-
fore the latter’s death. His favoured subjects, just like Řezníček’s, were related to 
the extravagant life of the beau monde, annual city carnivals, winter and summer 
sports in different resorts as fashionable entertainment. His drawings were volumi-
nous, naturalistic and terse. Yet, in Bulgaran he was remembered for his drawings 
about such fashionable sports as skiing and skating. 

A reprinted drawing by Heilemann is significant to the double standards of con-
jugal relationships in bourgeois society, titled Chivalry (B-n: 1906, 86, p. 6, given 
provenance, ill. 9). In Simplicissimus it was captioned Morality (S-s: 1905, 53, p. 
526) In the classical scene, where a wife cheating on her husband is caught red-
handed, Bulgarian editors dramatised the situation replacing the original caption 

12 Rudolf Wilke, 27 October 1873, Braunschweig – 4 November 1908, Braunschweig.
13  Heilemann, Ernst, 8 August 1870, Berlin – 9 April 1936, Kitchener, Ontario, Canada.

8. Eduard Thöny. Struggle for Women’s Rights, S-s, 
1909; Struggle for Equality, B-n, 1909



338

together with its seriousness: 
morality becomes both a laugh-
ing matter and a competition be-
tween the husband and the lover 
before the ashamed wife. Of all 
the identified works by Heile-
mann in Bulgaran, only one 
was signed, which also makes 
him impersonalised as a graphic 
artist and cartoonist in the Bul-
garian newspaper.

Jules Pascin14, later known 
as one of the leading artists of 
École de Paris (Arnason H. 
1986: 251-252), debuted in 
Simplicissimus in 1905 (51). He 
contributed to the magazine on 
a regular basis with drawings 
featuring contorted characters 
in his own distinctive style. Al-
exander Bozhinov was the first 
of the Bulgarian cultural profes-
sionals who even back then rec-
ognised the Europe-wide role of 
Pascin in prints and introduced 
his name among the Bulgarian 
art world (Bozhinov 1958: 217-
218) by publishing three his 
drawings and cartoons in Bul-
garan with Bulgarian captions. 

Young Peter Paspalev also learned from Pascin. Striking is his masterly draw-
ing of Japanese actors (?), published in Simplicissimus (S-s: 1906, 47, p. 561, ill. 
10) as a vignette and reprinted in Bulgaran (B-n: Carnival issue, 1906, 85, p. 2, 
anon., no provenance). The fine line used for the elegant forms of a kneeling geisha 
disarms the grotesqueness of the male characters playing an exotic oriental instru-
ment and unsheathing a sword. Between exoticism and eroticism, that field was 
often part of Pascin’s speciality. That was why Pascin’s drawings impressed the 
teams both of Simplicissimus and Bulgaran and he was well received, sporadically 
though, for his mysterious crossing the line of beauty, decency and acceptability.

Bulgaran weekly newspaper demonstrated to Bulgarian satirical periodicals 
how to build a genuine satirical publishing project of European type by trans-
ferring not only representations, but also an overall visual concept and finding 

14  Jules Pascin
 
(Julius Mordecai Pincas), 31 March 1885, Vidin – 5 June 1930, Paris.

9. Ernst Heilemann. Morals. S-s, 1905; Chivalry. B-n, 
1906
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the right balance between imitating, copying and own artistic contribution. The 
contributors to the Bulgarian newspaper took civil courage from their German 
colleagues and at the same time used many of the German cartoons to demon-
strate the significance of certain social and political developments in Bulgaria. To 
the editors of Bulgaran, Simplicissimus was a magazine of international stature, 
a hallmark, so only the German magazine was given as a source of most of the 
drawings and cartoons. The strongly political cartoons of Russian tsarism or the 
Prince of Bulgaria were, as a rule, reprinted without authors’ names and prov-
enance for the editors’ security reasons. Finally, it should be emphasised that it 
was not a passive imitation, but rather critical re-evaluation and adaptation that led 
to Bulgaran’s proverbial creativity.

10.  Jules Pascin. Vignette. S-s, 1906; B-n, 1906
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ОТ СИМПЛИЦИСИМУС ДО БЪЛГАРАН – НАЙ-
ГОЛЕМИЯТ ТРАНСФЕР НА ЧУЖДИ ХУМО-
РИСТИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В БЪЛГАРСКО 
ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ (ПРИЧИНИ, ПОД-
БОР, АДАПТАЦИЯ, РЕЦЕПЦИЯ)

Милена Георгиева
Резюме: Статията разглежда проблема за културното въздействие на мюнхенското 
хумористично-сатирично списание Simplicissimus (1896–1944) върху ранното негово 
подобие българският в. Българан (1904–1909). Проблемът засяга най-общо опози-
цията център-периферия чрез масираното репродуциране на изображения от „Сим-
плицисимус“ през всичките години на ранния Българан. Редакторите на българския 
вестник се интересуват от произведенията на О. Гулбрансон, Т. Хайне, Ф. Резничек, 
Ед. Тьони, В. Шулц, Б. Паул, Ж. Паскин и др. и често ги препечатват без авторство 
или указание за местонахождение, като сменят оригиналните текстове с побългарени. 
Каква е причината за това културно „пиратство“? Статията се опитва да отговори 
на този въпрос като вниква в причините, подбора на илюстрациите, адаптирането 
към българския контекст и рецепцията им. Тя стига до заключението за пренасяне 
на целия модел на световноизвестното немско списание и формиране на Българан по 
негов образец на всички нива – композиционно, стилистично, прагматично.  Но не 
безкритичното имитиране, а осмислянето и адаптацията водят до креативността на 
Българан, до появата на професионални карикатуристи и до неговото голямо значе-
ние за България.

Ключови думи: хумористични списания, Симплицисимус, Българан, карикатури, 
графиците на Симплицисимус, културно пиратство, въздействие, препечатки, автор-
ство, стил
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ИТАЛИАНСКИТЕ ИМЕНА В 
ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ 
ОТ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XIX 
ВЕК

Анжела Данева1

Абстракт: Текстът е част от голямата тема „Българо-европейски културни диалози“, 
която разработваме в едноименния Център към Нов български университет. Фоку-
сът е поставен върху четирима италиански художници: Луиджи Болонгаро, Чезаре 
(Цезар) Дрог, Джорджо (Георги) Канела и Антонио Канела, които в последното десе-
тилетие на XIX век са били преподаватели по рисуване в българските гимназии и са 
участвали в художествения живот на страната. За първи път на едно място е събрана 
наличната у нас биографична информация за тях и е добавена нова. Изчистени са 
неточности, относно пребиваването у нас на художника Луиджи Болонгаро, добавени 
са и подробности от участието му в художествения живот на България. Отхвърлени 
са хипотези и са разгледани нови документирани факти за личността и творчеството 
на Георги Канела и Цезар Дрог. Изследването е отворено за надграждане с проучва-
ния и нови хипотези на колеги у нас и от Италия.

Ключови думи: българско изкуство от XIX в., италиански художници в България, 
италианско изкуство, Луиджи Болонгаро, Цезар Дрог, Георги Канела, Антонио Ка-
нела

Този текст е опит да съберем на едно място наличната и да добавим нова 
документирана информация за имената на художниците Луиджи Болонгаро, 
Георги Канела, Антонио Канела и Цезар Дрог, които срещаме по пътя на 
българската история на изкуството от последното десетилетие на ХIХ век. 
Подобни изследвания са трудоемки и обикновено имат отворен характер, за 
да бъдат обогатявани с нови биографични данни и художествен материал. 

Много българо-европейски културни връзки са коментирани, анализира-
ни и публикувани до днес. След Освобождението на България у нас присти-
гат художници, археолози, историци, привлечени от атмосферата на бившата 
провинция на Османската империя, от възможността да опитат късмета си, 
но и да дадат своя принос за развитието на района. Същевременно от Бълга-

1 Angela Daneva holds a PhD in History of Art from the New Bulgarian University. She is the 
director of the Bulgarian-European Cultural Dialogue Centre (BECD). Since 2017, she is the 
Co-chair of the Board and supervises methodology at the UniArt Gallery at the New Bulgarian 
University. Her scientific interests revolve around Bulgarian history of art and culture of the late 
nineteenth and twentieth centuries. Her books include: Georgi Bozhilov-Slona. Portraits of the 
spirit (2012), I Bulgari nelle Accademie di Belle Arti Italiane 1878–1944 (2014); she co-authored 
and put together two catalogues: Fino a Torino e ritorno (2011), Nineteenth-century Romanticism. 
The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816–1905), (2017).
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рия към Италия се отпра-
вят желаещи да придоби-
ят нови знания, да видят 
многовековната история 
и култура на страната. 
За българо-италианския 
културен диалог свиде-
телстват изследвания, до-
кументален материал от 
държавни и частни архи-
ви, запазени фотографски 
спомени от ателиетата 
на академиите, от раз-
ходките до Вечния град, 
до Флоренция, Милано 
и Венеция – градовете 
от така популярния Гран 
Тур, активно практику-
ван в Европа до средата 
на XX век. Пътуването 
е динамичен и двупосо-
чен процес на културен 
обмен, пресечна точка 
на нови и различни тра-
диции и допълващи се 
ценности. През 2011 г. в 
Националната галерия за 
чуждестранно изкуство2 
в София представихме изложбата и издадохме едноименния каталог „До 
Торино и назад“ (Marinska, Daneva and Dragone 2011). Наред с имената на 
художниците Георги Митов, Захари Желев, Драган Данаилов, Никола Ма-
ринов, Александър Мутафов и други в изложбата беше представен и Христо 
Берберов, като част от първата група български студенти на Академия „Ал-
бертина“. Тогава един негов портрет от 1912 г., носещ посвещение от худож-
ника Луиджи Болонгаро (ил. 1), даваше знак за неизследвана и непозната 
българо-италианска връзка. Осем години по-късно попаднах на следите на 
наследниците на италианския художник и получих достъп до някои колек-
ции и запазени документи. Не знаем за всички италиански художници кога 
и по какви причини пристигат в България. За някои от тях не можем катего-
рично да кажем кога си тръгват от страната. Ще се съгласим ли, че, щом след 
1898 г. имената им не фигурират на страниците на сп. Изкуство, те вече са 
напуснали България? И защо следите за тях изчезват толкова трайно? 

2  Днес НГ – Квадрат 500.

1. Портрет на Христо Берберов, 1912, с посвещение 
от италианския художник Луиджи Болонгаро. М. б., 
платно, 50х40, надпис долу вляво All’amico Berberov, 
Luigi Bolongaro, Stresa 1912. Частна колекция.
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Луиджи Болонгаро (Стреза 1874 – Поцуоли 1915)
Произведението Портрет на Христо Берберов стана причина да насоча 

вниманието си към личността на този художник, за когото имаше сведения, 
че е живял и работил в България. Националната галерия в София съхранява 
неговите произведения Варна – привечер, Жена, която плете, Пейзаж с фи-
гури (1897) (ил. 2), две скици с туш и перо, Голо женско тяло (литография), 
Скица на мъжка глава3 (креда, въглен, хартия) (ил. 3), Автопортрет (офорт) 
(ил. 4), Скица на женски профил (креда, въглен, хартия). Голяма част от про-
изведенията му в Италия са частна собственост и по-малко в колекциите на 
държавните музеи и галерии.

Луиджи Болонгаро е роден през 1874 г. в Стреза, малко градче, разполо-
жено на брега на Лаго Маджоре в Северна Италия. Той е първородният син 
в голямото семейство на местни търговци. Въпреки че не е от заможните 
фамилии в района, всички подкрепят таланта на младия Болонгаро, който е 
забелязан от художника Еудженио Джиньос4 и по негова препоръка едва на 
13-годишна възраст се записва в Академия „Албертина“ през лятото на 1887. 

3  Скица на мъжка глава е портретно изображение на Христо Берберов.
4  Eugenio Gignos (Милано 1850 – Стреза 1906) – италиански художник. Известен пейзажист с 
афинитет към пленерната живопис от районите на Ломбардия и Пиемонт. Завършил академия 
Брера. Близък до идеите на групата артисти и литератори в Милано, наречена Scapigliatura. 

2. Луиджи Болонгаро (1877–1915), Пейзаж от Кестерич (Пейзаж с фигури), 1897, м. б., 
платно, 78 х116, НГ – София.
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В периода на учебните 1887/88 до 1893/94 г., Луиджи Болонгаро е един от 
обещаващите млади възпитаници в курсовете по живопис на Пиер Челести-
но Джиларди, а по-късно и на Джакомо Гросо. Всяка негова учебна година 
от този период е завършена с подобаващи отличия – грамоти, поощрителни 
награди, медали. През 1892 г. Болонгаро печели златен медал на конкурса по 
живопис на „Албертина“ (Marini 1982: 46). През учебна 1893/94, когато се 
записва в курса на проф. Джакомо Гросо, негови ученици по това време вече 
са и първите български възпитаници на академия „Албертина“ в Торино – 
Георги Митов, Драган Данаилов, Христо Берберов и Захари Желев (Daneva 
2013: 54-73). 

В единственото обстойно изследване Живописта на Луиджи Болонгаро, 
публикувано през 1982 г. от Джузепе Луиджи Марини (Marini 1982: 27) се 
разказва, че след завършване на „Албертина“ през 1894 г. художникът се за-
връща в родния си град Стреза и без да забравя пейзажа отдава своите сили 
и се развива в сферата и на портрета. През 1895 г., за да продължи профе-
сионалния си път, Болонгаро участва в конкурсите на Торинската академия 

3. Луиджи Болонгаро (1877–1915), Скица на мъжка глава, креда, въглен, хартия, 12х8 
(28,5х20), НГ – София.

4. Луиджи Болонгаро (1877–1915), Автопортрет, офорт, хартия, 9х6 (18х14), НГ – София.
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за преподаватели и за пребиваване в Рим. Получил отказ и за двете места, 
недоволен от постигнатото, изключително амбициозен и търсещ нови стиму-
ли да задоволи страстта си към изкуството 22-годишният художник, помней-
ки разговорите с българските си колеги за България и за нуждата от добри 
преподаватели в училищата, взема авантюристичното за себе си решение да 
замине за тази далечна за тогавашните представи, екзотична балканска дър-
жава и да опита късмета си. 

Луиджи Болонгаро пристига във Варна на 1 август 1896 г. Откриваме 
името му в Главните списъци на Варненската държавна мъжка гимназия 
„Фердинанд I“5 (DA-Varna) и в Юбилейния сборник на гимназията (1930: 
22), чийто директор по това време е Иван Гюлмезов6. На 1 септември 1896 
г., видно от документите на Варненската мъжка гимназия, Болонгаро е на-
значен за преподавател по рисуване от I до IV клас, с натовареност от два до 
четири часа седмично и заплата 2400 лева. Художникът остава в гимназията 
две учебни години, през 1896/97 и 1897/98, а във Варна до 1 октомври 1898 г. 
Негови по-известни колеги в училището са чехите Иван Петрас7 – учител по 
краснопис и рисуване, а също братята Карел и Херман Шкорпил8. По-рано 
там преподава и художникът Георги Канела. Във Варна не бяха намерени 
повече сведения за живота на младия Болонгаро. По това време в града няма 
развит художествен живот, не се уреждат изложби, няма и пазар за произ-
ведения на изкуството. В този смисъл са единици неговите произведения 
с изгледи и импресии от морския град, от които можем да съдим днес, че 
художникът е продължавал да търси предизвикателства в полето на пейза-
жа. Потвърждение на това е и информацията в книгата на Джузепе Марини 
(Marini 1982: 28) за няколко произведения с малки размери, които худож-
никът донася от България. Между тях са живописният пейзаж Морски ре-
флекси и картината Варна, в която четката е свободна „без да се притеснява 
особено за топографията на мястото“. Избрана е отдалечена и висока гледна 
точка, от която натурата размива очертанията си пред очите на художника. 
Произведението е подписано долу, вдясно Л. Болонгаро, Варна на кирилица. 
Липсва годината, но предвид факта, че е ясно кога художникът е учителствал 
във Варна, можем да я датираме между есента на 1896 и лятото на 1898 г. 
Това е единствената позната ни засега работа на Болонгаро, която той носи 
в Италия при завръщането си. През 1932 г. картината Варна е показана заед-
но с други негови произведения в ретроспективна изложба на художниците 
Боджани, Болонгаро и Джиньос в Стреза. В края на книгата „Живописта на 
Луиджи Болонгаро“ Луиджи Марини (Marini 1982: 65-85) е направил и опис 

5  Варненската държавна мъжка гимназия „Фердинанд I“ е открита с княжески указ на 3 
септември 1879 г.
6  Иван Гюлмезов (?–1938) – Директор на гимназията в периода 1896–1900 и от 1908 до 1914.
7  Иван Петрас – чешки художник. Преподавал във Варненската държавна мъжка гимназия 
„Фердинанд I“.
8  Карел Шкорпил е преподавател там в периода 1888–1890 и от 1894 до 1915 г. Херман 
Шкорпил – от 1904 до 1906 г.
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на произведенията, които са частна собственост и са участвали в изложба-
та, посветена на Болонгаро през 1982 г. в „Музея на пейзажа“ във Вербана. 
Повечето изображения са черно-бели. Към частта за българския период на 
художника са отнесени 7 произведения, три са описани като собственост на 
НГ – София. От тези работи само No. 47 Варна (масло, дъска, 28х39,5, под-
пис и Sofia долу вдясно на кирилица) е репродуцирана в черно-бяло в албума 
на Л. Марини. За останалите читателят може да получи единствено бегла 
представа от даденото описание: No. 42 Пристанище (масло, дъска, 24,5х15. 
Къщи на брега, които се отразяват в морето на преден план); No. 43 Пейзаж 
с къщи и жени (масло, платно, 39х60. Две жени, вървящи по пътя, оставящи 
зад гърба си селски къщи); No. 44 Пейзаж с фигура, 1897 (масло, платно, 
78,5х117, подписано, София (България), НГ, инв. V/23)9; No. 45 Варна. Залез 
(масло, платно, 40,5х60, подписана, София (България), НГ, инв. V/174); No. 
46 Жена, която работи (масло, платно, 75,5х54,8, подпис, София (Бълга-
рия), НГ, инв. V/357)10; No. 48 Портик, 1898 (масло, дъска, 22,5х36, подпис и 
дата вдясно) (Marini 1982: 70). Остава въпросителната относно споменатата 
работа Морски рефлекси, която обаче не намираме сред изброените в описа, 
освен ако не става дума за картината No. 42 Пристанище.

За да бъде окончателно фиксиран българският период на Болонгаро, тряб-
ва да обърнем внимание на един спорен факт в текста на Луиджи Марини 
(Marini 1982: 28). Той споменава, че в София художникът е бил учител по 
рисуване на принцесите в Двореца. Княгиня Евдокия е родена през 1898, 
а Надежда през 1899 г. Първият техен учител в дворцовото училище е бил 
флорентинският възпитаник Георги Евстатиев в периода 1908–1912 г. Един-
ствената и по-вероятна хипотеза, която, предвид италианския му произход, 
би имала смисъл в този случай е, ако през 1897 г., по време на Втората из-
ложба на „Дружеството за поддържане на изкуството“(Izkustvo 1897: 5) Лу-
иджи Болонгаро е имал възможност да се запознае с българската княгиня 
Мария-Луиза Бурбон-Пармска, която участва в изложбата. За такава среща 
със сигурност би разказал сам Болонгаро при завръщането си, но вероятно 
разказът не е бил добре запомнен и предаден коректно от съвременниците 
му след това.

Експериментите на художника в областта на портрета са известни и той 
излага такива в залите на Рисувалното училище на Втората изложба на „Дру-
жеството за поддържане на изкуството“ в София. В сп. Изкуство (Izkustvo 
1897: 5) е публикуван списък на участниците, от който е видно, че Болонгаро 

9  No.44 Пейзаж с фигура, 1897 г. от описа на Л. Марини е участвал в Третата изложба на 
„Дружеството за поддържане на изкуството“ (1898) и е описан като Вид от Кестерич, 1897, 
в сп. Изкуство от същата година. В НГ картината е заведена като Пейзаж с фигури, а към 
името на художника Луиджи Болонгаро е добавено Кестериг, явно неправилно сметнато за 
име на художника. Същата работа на с. 102 в албума „Иван Мърквичка (1856–1938) и новата 
българска живопис“ (2016, София) със съставители Б. Рангелова, Д. Соколова, Б. Вълчанова, 
Е. Терзиева е описана като Пейзаж от Кестерич – Унгария. За сведение името Кестерич е 
старото име на днешния кв. Виница във Варна.
10  No.46 Жена, която работи е заведена в НГ – София като Жена, която плете. 
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участва с три портрета и три варненски пейзажа с маслени бои. Не са изпи-
сани наименованията им, но бихме могли да предположим, че откупената от 
Царското семейство работа на художника е Вечер (Варна – привечер, както е 
заведена в колекцията на НГ – София, а при Марини е описана като Варна.
Залез), спомената в списъка на откупките на страница 16. Съдбата на порт-
ретите не е известна към момента. В същата изложба участват и колегата 
на Болонгаро от Варненската гимназия Иван Петрас, художниците Георги 
Канела, Антонио Канела и Цезар Дрог.

През април 1898 г. Луиджи Болонгаро е участвал в национален конкурс 
послучай 25-годишнината от Освободителната война (Izkustvo 1898: 127). 
Като подарък за руския император Николай II от Щаба на Българската армия 
подготвят Албум „Спомен от войната 1877–1878“11 с художествено изобра-
зени руски паметници от различни райони на България, рисувани от Антон 
Митов, Борис Михайлов, Ото Хорейши, Луиджи Болонгаро, Цезар Дрог, Йо-
зеф Обербауер, Иван Петрас, Лазар Биненбаум (Zornishka 2004: 96-115). В 
него са включени 69 произведения с паспарту, с размер на хартията 38х50, в 
различни техники. Луксозно изработеният албум е по оформление  на Борис 
Шац. Произведението, с което на 5 юли същата година е потвърдено участие-
то на Болонгаро в конкурса, се нарича Свищов, а по-късно в Албума влизат 7 
негови рисунки с паметници от Свищовска област, изобразени заедно с пей-
зажа и околността. Албумът е поднесен през 1902 г. от Комитета „Цар Осво-
бодител Александър II“ на Руския император Николай II в Санкт Петербург.

Луиджи Болонгаро взема участие и в Третата изложба на „Дружеството 
за поддържане на изкуството“ с Пейзаж, Вид от Варна и Кестрич (Izkustvo 
1898: 69-75). Това е и последното му известно участие в художествения жи-
вот на България. През 1898 г. Христо Берберов се дипломира в „Алберти-
на“ (Daneva 2014: 60-62) и се връща в България, постъпвайки като учител 
в Пловдивската мъжка гимназия, а през октомври, Луиджи Болонгаро също 
се премества в Пловдив. Откриваме имената на двамата в Пловдивската 
държавна мъжка гимназия „Александър I“ за учебната 1898/99 г. През съ-
щата година Болонгаро изпраща в Италия една своя подготвителна рисунка 
(Studio) за Националната изложба в Торино (Marini 1982: 46-47). В Пловдив 
Болонгаро и Берберов остават до края на учебната 1899 г., когато през сеп-
тември същата година пътищата им се разделят. Луиджи Болонгаро се завръ-
ща в Италия след тригодишно отсъствие. Впечатляващо е пристигането му 
в родния град, разказва Марини (Marini 1982: 28). Вече двадесет и пет годи-
шен мъж, висок, с дълга черна, до гърдите брада, черно палто и с цилиндър 
на главата. През 1900 г. докато декорира параклиса на гробището във Варцо 
се запознава с бъдещата си съпруга Силвия Линчо. След завръщането си от 
България Болонгаро се включва и участва всяка година в общите изложби, 
организирани от „Дружеството за поддържане на изкуството“ (Promotrice) в 

11  Албумът в РВИМ – Плевен е реплика на оригинала, поднесен на руския император Нико-
лай II през 1902 г. Албумът е с черно-бели снимки на оригиналните произведения на худож-
ниците, участвали в проекта през 1898 г.
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Торино, в изложбите, организирани в Милано, Генуа, Новара и други. Кри-
тиката си спомня за него и отзивите ѝ са обещаващи. За участието си в V и 
VI Биенале във Венеция с произведенията Портрет на жена ми и Порт-
рет на проф. Линчо получава отлична оценка от критиците Виторио Пика 
и Уго Оджети. Въпреки че Болонгаро е активен художник, Джузепе Марини 
го определя като „изолиран, независим, един самотен търсач на поетичната 
живопис“ (Marini 1982: 33). Потвърждават го и различни свидетели, които 
разказват, че никой от по-старите художници в района не споменавал името 
му, липсват и доказателства за връзки с по-млади колеги от района. Един-
ствено остават непроменени отношенията с учителя му Еудженио Джиньос, 
който умира през 1906 г. в Стреза и с българския художник Христо Берберов, 
който му гостува през 1912 г., когато е рисуван и портретът, причина за това 
изследване. След ранната смърт на Луиджи Болонгаро през 1915 г. съпругата 
му Силвия превръща къщата в заключен мемориал на художника. В текста 
си Марини правилно отбелязва, че художникът е погребан два пъти: веднъж 
физически и веднъж като художник, чиито произведения след смъртта му 
с десетилетия остават затворени и недостъпни за изследователи и публика 
(Marini 1982: 17).

Цезар Дрог (Венеция ?–?), както се е подписвал на кирилица у нас 
или Cesarе Drogе е художник, за когото в речниците „Командучи“ (A. M. 
Comanducci 1934) и „Живите италиански художници“ (De Gubernatis 1889) 
липсва информация. Името му не откриваме и в значително подробния лекси-
кон Thieme/Becker, Vollmer (Thieme/Becker, Vollmer, CD-ROM 2008). Цезар 
Дрог преподава пет години в Държавната девическа гимназия в Пловдив – от 
1896 до 1901, според Годишните отчети на гимназията (Darjavna devicheska 
gimnazia, 1897). Интересен щрих за живота на този малко известен италиа-
нец не само в България, но още повече в Италия, внася Жанет Митева (Miteva 
2017: 160-182) в изследването си „Съхранената памет за Димитър Добрович 
в българските архиви“. В текста си Митева цитира писмо на Иван Шишма-
нов до съпругата му, написано по време на негова командировка в периода 
1893 и 1894 г.: „…В Сливен… открих няколко много интелигентни лично-
сти. Има един очарователен преподавател по рисуване, италианец, който се 
казва Дрог, същият който е нарисувал красивата картина в моята канцелария. 
Бедният човечец е успял да се приспособи към българския провинциален 
живот – изпя ни на вечерята при Мишев няколко венециански песни, мело-
дии от „Кавалерия рустикана“ и т.н. – и всичко това с много хумор“. Жанет 
Митева посочва, че кореспонденцията е от периода 1893 и 1904 г., което идва 
да покаже, че може да търсим информация за пребиваването на художника у 
нас и преди Пловдивската гимназия. Името Цезар Дрог споменава и Христо 
Берберов в свои късни мемоарни записки, където уточнява: „Дрог май си 
замина за Венеция“, от което може да се заключи, че Цезар Дрог е роден или 
поне има нещо общо с град Венеция. През 1896 г. в бр. 5 на сп. Изкуство 
(Izkustvo 1896: 60, 63) са публикувани Пловдивски драски (рисунка) от Цезар 
Дрог (ил. 5). 
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Рисунката е композиция от архитектурни обекти и различни човешки ти-
пове, уверена и несъмнено правена от отличен рисувач с голяма чувствител-
ност и усет към детайла. Брой 6 на сп. Изкуство (Izkustvo 1896: 76-79) от 
същата година разказва за конкурса, организиран от Министерството на про-
свещението за коронацията на руския цар Николай II. На стр. 76 в списъка е 
посочено и името на Цезар Дрог, който участва с работите Пловдивски типове 
(акварел), откупен; На кладенеца (не е посочена техниката, вероятно акварел) 
и С магарето (акварел). На следващата 1897 г. Дрог участва с пет свои про-
изведения във Втората изложба на „Дружеството на художниците“ (Izkustvo 

5. Цезар Дрог (Венеция ?–?), Пловдивски драски, репродукция на рисунка от сп. Изкуство, 
1896.
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1897: 5). В списъка на учас-
тниците срещу името му се 
четат следните произведения: 
Портрет на Хр. Данов; Пазар 
в Пловдив, Бунарджика и два 
акварела. Всички споменати 
заглавия на картини са с неиз-
вестно местонахождение към 
момента. В същия брой на сп. 
Изкуство (Izkustvo 1897: 16) 
е поместена информация за 
откупките, която уточнява, че 
произведението на Дрог За-
хождане на слънцето (може 
би става дума за един от двата 
акварела, чиито имена не са в 
списъка на изложбата) е заку-
пено от царското семейство. 
През 1898 г. заедно с други 
български и чуждестранни ху-
дожници Цезар Дрог участва 
в конкурса за албум с произ-
ведения, подарен на Николай 
II през 1902 г. (Izkustvo 1898: 
127). Негови са 8 рисунки на 
руски паметници в района на Пловдив. Оригиналът на Албума се намира в 
Държавния архив на Русия и по щастливо стечение на обстоятелствата по-
лучих за сведение изображение на една от оригиналните акварелни рисунки 
на Цезар Дрог (Zornishka 2004: 110). Представлява деликатна композиция от 
три отделни военни паметника от околностите на Филиппополи, както е из-
писано долу в средата на произведението. Рисунката е подписана долу вдя-
сно на кирилица Ц. Дрог. Албумът има 36 листа от дебел картон със златен 
кант. Форматът на албума е 50х38х12 см. Живописно произведение от Дрог 
е класически изпълненият Портрет на Васил Левски (м.б., платно, 89х73,5, 
подписан долу вдясно Ц. Дрог), притежание на Пловдивската галерия12. (ил. 6) 

След 1901 г. следите на художника се губят не само у нас, но и в Италия, 
където не можем да свържем с нищо друго името му.

Георги Канела (Венеция ?–?) и Антонио Канела (1849–1922) будят у из-
следователя още повече въпросителни. Рядко в биографичните данни на ху-
дожниците в Италия се споменават с подробности останалите членове на се-
мейството – съпруга и деца, дори самите те да са били художници. Това прави 

12  Портретът постъпва в Градска художествена галерия в Пловдив в края на петдесетте годи-
ни на ХХ в., като дарение от Пето смесено училище в града. По справка от галерията, преди 
това работата е съхранявана в Девическата гимназия.

6. Цезар Дрог, (Венеция ? – ?), Портрет на Васил 
Левски, 1893 – 1898, м. б., платно, 89х73,5, подпис 
долу вдясно Ц. Дрог, ХГ – Пловдив. 
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трудна ориентацията в определяне на принадлежността им към семейството 
и проследяването на техния творчески и житейски път. В случая с фамилия 
Канела, въпреки че към момента нямам достъп до архивни документи и пуб-
ликации, които категорично да свързват героите в настоящето изследване, 
има голяма вероятност името му да бъде разгледано като част от фамилията 
на архитекта и декоратор Джовани Канела (Верона 1750–1837) и семействата 
на синовете му – братята Джузепе и Карло Канела (Thieme/Becker, Vollmer 
2008). 

Джузепе Канела (Верона 1788–1847 Флоренция) е известен художник ве-
дутист, сценограф и декоратор, преподавател в Академията във Венеция, а по-
късно в Милано, в Академия „Брера“. Джузепе Канела има едноименен син, 
известен като Джузепе Канела Младия (Венеция 1837–1913 Падуа). Брат му 
Карло Канела (Верона 1800–1879 Милано) участва в изложбите на „Брера“ с 
градски пейзажи и жанрови сцени с неофламандски характер. Той също има 
син художник –Антонио Канела (1849–1922). За други деца в семействата на 
Джузепе и Карло Канела не открих документирана информация към момента.

Най-ранното писмено сведение, с което разполагам за художник на име 
Giorgio Canella е от „Речник на италианските живи художници, скулптори и 
архитекти“ на Анжело де Губернатис13 (De Gubernatis 1889: 92). Там името 
Джорджо Канела присъства с оскъдна биографична информация (за нико-
го не е посочена годината на раждане в изданието) и е по-скоро творческа 
справка. Тя потвърждава обаче информацията за Венеция като родно място 
на художника, а освен това дава представа как неговите съвременници са го 
оценявали като художник. Де Губернатис описва Джорджо Канела като ува-
жаван художник, който рисува с масло, пастел и акварел във всички жанрове; 
набляга върху думите добър портретист и отличен илюстратор. В анотацията 
си Губернатис посочва и няколко произведения на художника – Проповед (Il 
predicozzo), Покрай плажа (Lungo la spiaggia), Венеция (Venezia), Монахиня 
(Monaca), Молитва в църквата (Preghiera in chiesa), В църквата (In Chiesa) 
(De Gubernatis 1889: 92). Освен за Джорджо Канела на същата страница в реч-
ника Де Губернатис дава лаконична информация за художника Карло Канела 
(Верона)14 и предпочитанията му към пейзажа и пристанищата. Посочени са 
и някои участия в изложби в Милано през 1872, в Неапол през 1877 и Торино. 
Пак там е намерил място и художникът Джузепе Канела от Венето15, роден в 
Падуа. Посоченото родно място със сигурност е неволна грешка, въпреки че 
градовете Венеция и Падуа са в района на Венето. Всички справки за Джу-
зепе Канела Младия сочат родно място Венеция, а не Падуа, където живее 
13 Анджело де Губернатис (Торино 1840–1913 Рим). Филолог и поет, авторитетно име в кул-
турните среди на Италия по това време.
14  Когато през 1889 е отпечатан „Речник на живите италиански художници“ на Де Губернатис 
името на Карло Канела фигурира в него, въпреки че към тази година той от 10 години не е 
между живите. Явно е, че справките за художниците не са били актуализирани от Анжело Де 
Губернатис. В тази връзка е интересно да се разбере, защо в справката не фигурира Антонио 
Канела (1849–1922)?
15  Не става дума за известния художник Джузепе Канела (1877–1847).
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постоянно. За Джузепе Канела Младия са изброени изложбите в Милано от 
1872, във Флоренция и Торино през 1880, Венеция през 1881, във Венеция 
и Неапол през 1887 г. За него Де Губернатис пише, че се занимава с всички 
жанрове, но си е създал име на отличен акварелист, картините му са търсени, 
продавани в Италия и извън нея. 

Дотук може да се направят няколко извода за проблемните ни фамилни 
имена Канела. Към 1889 г., когато излиза „Речник на италианските живи ху-
дожници“, в него откриваме Джорджо Канела и Джузепе Канела, които стоят 
равнопоставено в очите на Анджело де Губернатис. Няма никаква причина 
да смятаме, че Джорджо Канела и Джузепе Канела Младия са едно и също 
лице16. Имената Джорджо (Георги) и Джузепе (Йосиф) изключват взаимо-
заменяемост. Документирано е, че неведнъж Джорджо Канела изцяло е из-
писвал името си както върху произведения у нас, така и в Италия, както на 
български, така и на италиански език. Второ – и двамата художници работят 
в техниката на акварела, но третират различни теми. Джорджо Канела – пише 
Де Губернатис - е много добър портретист, за което свидетелстват портретни-
те рисунки у нас, а също Портрет на д-р Радославов. Thieme/Becker (2008) 
посочват, че около 1893 г. художникът започва да се занимава с илюстрация 
и портрет. Тази информация веднага изключва хипотезата за идването на ху-
дожника в България преди 1893 г. Заглавията на картини на Джорджо Канела, 
споменати от Де Губернатис, се отнасят много повече за човешки състояния 
и описания на отличителни черти. Респективно наименованията на произве-
денията на Джузепе Канела са поетични – Залез във Венеция през зимата, 
Изглед на Канал Гранде в лунна светлина, Остров Сан Микеле от Мурано, 
Залез, Мъгла, Света Мария, Четене и т.н. (De Gubernatis 1889) Според реч-
ника A. M. Comanducci (1962), считано от 1870 г., Джузепе Канела-син е по-
канен и е останал 40 години директор на Училището за декоративни изкуства 
в Падуа. Но къде да търсим ясно атрибуирани и публикувани негови произ-
ведения? Има ли сведения той да е правил портрети или посочените от Де 
Губернатис наименования на картини са достатъчно доказателство, че той е 
рисувал основно в областта на пейзажа? Къде да търсим прославените му 
акварели, с които е бил популярен приживе? Трето, не може да става дума за 

16  В непубликуван ръкопис, озаглавен „Тези непознати художници, тези досадни техни би-
ографии. Кой всъщност е Георги Канела?“, авторът Пламен Петров достига до извода, че 
работилият в България Giorgio Canella, Giuseppe Canella (1837–1915) – син на известния 
Giuseppe Canella (1788–1847) и Giorgio Paolo Canella (р. 23 юли 1863), споменат от Благо-
веста Иванова в каталога на експозицията „Забравените художници на България“ са един и 
същ художник. От текста на Пл. Петров не става ясно с какви представителни произведения 
за художника Джузепе Канела-Младия е направен сравнителния анализ, нито са посочени 
документи в тази посока. Не ми е известно да има изследване за творчеството на Джузепе 
Канела Младия с репродукции, от които да се ориентираме правилно за творчеството му и 
да не бъркаме работата му с произведенията на Джузепе Канела-баща и с такива на Георги 
Канела. Към момента творчеството и житейската съдба на Джузепе Канела-Младия не са из-
следвани от колегите в Италия. Във всеки случай едно по-широко и задълбочено проучване в 
архивите на Верона, Падуа и Венеция би дало интересна и основна информация за членовете 
на фамилия Канела. 
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акварелните рисунки в интернет, изобразяващи рибари, продавачки, млади 
момичета и семейни двойки в домашен интериор, портретни рисунки на въз-
растни мъже, подписани G. Canella, атрибуирани и продавани като Джузепе 
Канела Младия. (ил. 7, 8)

Без съмнение това са произведения на работилия в България Георги 
(Giorgio) Канела. Толкова добре изпълнена и завършена рисунка е публикува-
на и в каталога с колекцията от рисунки на италиански художници от библи-
отеката на Румънската академия в Букурещ (Chiarini 2004: 217). Произходът 
на рисунките е свързан с личната колекция на Георги Опреско (1881–1969), 
който ги купува от Париж, но в повечето случаи от Лондон, от антикварен 
магазин на Ню Оксфорд Стрийт. В каталога под No. 50 е публикуван в черно-
бяло акварелът Двойка селяни, подписан Giorgio Canella, Sofia. (ил. 9)

Представлява композиция от момче и момиче в традиционни български 
носии; рисунката е с молив и акварел. Стилът и подписът са идентични с ре-
продукциите на Г. Канела в сп. Изкуство от 1895–1896 г., с акварела Волове, 
притежание на СГХГ в София, с тези от интернет. Проучването за Георги 
Канела ме срещна във виртуалното пространство и с картината Църковен ин-
териор с фигура, подписана ясно долу вляво Giogrio Canella, 1886, Venezia. 
Тя изобразява сумрачен интериор на църква с коленичила в молитвена поза 

7. Атрибуирана на Giuseppe Canella, Семейство, акварел, хартия, подпис G. Canella.

8. Атрибуирана на Giuseppe Canella, Рибар, акварел, хартия, подпис G. Canella.
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жена, с наведена глава и ръце облегнати на стол. Вероятно става дума за кар-
тината Молитва в църква (Preghiera in chiesa), цитирана в речника на Де Гу-
бернатис по-горе (De Gubernatis 1889). (ил. 10)

От двамата Канела, които работят и посещават България в последното де-
сетилетие на XIX век Георги (Giorgio) е активният и известен у нас на спе-
циалистите художник. Нямаме документирани сведения кога точно пристига 
в България, но името му привлича вниманието на колегията отдавна, тъй като 
се споменава сред инициаторите за учредяване на „Дружество за поддържа-
не на изкуството в България“ през 1893 г. Няколко месеца след това среща-
ме името Георги Канела в документите на Варненската мъжка гимназия за 
учебната 1893/94 г. Смятаме, че през 1895 г. Георги Канела се премества в 
София, защото откриваме авторството му върху оформлението на корицата 

9. Георги Канела (Венеция ? – ?), Двойка селяни, ок. 1896, подпис Giorgio Canella, Sofia, долу 
вляво, репродукция от албума I disegni italiani della Biblioteca dell’Accademia di Romania a 
Bucarest.

10. Георги Канела (Венеция ? – ?), Молитва в църквата, подпис Giorgio Canella, Venezia, 
1886, долу вляво.
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на детското списание „Градинка“17. От 1895 до 1897 г. списанието публикува 
негови илюстрации. От годишниците на Първа Софийска мъжка гимназия за 
1896/1897 г. научаваме, че Георги Канела е бил преподавател по рисуване там 
и е родом от Венеция. Сп. Изкуство от 1895 г. в бр. 1 публикува на страниците 
си неговата рисунка Чичо Пенчо (Izkustvo 1895: 16) Подписът на художника 
е ясно поставен на кирилица като инициалът на първото име е изписан по 
начин, който може да се разчита и като кирилица, и като латинска буква G. 
(ил. 11)

Докато в акварела Дървосекъ (ил. 12), подписана от художника на кири-
лица на същото място вляво, първото име вече не е само знак, а ясно съкра-
щение на името на български език Геор. Канелла, София (Izkustvo 1896: 82, 
95). Негови илюстрации, заедно с тези на Йозеф Обербауер и Антон Митов 
са публикувани в произведението на Иван Вазов „Нова земя“ (1896), а също и 
в книгата „Под игото“ (1894), наред с имената на Антони Пьотровски, Антон 
Митов, Йозеф Обербауер и Иван Мърквичка. Художникът участва в изложби-
те на „Дружеството за поддържане на изкуството“, а в сп. Изкуство от 1896 г. 
(Izkustvo 1896: 63) името му се споменава във връзка с поздравителен адрес 

17  Списание „Градинка“ излиза от 1894 до 1897 г. Публикуват се гатанки, скороговорки, при-
казки. 

11. Георги Канела (Венеция ? – ?), Чичо Пенчо, репродукция от сп. Изкуство, 1896.

12. Георги Канела (Венеция ? – ?), Дървосекъ, репродукция от сп. Изкуство, 1896. 
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до италианците, живеещи в България, по случай 25-годишнината от обявя-
ване на Рим за столица на Италия. Публикуван е самият адрес и специално 
изработената сребърна кутия за него. Отново в сп. Изкуство (Izkustvo 1896: 
76) през същата година намираме името Г. Канела в списъка на участниците в 
конкурса, обявен от Министерството на просвещението по случай коронаци-
ята на Руския цар Николай II. Произведенията му са под номера от 22 до 25. 
Две от тях, Старецъ селянинъ показва на едно момче портрета на Алексан-
дър II (акварел) и Ученици (акварел), са откупени/наградени с парични награ-
ди. Другите две работи, участвали в конкурса са Циганка (акварел) и Рилски 
манастир (акварел). През 1897 г. Г. Канела участва във Втората изложба на 
„Дружеството за поддържане на изкуството“ с произведенията Мъчна задача, 
Шопче свири с кавал и Един ъгъл от Сан Марко. Работата Мъчна задача е от-
купена от Георги Вазов, а Шопче свири с кавал е купена от Техни царски висо-
чества (Izkustvo 1897: 16). Сведения за Георги Канела намираме и в каталога 
„Сто години Българско изкуство 1820–1920“ (Mavrodinov 1935: 40), издаден 
по повод едноименната ретроспективна изложба, устроена в Царския манеж 
в София през 1935 г. В частта „Живописта от 1879 до 1920“ под номер No. 127 
е записано произведението Дядо и внук (собств. на пор. Армяновъ)18. (ил. 13)

Произведения на Георги Канела у нас намираме в Софийската градска 
галерия (Биволи19, акварел и Кръчмарница20, м. б.) (ил. 14 и 15), в Музея за 
история на София е картината Класна стая, а в частна колекция е масленият 
представителен Портрет на Васил Радославов от 1895 г. (ил. 16)

Портретните рисунки, етюди и дори маслени произведения на Георги Ка-
нела се предлагат и на български аукциони. През 2018 г. e продадено платното 
Средиземноморски пейзаж, подписано долу вдясно G. Canella. Не е датира-
но. (ил. 17)

По сведение на аукционната къща в София произведението е купено от 
Европа и е предложено за продажба у нас. Работата е атрибуирана на Георги 
Канела, а към името в каталога са добавени година на раждане и на смърт, 
които съвпадат с тези на Джузепе Канела Младия (1837–1913). По този въ-
прос по-горе обясних, че няма никаква възможност двамата да са един и същи 
човек. Не беше възможно произведението да бъде видяно в оригинал, не съм 
имала и достъп до документите, с които е пристигнало в България. В този 
смисъл не е ясно от нас или от чужбина идва объркването с името и години-
те. От репродукцията е видно, че работата е портретен формат, изградена е в 
два плана. Близката гледна точка разкрива тясна каменна улица със залисани 
и обобщени човешки фигури. Вторият план е решен в дълбочина и следва 

18  Рисунката Дядо и внук, показана през 1935 г. е авторско копие или реплика на публикува-
ния в сп. Изкуство (1896) акварел Старeцъ селянинъ показва на едно момче портрета на 
Александър II, влязъл в Албума за коронацията на руския цар. Същата е публикувана като 
Дядо и внук и през 1897, No. 3 в сп. Изкуство.
19  Акварелът Биволи (инв. No.1875) на СГХГ е откупен през 1949 г.
20  Платното Кръчмарница (инв. No.2671) е откупено през 1952 г. от Никола Хр. Пулнев, Со-
фия.
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13. Георги Канела (Венеция ? – ?), Дядо и внуче, репродукция от сп. Изкуство, 1897.

14. Георги Канела (Венеция ? – ?), Биволи, 1896, акварел, хартия, подпис G. Canella, 
Sofia, долу вдясно, СГХГ.

15. Георги Канела (Венеция ?–?), Кръчмарница, 1896, м. б., платно, 100 x 160,5, подпис 
Георги Канела и София на кирилица, долу вдясно.
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нечий невидим взор, отправен към морето. Подписът G. Canella е поставен 
долу вдясно. Цялостното излъчване на произведението е идилично, застина-
ло, огряно в светлина. Стилът му е близък до познати европейски художест-
вени стилистики, а като описание се доближава до анотацията на Анжело Де 
Губернатис (De Gubernatis 1898) за творчеството на Джузепе Канела-Младия. 

В списъка на художниците и техните произведения, публикуван в сп. Из-
куство (Izkustvo 1897: 5) от изложбата на „Дружеството за поддържане на из-
куството в България“ участва и художник на име А. Канела с 4 акварелни ми-
ниатюри (костюми от XIX век). Става дума за Антонио Канела (1849–1922), 
известен декоратор и илюстратор на костюми, който през 1897 г. трябва да 
е бил на 48 години. Единственият мотив А. Канела да посети България през 
1897 г. би била връзка с Георги Канела. А дали Георги и Антонио Канела са 
братя, дали са братовчеди към момента не можем да отговорим еднозначно 
без наличието на по-ясна биографична информация. Към 1889 г., когато из-
лиза речникът на Де Губернатис, Антонио Канела е бил 40-годишен и със 
сигурност познат майстор в Италия. (ил. 18)

16. Георги Канела (Венеция ? – ?), Портрет на д-р Васил Радославов, 1895, м. б., платно, 
116х76, подпис долу вдясно Giorgio Canella и година. Частна колекция.

17. Атрибуирана на Георги Канела, Средиземноморски пейзаж, м. б., платно, подпис G. 
Canella долу вдясно.
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Де Губернатис изтъква, че нередовните пощи в Италия по това време и  
недостатъчният отклик на художниците са причина в речника му да липс-
ват имена и биографична информация. Справката с най-голямата и подробна 
немска енциклопедия Thieme/Becker, Vollmer не добави повече стойност към 
вече известната ни информация за Антонио Канела. Надявам се събраните 
в настоящата статия оскъдни биографични данни, публикувани заедно с на-
личната художествена информация да станат повод историите на тези худож-
ници да бъдат доразкрити и доразвити от любопитни и амбициозни италиан-
ски колеги. Дотогава за нас е от значение да мислим за тях, да надграждаме 
с нова информация и да разглеждаме българския им период и тяхното пъту-
ване из България като принос в развитието на българо-италианския културен 
диалог от последните десетилетия на XIX век.

18. Антонио Канела, Пътник, четящ новините, акварел, 
подпис А. Canella, долу вляво. 
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Summary: This submission is an integral part of a wider project, Bulgarian-European 
Cultural Dialogues, developed at the eponymous centre at New Bulgarian University. The 
study revolves around four Italian painters: Luigi Bolongaro, Cesare Drog, Giorgio Canel-
la, and Antonio Canella. They taught painting at local high schools during the last decade 
of the 19th century and took an active part in the artistic developments in Bulgaria. The 
available biographical data has been concisely put together for the first time and newly 
discovered items are included. Some inconsistencies were ironed out regarding Luigi Bo-
longaro’s stay in Bulgaria and his involvement in the local art life. We ruled out hypotheses 
and performed a critical review of new documented personal and artistic details pertaining 
to Georgio Canella and Cesare Drog. The study is open to further additions and submissions 
by Bulgarian and Italian colleagues.
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ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО. ГАЛЕРИЯ 
РАКОВСКИ 125 – ЦЕНТЪР НА 
ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ 1940–1945. 
(СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗЛОЖБИ)

Наташа Ноева1

Абстракт: Докладът представя реконструкция на историята на изложбения салон на 
ул. „Раковски“ 125 от неговото създаване през 1940 до 1945 г., неговото функциони-
ране и провежданата културна политика. Липсата на историко-изкуствоведски труд, 
който да изследва художествения живот в България от страна на изложбения салон, 
обосновава необходимостта от настоящото изследване. Създадена като галерия и дом 
на СДХБ (от 1944 е галерия на СБХ), тя представя естетическите възгледи на чле-
нове на отделните дружества при плурализъм на изявите и стилово многообразие. 
Фокусът на изследването е върху проявленията и развитието на различните видове и 
жанрове в общите художествени, групови, индивидуални изложби, организирани на 
„Раковски“ 125, културни спогодби с Франция, Румъния, Германия, Италия, Гърция, 
Унгария, Словакия, Хърватска, Япония.  

Ключови думи: галерията на „Раковски“ 125, художествен живот, изложби, нови из-
ложбени помещения. 

Преди осем десетилетия, на 24 март 1940 г., на ул. „Раковски“ 125 врати 
отваря изложбеният салон на Съюза на дружествата на художниците в Бъл-
гария (СДХБ). Тази галерия е знакова в културната ни история не само защо-
то не променя през годините своето предназначение, но и от гледна точка на 
трансформациите, които претърпява художественият живот, породени както 
от вътрешни еволюционни процеси, така и поради външни за системата фак-
тори. 

Средствата за нейното построяване са събирани в продължение на 15 го-
дини от отчисления на членовете на Съюза на дружествата на художниците в 
България (СДХБ) и финансовата помощ, която дават държавата и общината. 
Първите постъпления идват от продажби на творби от организираната от 
СДХБ изложба в Прага през 1926 г. (B. 1940: 1,8) Има решение, след месец 

1 Natasha Noeva is a PhD student at the Institute of Art Studies, BAS, Sofia. Research areas: paint-
ing; sculpture; gallery as an institutional centre of art life. Author of the articles: The society of 
Bulgarian sculptors – Sofia (1930–1934) – In: Visual Arts and Music, vol. 1, 2020, 40-51; Bulgar-
ian Exhibition in Romania (1945), Eliezer Alchech and the Aesthetics of Disgrace. 1945. In: The 
Year of High Hopes, SCAG, Sofia, 2018, 209–301; Cultural policy and creative reflection. In: Art 
Studies Quarterly, IAS, BAS, 2019; In the Heart of Sofia. In: European Presence in the Contempo-
rary 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, vol. 8; 
articles in Culture and Literaturen Vestnik weeklies, etc. 
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експозицията да бъде пренесена в Белград, като се отбелязва, че тази излож-
ба ще окаже благоприятно влияние за развитието на сръбско-българските от-
ношения. А след това да се пренесе в София, но възниква съществен въпрос 
за галерийното пространство – поради липса на специално място, е решено 
да бъде експонирана в залата за нумизматика в Народния музей2. Това е и 
причината, комитетът по уреждането на изложбата в Прага в състав: Андрей 
Протич, директор на Народния музей, Александър Божинов, Стефан Баджов, 
Борис Денев, делегат на Министерството на народното просвещение, пред-
ставители на дружества, членове на СДХБ – Александър Андреев от „Съвре-
менно изкуство“, Васил Захариев от „Родно изкуство“, Борис Митов от Дру-
жеството на художниците в България и Петър Морозов от Дружеството на 
независимите художници, да се ангажира с изричната задача за основаване 
на фонд „Изложбено помещение“3. Непосредствено преди приключването на 
изложбата в Прага, се създава официално комитет „Изложбено помещение“ 
(1926), в чийто състав влизат следните членове: Васил Димов (Д-во на ху-
дожниците в България), Александър Андреев (Съвременно изкуство), Сирак 
Скитник (Родно изкуство), Петър Морозов (Д-во на независимите художни-
ци) с председател Андрей Протич – директор на Народния археологически 
музей, чиято цел е да построи масивна сграда за изложби. Първата вноска е 
от голямата българска изложба в Прага с. г. (Georgieva, Doncheva 1991: 56)

Комитетът изпълнява своята мисия. В центъра на София, на ул. „Раков-
ски“ 125, се „ражда“ духовно пространство, построено с единствено пред-
назначение, да експонира художествени произведения. През 1938 г. трима 
представители на СДХБ купуват от предприемача Васил Трънкаров терена, 
а арх. Милко Бичев проектира сградата и изложбената зала4. Продажната 
цена на помещенията, заедно със съответните идеални части и сградата, е 
2,2 млн. лева. Към подписания договор се прилага и скица на изложбения са-
лон, който ще бъде построен съгласно подробното „Описание за строежа на 
помещенията“5. Запазените документи в ЦДА и в  архивния фонд на Съюза 
на художниците в България съдържат първото описание на техническите ра-
боти за изложбеното помещение на СДХБ, съставено от арх. Милко Бичев 
през месец юли 1938 г.: зимник, главен вход, предверие, коридор, изолатор-
ни помещения и санитарни възли, първа зала, малка зала с оберлихт, голя-
ма зала с оберлихт, заседателна зала, склад, помещение за парно отопление, 
двор, изцяло по европейски стандарти6. Изготвя се и план за изплащането на 
вноските7.

В XIII Обща художествена изложба – първата изложба в новия салон, от-
крита на 24 март 1940 г., са изложени 291 творби от 169 автори. Тя е посете-

2  CDA, F. 460k, op. 2, a.e. 33, l. 534 – 536
3  CDA, f. 1680, op. 2, a.e. 2267, l. 1
4  CDA, f. 567к, оp.1, а.е 17, l. 1-7; f. 1510к, op. 1, а.е. 192, l. 1
5  CDA, f. 567к, оp.1, а.е. 17, l. 1-7
6  CDA, f. 567к, оp.1, а.е. 17, l. 1-7
7  CDA, f. 567к, оp.1, а.е. 8, l. 5
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на от 20 000 души (В. А. 1940: 4) и е закрита на 6 май. Вестник „Зора“ (бр. 
6233, 1940) пише: „Съюзът на дружествата на художниците вече разполага с 
една твърде обширна и идеално отговаряща на всички необходими условия 
за излагане на картини и скулптура галерия“. В речта си при откриването на 
първата изложба в новата галерия и нейното освещаване министър-предсе-
дателят Богдан Филов заявява за художниците: „Тази тяхна идея, това тяхно 
желание срещаше спънки досега, големи спънки, за тази цел беше създаден 
един специален комитет, който се намираше под върховното покровителство 
на Н. В. Царя и който, благодарение на това височайше покровителство, бла-
годарение на този особен интерес, който държавният глава винаги е проявя-
вал към всички културни прояви в страната ни, можа да разреши тази задача. 
[...] За жалост досега ние нямаме една държавна картинна галерия, каквато 
сега се строи. От 5 години насам тя е вече в строеж, нека се надяваме, че тази 
година и тя ще бъде завършена, и че по този начин ще се сдобием с възмож-
ността да имаме две хубави помещения, в които да се излагат произведения-
та на българското изкуство, които публиката да може да вижда по-често, при 
по-големи условия“ (Anonym A 1940: 1-2).

Периодичният печат отразява откриването на новата галерия, поместват 
се материали за ХІIІ ОХИ. Вестник „Утро“ (бр. 9196 от 24 март 1940 г.) отбе-
лязва, че „за да се отличават художествените разбирания, изложбата е разде-
лена на два отдела: реалисти и модернисти, като по този начин зрителят ще 
може да има ясна представа за крайното изкуство, както и за реалистичното, 
което е застъпено от най-добрите ни художници [...] Салонът струва 2 400 
000 лв. [...]. За строежа е отпуснала помощ държавата, както и общината. 
Съюзът на художниците дължи още за този салон 1 200 000 лв. Той е една го-
ляма придобивка за нашето изкуство, построен с всички модерни светлинни 
изисквания. В бъдеще в него ще стават всички наши и чужди художествени 
изложби.“ 

През 1941 г. Столична община дава помощ от 100 000 лв. на СДХБ, за да 
изплати част от задълженията си по построяването на Изложбения салон и 
Дома на художниците на ул. „Раковски“ 125.

На 8 юли 1942 г. в Държавен вестник, бр. 147, е обнародван Указ № 34, 
където четем: „Ние, Борис III с Божия милост и народна воля Цар на бълга-
рите, обявяваме на всички наши поданици, че 25-ото Обикновено Народно 
събрание през четвъртата му извънредна сесия, в 3-ото заседание от 24 юни 
1942 година, гласува и прие Закон за сключване на заем в размер на 700 000 
лв., под гаранция на държавата от СДХБ при Българска земеделска и коопе-
ративна банка“. Изплащането на сумата се осъществява на 18 юни 1943 г.

Месец след XIII ОХИ в салона на СДХБ е открита изложба „Съвременна 
френска живопис“ (Anonym B 1940: 6). В продължение на три седмици са 
експонирани 118 творби от Музея на модерното изкуство в Париж. В сто-
лицата оживява духът на френското изкуство чрез майсторите на импреси-
онизма, фовизма, кубизма, сюрреализма като Зендел Шарл, Велш, Понсле, 
Полин Пьоние, Ролан Удо, Шериан, Йожен Корно, Клерен, Кавай, Кристиан 
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Кайар, Брианшон, Марсел Буйио и др. (Katalog 1940). С тази изложба се по-
ставя и началото на българо-френска спогодба и бъдещо културно сътрудни-
чество – организиране на ежегодни изложби в Париж и София. В речта си 
при откриването председателят Александър Миленков казва: „СДХБ, между 
начертаните свои задачи, вписа и необходимостта да влезе в контакт с едно-
родните си среди и в другите държави. [...] Разрешаването на тази своя за-
дача СДХБ не можеше да постигне, докато бе лишен от подходящ изложбен 
салон, където да излага творенията на свои и чужди художници.“ (Anonym 
C 1940: 3-4)

СДХБ организира представителни изложби на българското изкуство в 
Атина през 1940 г. (Genova 1999: 25) и Берлин през март 1941 г.8 За съжа-
ление по време на бомбардировките над София архивът, съхраняван на ул. 
„Раковски“ 125, е унищожен. Това затруднява цялостното документално ре-
конструиране на историята на тези спогодби и днес разполагаме с единични 
сведения, поместени на страниците на периодичния печат. Там откриваме 
информация за сключени до средата на 1940-те години културни спогодби с 
Германия, Италия, Гърция, Унгария (Anonym E 1941: 1, 5), Словакия, Хър-
ватска, Япония, Румъния (Kishkilova 1979: 185-196), които предвиждат и ре-
ципрочни уреждания на художествени изложби. 

През 1941–1944 г. изложбената дейност в столицата е по-редуцирана по-
ради мобилизирането на художниците в Македония и Беломорието. През 
тези години един от приоритетите в програмата на СДХБ е международната 
дейност. (Vasileva 2012: 172) Уреждането на представителни изложби извън 
България и гостуващи чуждестранни изложби най-често става по инициати-
ва и с активното участие на културни дружества и обществени организации, 
държавни институции, на посланици или със съдействието на царското се-
мейство. При всички случаи СДХБ настоява да има решаващ глас при подбо-
ра на участниците и картините в тези изложби и прави всичко възможно да 
убеди в необходимостта от това правителството и Министерството на народ-
ното просвещение, които са основните източници за финансиране на тези 
изяви. 

Интерес предизвикват организираните общи художествени, дружестве-
ни и индивидуални изложби в галерията на ул. „Раковски“ 125. В периода 

8  В изложбата на българското изкуство през 1941 г. са взели участие около 50 художници и 
скулптори. Творбите на брой са ок. 200 и дават представа за съвременното българско изкуство. 
Участват художници като Здравко Александров, Иван Христов, Борис Денев, Данаил Дечев, 
Цанко Лавренов, Атанас Михов, Александър Мутафов, Константин Щъркелов, Никола Танев, 
Никола Аръшев, Владимир Димитров-Майстора, Константин Гърнев, Бенчо Обрешков, 
Стефан Баджов, Ненко Балкански, Александър Божинов, Васил Стоилов, Сирак Скитник, 
Руска Маринова, Кирил Цонев, Илия Петров, Васил Захариев, Никола Тузсузов, Веселин 
Стайков, Любомир Далчев, Иван Фунев, Иван Лазаров, Андрей Николов и др. Изложбата 
е била замислена още през 1938 г., но след подписването на културната спогодба през 1940 
г. се замисля да се направи обмен на уреждане на реципрочни изложби между двете страни 
– Изложбата на българските художници в Берлин – в. Утро, бр. 9486, с. 6; бр. 9491, с. 6; бр. 
9492, с. 6; CDA, f. 177k, a.e. 1179, l. 6, 7, 16, 19, 20, 21
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1940–1944 г. се организират 9 изложби, между които споменатите по-горе 
XIII ОХИ и „Съвременна френска живопис“, както и изложби на „Съвре-
менно изкуство“ през декември 1940 (Mitov 1940: 3-6); Севернобългарските 
художници, януари 1941 (Mitov 1940: 3-5); изложба на жените художнички, 
февруари 1941 (Mitov 1941: 1, 3, 5), и 4 самостоятелни изложби на: Петър 
Младенов, открита на 27.10.1940 (Mitov 1941:5); Никола Танев, 8.11.1940 
(Anonym F 1941: 2, 8.; Mitov 1941: 3); Атанас Михов, 26.01.1941 (Mitov 1941: 
3-6) и посмъртна изложба на Пенчо Георгиев, 30.03.1941 (Anonym G 1941: 
6).

Тези изложби са отразени в пресата, като, разбира се, за тях има както 
положителни, така и отрицателни критики, но те дават сведения за насоките 
в развитието на живописта и скулптурата, които главно са застъпени в екс-
позициите. 

Ще си позволя да цитирам някои от тях с оглед по-пълното представяне 
на художествената сцена и критиката от периода: 

„…Новото за нас в тази изложба на „Съвременно изкуство“ са работите 
на Никола Михайлов, който рядко се явява у нас. Изложени са три портрета. 
Веднага се забелязва явния контраст, който тези портрети правят, на постиг-
натото от портрета у нас, на местна почва [...] проницателно поставяне в 
центъра на портретната проблематика психологичната интерпретация, а не 
елементарната външна характеристика…“ (Mitov 1940: 3).

Вестник „Литературен глас“, един от основните ежедневници за култура 
и изкуство, отбелязва: „(…) изложбата на Севернобългарските художници, 
устроена в салона на Съюза на художниците, е поучителна само в едно от-
ношение, че ни показва до какво издребняване довежда изкуството ни този 
сепаратизъм и слабост за образуване на дружества – не знаем дали не е бли-
зо денят, когато всяка административна област ще си им и свое дружество 
– дружества, които са най-благодатната почва за посредствеността“ (Mitov 
1941: 3-5; Anonym H 1941: 2).

За изложбата на жените художнички критиката подчертава, че макар „да 
има твърде посредствен и анемичен вид“, в нея изпъкват и имена, които не са 
много познати на публиката. „Фигурата е съвсем малко застъпена в излож-
бата и като нещо ново в тази област на първо място ще изтъкнем един много 
ценен дамски портрет „Г-жа де С.“ от Анджела Шатц, дъщеря на първия у 
нас голям скулптор Борис Шатц. Г-жа Шатц е и живописец, и скулптор. Ней-
ният гипс „Глава“ (...) издава родения скулптор в тази непринудено постиг-
ната стегната сила на релефа, дълбоко обоснован конструктивно отвътре във 
всичката ѝ дълбочина. Данните на Анджела Шатц като скулптор ѝ помагат 
много в живописта – ненапразно още Микеланджело е изтъкнал, че скулпту-
рата трябва да влияе на живописта, но не и обратното…“ (Anonym I 1940: 2; 
Mitov 1941: 1, 3, 5, 6)

При обстойния преглед на периодичния печат от 1940 до 1945 г. не бяха 
открити материали, отразяващи събития, организирани от СДХБ, след по-
следната – открита през март 1941 г. в галерията на ул. „Раковски“ 125 из-
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ложба на Пенчо Георгиев. Липсата на каквато и да е информация се явява 
предпоставка за извода, че изложбеният салон затваря за период от три го-
дини. В съхраняваните фондове на СДХБ в ДА „Архиви“ е наличен доку-
мент от 1942/3 г., в който са описани техническите параметри на сградата и 
е съставено подробно описание по точки, и е приложена цена за ремонтна 
довършителна дейност. Именно това може да се окаже една от причините, 
галерията да бъде затворена за посетители. Друга възможна причина е и лип-
сата на средства за изложбена дейност.

След въздушните нападения на съюзниците през 1944 г. столицата ос-
тава без подходящо помещение за организиране на изложби. Разрушена е 
Държавната художествена галерия на пл. „Александър Невски“, както и га-
лериите „Аксаков“ и Зала „България“. Галерията на СДХБ на ул. „Раковски“ 
125 е опожарена9. Българските художници са лишени от възможността да 
контактуват с публика или са принудени да използват неудобни и непригод-
ни за целта помещения.

През 1945 г. художественият живот отново се активизира, откриват се 
нови галерии: „Багра“ на  ул. „Леге“ 39 (В. А. 1945: 2), „Форум“, пл. „На-
родно събрание“ (Anonym J 1945: 6), галерия за изящни и приложни изку-
ства „Призма“ (Anonym K 1945: hronika), „Родно изкуство“ на „Славянска“ 
6 (Anonym K2 1945: hronika), „Лазур“ на „Аксаков“ 11/13 (Anonym K2 1945: 
hronika). За една година се откриват изложби в Държавната художествена 
галерия (Anonym M 1945: hronika); в Етнографския музей (Anonym N 1945: 
hronika); в салоните в Художествената академия (Anonym M2 1945: 2); във 
Военния музей (Anonym O 1945: hronika); в залата на Пощенската палата 
(Anonym P 1945: hronika); във Филхармонията на ул. „Раковски“ (Anonym Q 
1945: 4); в чиновническото дружество на бул. „Цар Освободител“ 6 (Anonym 
R 1945: 6), в галерия „Цвят“ на пл. „Народно събрание“ 3 (Anonym S 1945: 
2); в галерията на бул. „Цар Освободител“ (Anonym T 1945: 2, 3), в книгоиз-
дателство „Албановска“ (Anonym Y 1945: hronika); бул. „Цар Освободител“ 
5 (Anonym V 1945: 2); в БИАД, ул. „Раковски“ 108 (Anonym W 1945: 2).

Реконструкцията на галерията на ул. „Раковски“ 125 е оценена от екс-
пертна комисия на стойност 3 млн. лв.10, която надхвърля първоначалната 
цена за построяването ѝ.  Тя отваря врати отново в края на декември 1945 г. 
и за нея започва нов период.

9  CDA, f. 133, op.1, а. е. 1, l. 36
10  CDA, f. 133, op.1, a. e. 1, l. 35
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2. 13 ОХИ 1940. Откриване на новия изложбен салон. – в. Утро, 1940, бр. 9197, 6

1. В Прага, 1926 г. Отляво надясно: Бебо Стефанов, Марин Василев, Никола Кожу-
харов, Пандо Киселинчев, Алфонс Муха, Борис Митов, непознат, Шалон, Стефан 
Баджов, Стефан Димитров, Кирил Шиваров, над тях Димитър Гюдженов, арх. Борис 
Огнянов, седналата вляво Елисавета Консулова Вазова. ЦДА, фонд 1680К, опис 1, а.е. 
2153, л. 1
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3. Обща художествена изложба – в. Зора, 26 март 1940, бр. 6235. От ляво на дясно: старо-
загорският митрополит Павел, врачанският Паисий, нам. председателят на Св. Синод видин-
ския митрополит Неофит, м-р председателят Богдан Филов, Дечко Узунов, директорът на 
печата Йордан Мечкаров, г-жа Филова и др.

4. Кът от новата изложбена зала на Съюза на Дружествата на художниците в България – XIII 
обща художествена изложба. В: Сердика (месечно списание на Столичната община), 3, 1940, 
47.
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5. Откриване на 13 ОХИ в изложбения салон на ул. „Раковски“ 125, 1940. ЦДА, ф. 536, оп. 
1, а.е. 70, л. 1.

6. Описание на техническите работи за из-
ложбеното помещение на СБХ, ул. „Раковски“ 
125. Арх. Милко Бичев, юли1938. ЦДА, ф. 
567к, оп. 1, а.е. 17, л. 1.
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7. 13 ОХИ. В. Литературен глас, 1940, бр. 473, 3.
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VOYAGE IN TIME. 125 RAKOVSKI 
GALLERY: CENTRE OF ART LIFE IN 1940–
1945 (FOUNDATION, ORGANISATION, 
EXHIBITIONS)

Natasha Noeva

Summary: The paper presents a reconstruction of the history of the gallery at 125 Rakovski 
St. since its foundation in 1940 to 1945, its functioning and the pursued cultural policy. The 
lack of an art historical study on the art life in Bulgaria from the vantage point of the gallery 
justifies the necessity of this study. Founded as an art gallery and home to the Union of the 
Societies of Bulgarian Artists (since 1944, a gallery of the Union of Bulgarian Artists), it 
presented the aesthetic views of the members of these societies, with pluralism of expres-
sion and stylistic diversity. The focus of the study is on the manifestations and develop-
ment of different types and genres in arts, group, individual exhibitions organised at 125 
Rakovski, cultural agreements with France, Romania, Germany, Italy, Greece, Hungary, 
Slovakia, Croatia, Japan.

Keywords: Rakovski Gallery 125, art life, exhibitions, new exhibition halls
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ 
ФОТОГРАФИ НА СВЕТОВНОТО
БИЕНАЛЕ ФОТОФЕСТ В ХЮСТЪН. 
РЕЗУЛТАТИ И ПОУКИ

Катерина Гаджева1

Абстракт: Настоящата статия ще фокусира вниманието върху първата сериозна про-
ява на български фотографи в САЩ в края на ХХ в. – колективната изложба, включе-
на в официалната програма на биеналето Фотофест в Хюстън през 1990 г. Ще бъдат 
поставени въпросите – доколко подготвени са били нашите представители за голя-
мата фотографска сцена, дали са успели да използват събитието и засиления интерес 
към тяхното представяне в своя полза и изобщо по какъв начин присъствието им 
на това изключително сериозно и реномирано фотографско събитие дава отражение 
върху по-нататъшното им творческо развитие в България в момент, в който страната 
е разтърсвана от дълбоки политически, икономически и социални преобразувания.  

Ключови думи: български преход, българска фотография, „Желязна завеса“, между-
народни фотографски прояви, световна фотографска сцена

Никое изследване, посветено на какъвто и да е проблем или период от исто-
рията на българската фотография, не може да претендира за изчерпателност. 
„Белите петна“ във фотографското ни минало са толкова много, че е трудно, 
ако не и почти невъзможно, да бъде конструиран цялостен, логичен и факто-
логически обоснован разказ. В една такава напълно неизучена територия, все-
ки автор има възможността да „загради“ свой участък, който няма да граничи 
с другите подобни, разпръснати на голямо разстояние един от друг в необят-
ната изследователска „пустош“. Историята на нашата фотография все още се 
базира единствено на разкази, а емоциите, личните впечатления, отношения 
и размисли имат отчетлив превес над доказателствата, анализите и отрезвя-
ващите изводи. Липсата на задълбочени и коректни проучвания, затруднява 
проследяването на причинно-следствените връзки с не чак толкова далечното 
ни минало и определено ощетява фотографското ни настояще. В тази ситуа-
1  Katerina Gadjeva is an Asst. Prof. at the Institute of Art Studies, BAS, Sofia; 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 
Socialist ideology in the USSR and Bulgaria. In 2012, she published a monograph on the subject, 
Between Desire and Reality: Photographic Illustrations in Bulgarian Periodicals 1948–1956. She 
has publications in several international and Bulgarian journals. 
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ция фокусираните върху конкретни, обозрими проблеми изследвания изглеж-
дат далеч по-постижими от големите, широкообхватни проучвания. Такава е 
и настоящата статия, която има за цел да хвърли повече светлина върху ва-
жно събитие от историята на съвременната българска фотография, за което 
липсват сериозни писмени свидетелства – първото представяне на български 
автори на един от най-реномираните фотографски форуми в света – биеналето 
„Фотофест“ в Хюстън, САЩ през 1990 година. Как се представят българите 
на голямата фотографска сцена, успяват ли да се възползват от живия интерес 
към работата на фотографите от вече бившите социалистически страни, про-
менят ли се впоследствие техните творчески биографии – това ще бъдат някои 
от въпросите, на които изследването ще се опита да намери отговори2.

Мeждународна седмица на фотографията в Пловдив, 1988
През есента на 1988 година двама американци, ползващи се с огромен 

престиж във фотографския свят, основатели на биеналето Фотофест в Хюс-
тън – Фредерик Болдуин3 и съпругата му Уенди Уотрис4, пътуват към Пловдив, 
където са поканени на ежегодната Международна седмица на фотографията. 
Във влака те се запознават с Павел Банка (фотограф, куратор, критик и писа-
тел) и група чешки фотографи, които предстои да открият своя обща експо-
зиция в града на тепетата (Baňka 2008). Тази среща ще се окаже ключова, тъй 
като две години по-късно, благодарение именно на нея, в Америка за първи 
път ще бъде представена изложба на млади чехословашки автори, живели и 
оформяли своя творчески почерк отвъд „Желязната завеса“. Но не само това. 
Година след Международната седмица на фотографията, на 28 декември 1989 
година, Болдуин и Уотрис са поканени на специална вечеря с Вацлав Хавел 
и негови близки съмишленици, ден преди той да заеме президентския пост 
(Baldwin n.d.). По това време повечето от онези фотографи, пътували преди 
месеци към Пловдив, документират „нежната революция“ в Чехословакия и 
дейността на Хавел, използвайки хартията и фотографската химия, изпратени 
им от американците, за да подготвят представянето си на предстоящия „Фото-
фест“. Малко по-късно, в началото на 1990 година, когато биеналето в САЩ 
вече е открито, в програмата е включено излъчване на видеообръщение от 
Вацлав Хавел, който пише и отзив за събитието в Хюстън Хроникъл. Пие-
сата на Хавел Аудиенция е поставена в Конгресния център „Джордж Браун“, 
където се намира и основната фотографска експозиция, а специална изложба, 
подарена на фестивала от чехословашките автори, представя моменти от жи-

2  Бих искала да благодаря на Станка Цонкова-Уша, Рафаело Казаков, Антони Георгиев, Ге-
орги Нейков и доц. д-р Никола Лаутлиев за споделените спомени и размисли, свързани с 
„Фотофест'90“. 
3  Фредерик Болдуин е фотограф, работил за издания като Life, National Geographic, GEO, 
Camera, STERN, Sports Illustrated, New York Times и др. През 2019 г. публикува мемоарите си 
в книгата „Драги господин Пикасо: илюстрирана любовна история със свободата“.
4  Уенди Уотрис е фотограф, куратор, журналист и писател. Работила е за Life, GEO, STERN, 
New York Times и др. автор е на редица фотографски книги и албуми, а през годините е на-
граждавана с някои от най-престижните световни фотографски отличия. 
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вота и политическата кариера на Вацлав Хавел. Това отклонение в посока Че-
хословакия бе важно, тъй като описаните факти ще направят по-ясен финала 
на настоящата статия и ще затвърдят изводите за представянето на двете най-
обсъждани фотографски групи, присъстващи на Фотофест през 1990 година 
– чехословашката и българската.  

Но да се върнем в България. В началото на 1988 г. Антони Георгиев по-
сещава второто издание на биеналето в Хюстън. Той успява да се срещне с 
организаторите – Уенди Уотрис и Фред Болдуин и да им покаже селекция от 
фотографии на български автори. Двамата остават много доволни от видяното 
и изявяват желание да посетят страната. Скоро те получават официална по-
кана от Клуба на фотодейците и през есента на същата година Уотрис откри-
ва самостоятелната си изложба „Наследството“, посветена на Мемориала на 
ветераните от Виетнам5 (ил. 1), представена в рамките на  Международната 
седмица на фотографията в Пловдив. Година по-късно тя споделя в редакция-
та на списание „Българско фото“: „Решихме, че трябва да направим българска 
изложба на следващия „Фотофест“ – първо, защото у вас има добра фотогра-
фия и второ, защото България е важна в геополитически план за тази част на 
Европа, а изключително малко хора в САЩ знаят нещо за страната. [...] Стру-

5  Същата изложба е показана след това във Велико Търново, Варна и София. 

1. Откриване на изложбата на Уенди Уотрис по време на Международната седмица на фото-
графията в Пловдив, 1988 г. Личен архив на Никола Лаутлиев 
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ва ми се, че благодарение на Клуба на фотодейците хората в Хюстън, свързани 
с Фотофест, чуха през последната година повече за България, отколкото през 
предишните сто и петдесет години от откриването на фотографията“ (Уен-
ди Уотрис в редакцията на „Българско фото“ [Wendy Watriss v redaktsiyata na 
Balgarsko foto] 1989: 27). Американската изложба е съвсем бегло отразена в 
нашата преса. Вестник „Комсомолска искра“ отбелязва, че представеното от 
Уенди Уотрис е „блестящо доказателство на мотото на празниците на фотогра-
фията в Пловдив „Фотографията за мир!“ (Kodzhabashev 1988b). Любопитен 
е отзивът за чехословашката експозиция, която, според автора Иван Коджаба-
шев, не е разбрана от посетителите: „В основната зала (ул. „Сашо Димитров“ 
– бел. авт.), където са експонирани творбите на чехословашките автори, зрите-
лите минават почти на галоп. Близо сто и петдесетте творби не създават оно-
ва настроение, което очаквахме, заобиколени от толкова снимки. В повечето 
случаи авторите „играят“ в своите творби с примамливите форми, създадени 
от светлини и сенки. Пространствените решения в една затворена от възмож-
ностите на обектите среда, в която липсва (почти навсякъде) човекът, кара 
обикновения зрител да остава безучастен пред тези фотоси“ (Kodzhabashev 
1988a). Същите автори, които през 1990 година ще привлекат вниманието на 
критиците и зрителите, присъстващи на Фотофест в Хюстън, не са оценени 
особено високо в България. Те обаче ще успеят значително по-добре да се ре-
ализират на световната фотографска сцена от своите български колеги. 

През осемдесетте години на ХХ век в България се забелязва намаляване 
на остротата на идеологическото противопоставяне и известно разширяване 
на границите на позволеното в културната сфера. След десетилетията, в които 
социалистическата идеология поставя позициите „аз твърдя“ или „аз пред-
ставям“ в сянката на безличното „ние правим“, а авторството се възприема 
като колективен феномен, резултат не от лични преживявания и качества, а 
от достиженията на цялото общество, примката около фотографите за първи 
път се отпуска и те най-сетне могат умерено, без да привличат вниманието на 
властта, да изразят своята индивидуалност. Тази, макар и малка, но все пак 
съществена победа, им позволява най-сетне да опитат в пълнота възможност-
ите на медията, до този момент поставена в твърде тесни рамки. Някои автори 
като Станка Цонкова-Уша и Такор Кюрдян експериментират с уникални, ла-
бораторно манипулирани, понякога неснимани, а отпечатвани чрез полива-
не и рисуване с фотографски химикали изображения. Те не остават „вън“, а 
буквално се „вмъкват вътре“ в композициите, превръщат се едновременно в 
създатели и участници в собствените си творби. Други все пак се придържат 
към класическата естетика на медията, но демонстративно се отказват от об-
ществено значимите и поучителни сюжети, които социализмът години наред е 
налагал като единствено достойни за фотографиране: Йордан Йорданов-Юри 
възпява маргиналните общности, обитаващи паралелни светове, обявени за 
„несъществуващи“ в подреденото социалистическо общество, а мъжете от 
„Строителни войски“ на Гаро Кешишян, безапелационно са обърнали мощни-
те си гърбове на системата, на обществото и неговите норми (Lozanov 2001: 
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22). Макар и нови за България, всички тези подходи са вече познати на она-
зи публика, която предстои да види нашата фотография отвъд океана. За нея 
впечатляващи ще се окажат не толкова представените изображения , колкото 
„аурата“, която ги съпътства.

Решението български фотографи да участват на биеналето в Хюстън през 
1990 година е взето от американците както поради безспорните качества на 
авторите, с които те се запознават у нас, така и в резултат на специфичната 
политическа атмосфера, характерна за края на 1980-те. Така например, през 
1988 г. САЩ и България подписват ново културно споразумение в допълне-
ние на Хелзинкския заключителен акт, което предвижда разширяване на съв-
местното сътрудничество в областта на образованието, културните връзки и 
обмена на експозиции (Implementation of Helsinki Final Act 1989: 58). Самият 
Фред Болдуин отбелязва в спомените си, че със съпругата му са посетили Бъл-
гария, за да видят как Фотофест би могъл да подпомогне подобряването на 
отношенията между България и САЩ (Baldwin [no year]). В списание „Бъл-
гарско фото“, Уенди Уотрис споделя, че една от най-важните задачи на фес-
тивала е да увеличава творческо-културния обмен между различни страни, в 
които се създава сериозна фотография, но които принадлежат към различни 
социално-политически системи или са толкова отдалечени, че „между хора-
та от тях не съществуват много контакти и разбирателство“ (Уенди Уотрис 
в редакцията на „Българско фото“ [Wendy Watriss v redaktsiyata na Balgarsko 
foto] 1989: 26). Подобно споразумение е подписано и с Чехословакия, къде-
то обаче резултатите от него са далеч по-забележими – за кратък период от 
време са осъществени няколко големи американски фотоизложби – портре-
ти от Арнолд Нюман, мащабна експозиция, посветена на 150 годишнината 
на фотографията и серията „Мемориала на ветераните от Виетнам“ на Уенди 
Уотрис (Implementation of Helsinki Final Act 1989: 58), осигурени са и „Фул-
брайт“ стипендии за фотографи, които получават възможността да посетят 
различни американски университети и да се усъвършенстват професионално 
(Highlights of FotoFest 1983–2005 2005: 8). 

През 1989 година, Фред Болдуин и Уенди Уотрис отново идват в страната 
ни, като този път съсредоточават кратката си визита в София. За нея се разчува 
от „уста на уста“, но авторите, които имат възможността да им представят свои 
произведения, не са случайни – те се „пресяват“ от ръководството на Клуба 
на фотодейците. Вниманието на американците е привлечено от работите на 
пет български фотографи – четирима мъже и една жена, които са поканени 
да участват на биеналето в Хюстън през 1990 г. Те получават качествени за-
падни фотографски материали, за да могат да подготвят своите отпечатъци за 
бъдещата колективна експозиция отвъд океана,  както и финансова подкрепа. 
През февруари Станка Цонкова-Уша, Йордан Йорданов-Юри, Гаро Кешишян, 
Такор Кюрдян и Георги Нейков пристигат в Хюстън. Те са придружени от Иво 
Хаджимишев и Игор Чипев, които са подготвили експозета за състоянието на 
българската фотография и Рафаело Казаков, който помага в организацията на 
събитието и отговаря за кореспонденцията между двете страни. Тук е важно 
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да отбележим, че петимата български автори, за разлика от своите трима при-
дружители, не говорят английски език, а това ще се окаже сериозна пречка в 
осъществяването на така важните контакти по време на биеналето. Самата 
Уотрис отбелязва: „Искахме в допълнение към изложбата в Хюстън да дойдат 
колкото се може повече фотографски представители на България, защото е по-
трудно да се установят полезни контакти, когато можеш да се срещнеш само 
с един човек, отколкото, когато присъстват седем или десет души. Когато има 
повече хора от една страна, това създава нейно присъствие, което се забелязва. 
Понякога личните контакти могат да се окажат дори по-важни от присъстви-
ето на изложбата в залата“ (Уенди Уотрис в редакцията на Българско фото 
[Wendy Watriss v redaktsiyata na Balgarsko foto] 1989: 27). Безспорно, намере-
нията на организаторите са чудесни. Но дали българите осъзнават важността 
на присъствието си като „група“, представяща не индивидуални почерци, а 
явление, наречено „съвременна българска фотография“?

Фотофест Хюстън, 1990
Фотофест е едно от най-престижните фотографски биеналета в света, чи-

ето първо издание е през 1986 г. В рамките на един месец, в Хюстън – САЩ 
се събират фотографи, куратори, критици, галеристи и зрители от всички 
краища на планетата. Фестивалът се финансира трудно – изцяло от лични и 
фирмени дарения, осигурявани благодарение на качествата и познанствата на 
Фред Болдуин. Хюстън не е културен център, но в него има пари, разбиране 
от страна на властите и толерантност към рискованите начинания, които орга-
низаторите не успяват да открият никъде другаде (Glentzer 2019). В началото 
изложбите се подреждат в различни малки и големи галерии, музеи и други 
пространства в града. През 1990 година обаче, организаторите за първи път 
решават да заложат на експозиция с по-голям мащаб, като за целта наемат част 
от конгресния център „Джордж Браун“ в града. Това е рисковано начинание, 
към което дори Болдуин и Уотрис подхождат с притеснение. „На 10 февруа-
ри 1990 г. публиката ще открие, че една голяма част от суровия интериор на 
конгресния център „Джордж Браун“ ще бъде преобразена в ново футуристич-
но пространство, посветено на фотографията“ – пишат те в предговора към 
каталога на Фотофест’90 – Двайсет и девет експозиции ще бъдат подреде-
ни съобразно специален план, като се разгърнат от центъра към периферията 
на своеобразен амфитеатър. [...] Символиката на пространството, напомнящо 
сияние, не е случайна – тя представя стремежите и целите на „Фотофест“ – 
развиване на креативния дух и фотографията. [..] Нашата идея да построим 
подобно пространство някои сравниха с Вавилонската кула, а други бяха ка-
тегорични, че работим усилено по създаването на собствената си „гробница“. 
Ние обаче предпочитаме да мислим за начинанието си като за проекта на Ной. 
Във всички случаи Бог ни изпрати много изпитания – психологически, орга-
низационни, финансови“ (The FotoFest 1990 Catalogue: 11-12). По-късно орга-
низаторите представят и друга своя интерпретация за конструкцията, която, 
според тях, имала за цел да отпраща посетителите към Берлинската стена, 
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тъй като биеналето отбелязвало историческите промени, настъпили в Източна 
Европа (Highlights of FotoFest 1983-2005 2005: 8). 

По време на Фотофест’90 изложби и фотографски събития се случват не 
само в конгресния център, но и в над 100 музеи, галерии и различни други 
места в Хюстън. Наред с автори, които за първи път се представят пред аме-
риканската публика и гостите от чужбина, могат да бъдат видени и работи на 
утвърдени имена като Ейко Хосое, Юджин Смит, Уолкър Еванс, Хорст, Йозеф 
Куделка, Елиът Ъруит, Робърт Адамс, Джери Уелсман, Денис Хопър, Сали Ман 
и др. Организаторите са събрали артисти от 24 страни, но големият интерес на 
всички е насочен главно към представителите на бившите социалистически 
страни Чехословакия и България. След падането на „Желязната завеса“ любо-
питството към източноевропейската фотография се засилва. Тя е атрактивна 
не само заради все още „чистите“, „наивни“ и „неопетнени“ от пазара на из-
куството автори, но и поради факта, че представя непозната, „екзотична“ и до 
този момент скрита от западните погледи социалистическа действителност. 
Въпреки че е обявена като „колективна“, изложбата на българските фотографи 
е доста голяма – всеки от тях има възможността да подреди по няколко свои 
серии и да се представи многостранно и пълноценно (ил. 2). 

В критична статия със заглавие „Прекалено много фотографии на „Фото-
фест’90“, публикувана в „Чикаго Трибюн“ изтъкнатият американски критик 
Анди Грундберг съсредоточава вниманието си главно върху произведенията 

2. Част от фотографиите на Станка Цонкова-Уша, подредени в конгресния център „Джордж 
Браун“ в Хюстън през 1990 г. Личен архив на Станка Цонкова-Уша 
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на авторите от бившите социалистически страни: „Две изложби заслужаваха 
специално внимание – едната показваше работите на деветнайсет съвременни 
чехословашки фотографи, а другата – на петима българи. Имена като Павел 
Банка и Георги Нейков не са познати на американските зрители, но фотогра-
фиите им си заслужава да бъдат видени. Тези изложби са само началото на 
това, което имат да ни предложат страните отвъд „Желязната завеса“ и което 
вероятно скоро ще се превърне в приливна вълна от фотография, непозната 
на Запад“ (Grundberg 1990). Авторът на материала обаче не спестява крити-
ките си по отношение на биеналето. Той подчертава, че основният проблем 
е в мащабите на конгресния център, в който зрителите нямат възможност да 
останат „насаме“ с представените творби и да усетят посланията на изящната 
фотография. Според него цяло чудо е, че уникална изложба като „Хавана“ на 
Уолкър Еванс е успяла да „оцелее“ и все пак да бъде забелязана в огромния 
поток от образи и тяхното монотонно представяне. „Разглеждането на всяко 
произведение на изкуството в среда, която наподобява марокански базар, не 
благоприятства естетическото общуване с произведенията“ – пише той и под-
чертава, че проблемът на Фотофест отчасти се дължи на изградената инста-
лация от свързани панели, разгръщащи се от центъра, подобно „спиците на 
колело“ (Grundberg 1990). Работите на отделните автори трудно се разграни-
чават, а заради недостига на етикети зрителят не може спокойно да следи чии 
изображения наблюдава. Статията завършва със заключението: „Въпреки до-
брите намерения на организаторите и похвалните им усилия да разширят об-
сега на представените държави, включвайки автори от страна като България, 
основното послание на „Фотофест“ не е успокояващо – в него фотографиите 
са подредени като изделия в огромен супермаркет, като се предполага, че раз-
читането им е така лесно, както разбирането на пътните знаци“ (Grundberg 
1990). Текстът на Анди Грундберг е отпечатан и в „Ню Йорк Таймс“. „След 
публикуването на материала – пише фотографът Рафаело Казаков, придру-
жаващ нашата група – директорът на фестивала Фред Болдуин ми каза, раз-
махващ вестника и видимо възбуден: „Не знам дали съзнавате колко важно е 
това! Тази статия поставя вас, българите, на световната фотографска карта!“ 
(Kazakov 1991: 23). Кратък анонс за изложбата на българите е публикуван и 
в списанието „Попюлър Фотографи“. Той е илюстриран с кадър от серията 
„Петното“ на Станка Цонкова-Уша – женски портрет с изличена от бяло пет-
но (всъщност – „слънчево зайче“) уста, своеобразна метафора на цензурата 
отвъд „Желязната завеса“ (ил. 3). Под фотографията авторът на материала 
е отбелязал, че изображението е „пълно с политически препратки“ (Popular 
Photography 1990: 10).

Изглежда така, сякаш това би трябвало да е сублимният момент в кариери-
те на нашите автори, безценна възможност за тяхното налагане на световната 
фотографска сцена, за създаването на нови контакти и ползотворни сътруд-
ничества. „Трудно е да се предвиди дали и доколко българските автори ще 
спечелят симпатията на международната фотографска общественост, докол-
ко ще се преборят с отегчението и умората, изпълващи всеки професионален 
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поглед. Първите отзиви не са окуражителни: от общия глад за политически 
сензации от Изток, най-добре май са се възползвали фотографите от Чехосло-
вакия“ (Lozanov 1990: 5) – пише Георги Лозанов в кратка бележка по повод 
„Фотофест“, публикувана във вестник „Народна култура“. Факт е, че предста-
вянето на чехословашките фотографи е значително по-пълноценно. Издаден 
е специален каталог с техните произведения, а през 1991 г. изложбата им е 
представена в Ню Йорк и Сан Франциско (Highlights of FotoFest 1983–2005 
2005: 9). Освен близкия контакт, който те осъществяват с организаторите на 
събитието още от 1988 г., има и друга особеност, която и българските фото-
графи забелязват – това е сплотеността на чехословашките артисти и пред-
ставянето им като група, а не като сбор от индивидуалности. Те посещават 
заедно различните събития в програмата на биеналето и презентират колек-
тивната си експозиция като „чехословашка фотография“. В опозиция на това, 
всеки български автор действа „сам за себе си“, следва „тайни“ стратегии и 
несподелени планове. За да се разгърнеш и наложиш като фотограф в меж-
дународен мащаб не е достатъчно просто да си талантлив – необходими са и 
други качества като „стратегическо мислене“, дисциплина, целенасоченост, 
находчивост, комуникативност, усет към промените в пазара и пр., т.е. специ-
фичен „културен и социален капитал“. „Да си добър фотограф в реалния свят 
– пише Георги Лозанов – изисква много повече от това да си добър фотограф 

3. Станка Цонкова-Уша. Фотографията от серията Петното, включена в каталога на Фото-
фест’90 и използвана като илюстрация в списание Popular Photography. Личен архив. 
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в лагер. Преди творческата фотография беше алтернатива на едно несвобод-
но общество, а после самата тя не знаеше каква да бъде. Преди получаваше 
смисъл отвън, а после трябваше да го открие в себе си“ (Lozanov 2017: 16). 
Поколението, което активно работи у нас през последните десетилетия на ми-
налото хилядолетие, в немалка степен е оформило своя творчески мироглед 
според спуснатите „отвън“ и „отгоре“ рамки, стеснявани или разширявани в 
зависимост от промяната на идеологическите насоки. Българските фотографи 
нямат самочувствие, не владеят чужди езици и на практика не са подготвени 
да представят пълноценно и адекватно своята работа. Свикнали да живеят и 
работят в затворена, позната и изкуствено регулирана среда, те не успяват да 
се приспособят към коренно различната атмосфера на „Фотофест“. „За да се 
харесаш, трябва да се предлагаш – пише след завръщането си от САЩ Станка 
Цонкова-Уша – и то комплексно: да си адски готин, да си отпуснат, да знаеш 
отлично езика, да не си потиснат. А ние се чувствахме някак смачкани. То 
просто въздухът те смазва... Не можехме да си представим такова „шоу“ – от 
дъното да те изстрелят до върха. Чувството за беззащитност се засилва стра-
хотно. Просто си никой“ (Tsonkova 1990: 10). 

Отново в България
И така, това първо сериозно „приключение“ отвъд океана на свободните 

български фотографи завършва „тихо“ и „спокойно“, независимо от „шума“, 
с който те са представени в началото. Направени са няколко откупки, а Георги 
Нейков остава в САЩ, където започва да работи в сферата на фотографията 
и продължава своето развитие. Факт е, че в Хюстън нашите артисти създават 
ценни контакти и приятелства, които ще им помогнат по време на следващите 
пътувания и проекти. Но големи промени в живота, материалното състояние и 
биографиите им така и не настъпват. „Във времето, в което западната култура 
е разтърсена от идеята за „смъртта на автора“ – пише Георги Лозанов – бъл-
гарският автор се „ражда“ (Lozanov 2001: 22). Но от „раждането“ до „съзря-
ването“, има труден и дълъг преход, белязан с възходи и падения, награди и 
жертви, криволичене и навлизане в не една и две задънени пътеки. Български-
те автори сякаш остават „заключени“ в „детския“ си период и поради това  ня-
как естествено грешките им у нас се приемат със снизхождение и разбиране. 
В големия свят на изкуството обаче те няма как да получат подобно разбиране. 
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BULGARIAN PHOTOGRAPHERS’ DEBUT AT 
THE 1990 FOTOFEST BIENNIAL IN HOUSTON. 
LESSONS AND RESULTS

Katerina Gadjeva

Summary: The article focuses on the first big event with the participation of Bulgarian 
photographers beyond the Iron Curtain, FotoFest Biennial in Houston, USA in 1990. The 
study rises a number of questions: how prepared our representatives were for the big pho-
tographic scene, whether they managed to use this considerable event and the increased 
interest in Bulgarian representation to their advantage and how their presence at the photo-
graphic biennial reflected on their further creative development in Bulgaria at a time when 
the country has been shaken by serious political, economic and social transformations.

Keywords: Bulgarian transition, Bulgarian photography, Iron Curtain, international photo-
graphic events, world photographic scene
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

WHAT YOU TRAVEL BY: VEHICLES AS A 
SOCIAL SPACE. FOUR EXAMPLES FROM 
BULGARIAN CINEMA BEFORE 1989

Alexander Donev1

Abstract: Various types of vehicles are a sustainable element of the material environment of 
the cinema. From the train in the first film of the Lumière brothers to more or less fantastic 
spacecraft what the movie characters travel with is an expression of certain attitude to the 
world and our civilization. As an art of visual representation, cinema in general presents 
reality through photographic accurate imagery. They function as objects, signs of the times 
and bearers of the social status of the travellers in them. But at the same time, they can serve 
as social spaces – not just as a place to stay during the trip, but as an environment for the 
manifestation and catalysis of certain social behaviour.

Keywords: vehicle, sign of time, social space, Bulgarian feature film, representation, 
semantic function

A man is a man when he is on the road.
Penyo Penev, Test Days (poem), 1958

Every story is a travel story – a spatial practice. 
Michel de Certeau, The Practice of Everyday 
Life, 1980

Perhaps a stable order can only be established 
on earth if man always remains acutely 
conscious that his condition is that of a traveller. 
Gabriel Marcel, Homo Viator: Introduction to a 
Metaphysic of Hope, 1944

Assuming the path as a metaphor for our passage through life, leads us to the 
idea that the vehicles we are travelling by also could be considered in a similar 
metaphorical sense. Not coincidentally, in German, the language of classical phi-
losophy, the verb “travel, drive a car” (fahren) is the root form of the verb “learn, 
experience, gain experience” (erfahren). Gabriel Marcel uses the term “homo via-
tor” (the man on the road, travel, wandering) as a title of his collection of philo-
sophical essays. Choosing this term, he expresses his understanding of man as an 
eternally wandering being, embarking on an existential journey that rethinks its 

1  Dr. Alexander Donev is a Specialist at the Screen Arts Department, Institute of Art Studies, BAS. 
Research field: film studies, film marketing. Author of the book: 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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direction and purpose on a daily basis.
Searching for images that create the most direct links between cinema and 

social reality, perhaps nothing reveals the ability of films to become signs of the 
times more material, immediate and authentic than objects. Properly selected, they 
characterize the era and convey its spirit much more organically, more natural and 
convincing not only than the acting performance, but also than any verbal, musical 
or editing creative inventions. At the same time, the meaning and suggestion of 
things is among the least analysed components of film expression. Even less often, 
researchers delve into their ability to create relationships, attachments, provoke 
tension and reveal the inner motives of the characters. 

Along with clothes, furniture, weapons, buildings, some of the artefacts that 
most impressively characterize the world through the means of expression of the 
film, are the means of transportation. Movement is one of the fundamental ele-
ments of cinema, and vehicles are key tools to ensure the impact of the effects of 
dynamics. 

Cinema appeared in an era when mechanized vehicles became the most definite 
signs of modern civilization. Is it a coincidence that the most famous early film is 
The Arrival of the Train at La Ciotat Station (L’Arrivée du train en gare la Ciotat, 
1895) by the Lumière brothers? Panic experienced by its first viewers is perhaps a 
myth, but much of the original popularity of cinema as a technical invention and 
a new sensory experience rests on this myth. Moreover, this film does not present 
the vehicle as a symbol, a distant object of contemplation and admiration, but as 
something intimate, assimilated, an element of everyday life. The behaviour of the 
greeters and arrivals unequivocally shows that the train is part of their way of life.

Closely related to the same mean of transportation, one of the standard tech-
niques of early cinema to stimulate perception is to create a “panoramic effect” 
that reproduces the view through the train window. “Immobile inside the train, 
seeing immobile things slip by. What is happening? Nothing is moving inside or 
outside the train” (De Certeau 1984: 111). What creates movement besides the ve-
hicle is the gaze. The look of the camera, but also the look of the spectator sitting 
motionless in the cinema. The vehicle creates the feeling of stability and security 
that a person needs while travelling. The same feeling that the spectator in the dark 
cinema hall needs to enjoy the once scary, other time dramatic scenes he sees on 
the screen.

Even in the first works of literature and art travelling, moving away from home, 
from the utilized space is associated with danger, chaos and risks lurking far from 
home, whether it is a cave, a hut or a palace. The Middle Ages were especially em-
phatically concerning the opposition between wandering and settling, between the 
road and the home. According to Tsocho Boyadzhiev, “with the institutionalisa-
tion of Christianity, the change acquires a negative load – the natural state of man 
becomes stability, stasis, repeatability, not leaving the boundaries of the known 
segment of the world” (Boyadzhiev 1985: 17). 

But at the same time, from the most ancient times, one has realized that leaving 
the familiar environment of the home territory is an opportunity for knowledge, 
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new experience and enrichment. Vehicles solve the seemingly unsolvable problem 
of how to have security, resilience and comfort while travelling. The lowest strata 
travel on foot, their vehicles being shoes, if any. It is no coincidence that there are 
so many shoes with magical properties in fairy tales. Next in prestige, reliability 
and security are domesticated animals for riding. They are a kind of embodiment 
of the status of the one who travels on them, but they also determine his perspec-
tive on things. 

Don Quixote from the height of Rosinant and Sancho Panza, sitting on his 
donkey, perceive and comment on the world in different ways.

The topic seems unfathomable and it really is. But the fact that something is 
huge and is a barrier in front of our eyes does not mean that we should ignore it by 
going around it. Rather, we need to look even more closely, try to dissect the de-
tails, and begin to study them. In any case, this paper should be seen as a synopsis, 
summary or rough plan for mapping a hard-to-see area. In this sense, the presenta-
tion carries elements of fragmentation, superficiality and conventionality. At the 
same time, it is marked by the attempt to identify some principled approaches, 
some primitive methodology for studying the various aspects of the topic. One of 
the aims of this paper is to create a basic toolkit that can be used in future research.

The inevitable limitation in dealing with the subject, which I’m planning to 
undertake, is to concentrate on only two of its many aspects. They are: what social 
status the different vehicles give to those who use them, and what social signifi-
cance their space has. Of course, it is difficult to isolate and study these charac-
teristics in their pure form, as long as they participate in the overall figurative 
reproduction of reality. In this way, additional meanings, effects and functions are 
always intertwined in them.

The selection of the analysed film examples imposes an additional limitation. 
In this paper they are taken from only four Bulgarian feature films, divided into 
two pairs. In the first pair, the analysed vehicle is a carriage, in the second we 
are comparing the behaviour of passengers on a train and a bus. In a sense, the 
selected film examples reflect the evolution from individual to collective means 
of transportation. The two different types of vehicles provoke different patterns of 
social behaviour and mark the direction of distinct historical and political transfor-
mations. The examples are also arranged chronologically – from the first decades 
of the 20th century to the eve of the political changes in the late 1980s.

I believe that in the last three decades the use of vehicles in the plot and seman-
tic corpus of the latest Bulgarian films, although more massive, is much poorer 
when it comes to new meanings.  This is especially evident in comparison to 
films from the last years of socialism like Ivan Andonov’s А Roof (Pokriv, 1978) 
and Ladies Choice (Dami kanyat, 1980), Lyudmil Kirkov’s Balance (Ravnovesie, 
1983), Nikolai Volev’s All for Love (Da obichash na inat, 1986) and more, which 
reveal through the characters of drivers the erosion of socialist principles and val-
ues. So, in the future, when the current period of Bulgarian cinema is studied, 
these analyses must be situated in the context of certain conclusions based on 
the classical Bulgarian cinema. This is the reason why in this initial attempt I am 
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focusing my attention solely on it. I have also tried to look for different examples 
that reveal the meaning of a variety of vehicles to serve as a commentary on both 
individual and collective social models.

* * *

Undoubtedly, in the first place, vehicles serve as one of the clearest signs of the 
times. At the same time, however, they are extensions of the personality, but also 
symbols of the social status of the characters. In the film Ivan Kondarev (1974) 
one of the classic love scenes in Bulgarian cinema takes place in the carriage 
in which Kostadin Dzhupunov (Stefan Danailov) rides Hristina Vlaeva (Katya 
Paskaleva) through his estates. For the big landowner, horses are a passion: he 
beats his servant, who did not take care of them first, but went to bed. The horse 
is also a symbol of his economic status – when Hristina first notices his interest in 
her, he is on horseback, and Ivan Kondarev, who is supposedly flirting with her, 
is lying on the lawn. On the other hand, the carriage ride, although not in a closed 
carriage as in the classic love novels, in the context of a certain type of story 
and relationship has a clear erotic connotation. It is no coincidence that Kostadin 
Dzhupunov chose the carriage for the place of his first real love encounter with 
the young teacher. This space is both public and intimate. The two are exposed to 
the provincial society, but at the same time they are separated from it, alone and 
together, in very intimate closeness to each other.

Clumsy in courtship, the young Dzhupunov wins Hristina in the first place with 
the chosen form of their love affair that takes the girl out of her petty existence. 
The next thing that makes her give herself up is the passion with which the man 
reveals to her his plans for the huge farm, a dream for which she inspired him. Her 
soul, in which the material plays an important role because of the artisanal origin 
of her family, is captivated not only by his masculinity, but also by the scope of 
the young agricultural capitalist. The scene, dominated by the combination of the 
unstoppable passion of ownership and the prestigious vehicle, completely prede-
termines the line of development of the main female character both in the novel 
and in the film version.

The Bulgarian is Gallant (Balgaran e gallant, 1915) created almost 60 years 
earlier than the film version of Ivan Kondarev, is based on a, perhaps, popular, but 
not very funny anecdote, typical for the moralistic pathos of Vasil Gendov. Its plot 
takes place ten years before the action in the novel Ivan Kondarev, and in the short 
film too the carriage plays an important function. Calling a carriage and the release 
of the gallant intruder, who served as a porter, is the final point of the plot. The 
four-wheeled vehicle with animal traction is not only an important structural ele-
ment of the drama, but also seems to give a clear idea of the different social status 
of the characters. It is the inclusion of the carriage in the action that unequivocally 
shows that the courted lady and her gallant, but obviously insolvent, gentleman 
are from different strata of society. Otherwise, he would have hired a vehicle or 
a carrier a long time ago, instead of loading himself with the packages. And if he 
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had done so, the story in the film could have had a completely different outcome.
It can be said that Bulgarian feature film takes its own path, riding in a carriage, 

which may explain why it moves much more slowly than the classic European and 
American cinema, which in their first films nearly two decades earlier used much 
more modern vehicles such as trains, cars, fire engines and police cars.

* * *

In modern Athens, public transport vehicles are called “metaphors” (metapho-
rai). To go to work or go home you have to take a “metaphor” – a bus or a train. 
At least that’s what Michel De Certeau says in the first lines of chapter IX, Spatial 
Stories of The Practice of Everyday Life (De Certeau 1984: 115). This would be 
a good beginning for the part of a future study that deals with the depiction of 
vehicles in cinema as public spaces. For many years, trains have been portrayed in 
films as metaphorical scale models of society. Their closed space inspires artists 
from Agatha Christie and Alfred Hitchcock to Bong Joon-ho (with Snowpiercer, 
2013) – for a special concentration of dramatic and social tension.

In Bulgarian cinema, a classic example in this regard is The Longest Night 
(Nay-dalgata nosht, 1967) by Valo Radev. Apart from the plot about rescuing a 
fugitive (a captured British pilot, from the same ones who a little later from the 
autumn of 1943 to the spring of 1944 bombed Sofia) the film presents a wide 
panorama of social types and characters faced with a difficult choice in an extreme 
situation. The main idea of the authors of the film is to suggest how such a diverse 
group of passengers as psychology, origin, occupation and mentality is ready to 
unite quite naturally and selflessly in the willingness to take risks and save the life 
of a fugitive. In this case, it is the closed, numbered, socially separated and strictly 
controlled space of the train that contributes to the additional compression in the 
passage of time and action. The three dramatic unities, which, unlike the classical 
ones, move in space, make the formation of the choice of the characters in the film 
seem even more motivated. The anti-fascist idea is presented not as an ideology 
or a policy, but as a moral position of ordinary people in defence of a persecuted 
and a weaker man. Certainly, from today’s point of view and in the context of the 
socialist concentration camps, this demonstration of abstract humanism betrays 
deep hypocrisy, but with its homogeneous film style and precise dramaturgical 
structure, The Longest Night is completely convincing.

However, its plot and morals contrast very strongly with the suggestions of an-
other Bulgarian feature film, created 20 years later: the psychological drama The 
Only Witness (Edinstveniyat svidetel, 1988) by Mikhail Pandourski, awarded with 
three prices at the 47th Venice International Film Festival in 1990, including Volpi 
Cup for Oleg Borisov as Best Actor.

The key scene of the film, which marks the plot and gives meaning to the ti-
tle, takes place in a working bus. His driver (Kiril Variyski) hits a passenger who 
makes a remark to him. The passengers on the crowded bus are outraged, but 
do nothing. The fact that there are many is an excuse for giving up everyone’s 
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empathy. They are possessed by the moral paralysis of collective irresponsibility, 
which Konstantin Pavlov in the script of his film Something in the Air (Neshto 
vav vazduha, 1993) calls the “puppet” effect. In the same film there is also a scene 
with passengers in a public bus standing or sitting motionless with empty faces, 
like zombies, only without traces of blood on their faces. With this effect, the 
poet-screenwriter defines the soulless automatism radiated by people leaving or 
returning from work who do not actually travel, but are transported from point A 
to point B.

In the plot of The Only Witness a journalist (Iren Krivoshieva) travelling by 
chance with the same bus published an article about the accident and only one of 
the other passengers (Oleg Borisov) agrees to testify in support of its authenticity. 
When he realizes that the sentence will ruin the lives of the driver and his family, 
he refuses to testify. As a result, the journalist was accused of defamation. The 
hopeless situation of the witness dramatizes the existential impossibility to do the 
right thing typical for a world of crumbling moral values. Society turns out to be 
organized in such a way that good is powerless and evil always wins. 

The reference to the behaviour of the group of passengers from the Longest 
Night seems striking. How is it possible that people who don’t know each other in 
advance, who have entered into some spontaneous, fleeting relationship for a few 
hours on a night train, are able to express high level of empathy, but workers in the 
same factory, travelling together every day for work, who have known each other 
for a long time, performing common work tasks, are not able to perform active 
moral action? Moreover, the former are the product of an individualistic capitalist 
society, and the second – the result of purposeful, scientifically based, lasting more 
than 40 years education and formation of the “new” socialist citizen.

The ability of art to influence is based on its figurative nature, on its ability to 
construct generalizations that have an emotional effect. These images are sensory 
models that interpret structures of human experience and functioning in society. It 
is for the latter, for the development of our civilization in general, that the means 
of transportation are decisive. They function as objects, signs of the times and 
bearers of the social status of the travellers in them. But at the same time, they 
can serve as social spaces – not just as a place to stay during the trip, but as an 
environment for the manifestation and catalyst of certain social behaviour. It is ex-
actly this set of characteristics that can be particularly productive for the ability of 
cinema to create generalized images of society through its everyday realities and 
forms of behaviour. Their recognizability and authenticity enhances the impact of 
the fictional plots that take place in them. At the same time, it allows spectators to 
more easily interpret film messages in the context of their daily experience.  
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С КАКВО ПЪТУВАТЕ: ПРЕВОЗНИТЕ 
СРЕДСТВА КАТО СОЦИАЛНО 
ПРОСТРАНСТВО. ЧЕТИРИ ПРИМЕРА ОТ 
БЪЛГАРСКОТО КИНО ПРЕДИ 1989

Александър Донев

Абстракт: Различните превозни средства са съществен елемент от материалната сре-
да на киното. От влака в първите филми на братя Люмиер до фантастичните косми-
чески кораби, онова, с коeто странстват филмовите герои, е израз на отношение към 
света и нашата цивилизация. Като изкуство на визуалното репрезентиране киното по 
принцип представя действителността чрез фотографски точни образи. Те функцио-
нират като реални обекти, но и като знаци на времето, и изразители на социалния 
статус на пътуващите в тях. В същото време обаче те служат и като социални прос-
транства – не само места, в които пребивават пътниците по време на пътуването, но и 
като среда за изразяване и провокиране на определено социално поведение.

Ключови думи: превозно средство, знак на времето, социално пространство, българ-
ски игрален филм, репрезентация, семантична функция  
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 
ФИЛМОВАТА ЕМУЛСИЯ – ПЪТУВАНЕ ВЪВ 
ВРЕМЕТО

Анджела Гоцис1

Абстракт: Експерименталният кинематографист Стивън Уолошен разработва тех-
ники за деструкция на филмовата лента. Нарушавайки целостта на емулсионните 
слоеве, той създава абстрактни подвижни изображения. Уолошен консолидира бо-
гатството от деструктивни техники в практика, която нарича реконструкция. Рекон-
струкцията представлява вторична техника, при която вече разрушени кадри се зале-
пят върху прозрачна или изгнила лента. С филмите си Уолошен формира своего рода 
„естетика на щетата“, според която разядените от микроорганизми светлочувствител-
ни слоеве се ражда нов цветен свят.

Ключови думи: експериментално кино, деструкция, рисуване, безкамерни техники, 
щета

Експерименталните кинематографисти изследват многопосочно творче-
ския потенциал на филмовата лента – издраскване, рисуване, перфориране, 
залепване на други обекти върху филма и др. Посредством тези визуално 
артистични практики кинематографистите развиват идеята за лентата като 
творчески медиум сам по себе си. Филмовите произведения на Стивън Уоло-
шен се отличават с приложението на многообразни техники за създаване на 
движещо се изображение върху лента – рисуване, издраскване на филмовата 
емулсия, работа със заснета лента и техники за деструкция на целулолидния 
материал. В настоящия текст изследвам именно спецификата, технологията 
и визуалната естетика на филмовата емулсия като едно пътуване във време-
то, пътуване в изкуството на изображението, пътуване в дълбочината на про-
цеса. Иновативните практики за деструкция на филмовата лента Уолошен 
консолидира в практика, която нарича „реконструкция“. „Реконструкцията“ 
на автора предлага хипотетично бъдеще на филмите, създадени на лента, 
завръщане на светлочувствителната емулсия от многогодишно пътуване към 
разрухата. Бъдещето на лентовите филмови произведения е белязано от спо-
собността на материала да остарява, да придобива недостатъци и по този 
начин да променя създаденото върху него изображение. Деструкцията на 
целулоидния филм поражда безформени образи, антипрезентации на реал-
ността. Ужасът от разрухата се концентрира в мъгляви, неясни петна, в които 
личат следите на определен етап от процеса на разпад. Органично изгнилият 
в почвата филм заживява свой собствен тъмен, (не)образен живот, в който се 
провиждат разядени пукнатини. Това е живот, двойник на разпознаваемите 
форми.

1  Angela Gotsis is a sophomore PhD student at the Institute of Art Studies, BAS. Research field: 
avant-garde and experimental cinema. 

E-mail: angi_wb@yahoo.com
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Заравянето и отлежаването на филмовата лента в почвата е процес, про-
дължаващ няколко месеца, при който химическата и физическата среда на 
пръстта, заедно със стотиците насекоми дълбаят през слоевете в пораждане 
на образ. Подходящ за техниката е както неекспониран, така и вече заснет 
филм. Във втория вариант разрушението на емулсията трансформира изо-
браженията, правейки ги неясни, изпълнени с пукнатини и липси.

Изгниването на лентата в почвата може да се прилага както самостоятел-
но, така и в комбинация с други безкамерни техники. Експериментите на 
Уолошен включват също варене на филмовия материал в „отвара“ от вода и 
сода бикарбонат, ферментация в разтвор от готварска мая и захар и рисуване 
с пигменти върху вече разядена лента. Авторът експериментира и със звука, 
посредством работа с тези техники в оптичната звукова зона на филма.

Най-често изображенията, които се създават с деструктивни техники, са 
абстрактни. В случай, че се работи върху вече заснет филм, светлинните из-
ображения се трансформират от влагата и абразивната среда. Изпод проре-
зите, дупките и мехурите, по повърхността на кадрите, се ражда бързопре-
литащ свят, плетеница от взаимоотношения между цветове и безформеност. 
Деструктивните визуално артистични практики във филмовото творчество 
на Стивън Уолошен извеждат (не)образите от дълбините на самия целулои-
ден материал. Това не е носталгичен акт, при който авторът търси техноло-
гичния и художествен белег на киноизкуството, а тъкмо обратното: Уолошен 
предлага практика, която е трансформативна в същината си. Светлината, 
която рисува по филма образи на обекти, Уолошен заменя с разтварянето на 
филма в пръстта. Дори поставена в мрак, целулоидната лента има капацитет 
да разкъса сама себе си и така да създаде изображения, цветове и текстури. В 
мрака на кинематографичната контраалхимия изниква свят на изображения 
– чудовища, които прекосяват инертните повторяеми киноизображения, про-
вокирайки въображението на зрителя. От друга страна ритъмът на щетите 
във филмите на Уолошен оставя пространство за съзерцание от страна на съ-
щия този зрител, на когото се дава възможност за субективна интерпретация. 
Тези хетерогенни изображения, плод на разруха, гниене и ферментация, пре-
доставят неизброими възможности на експерименталния кинематографист 
за създаване на невиждани досега образи, чрез лесно достъпни визуално ар-
тистични практики.

Разяденият от химически вещества и насекоми филм актуализира при-
състващата по презумпция нестабилност на движещото се изображение. 
Прекрачването в безформените движещи се изображения е прекрачване в 
трансцендентно състояние на предобразност, иманентна на светлочувстви-
телния материал. Авторът е съавтор на лентата, която съдържа в себе си 
абсолютен потенциал за пораждане на образи, взаимодействайки със физи-
чески и химически фактори от средата – светлина, вода, пръст, живи органи-
зми, сода бикарбонат, готварска мая. Филмовата лента придобива автоном-
ност в своя капацитет за разпад. Образите на Уолошен са достигнали своето 
съвършенство в разяждането и той се опитва да съхрани именно него – като 



397

деструкция, достигнала до предела на своята безформеност. От тази гледна 
точка, естетиката на целулоидното разрушение е естетика на пътуването на-
вътре в дълбочината на изображението, през слоевете на светлочувствител-
ната емулсия – хетерогенни слоеве, от които се „показва раждането на образа 
като сгъстяване на безформеното“ (Manchev 2003: 134). „Винаги съм искал 
да заровя филм в земята. Изгниването и разрушението съдържат красиви ор-
ганични качества, а завършените изображения се обгръщат в жива материя. 
Изгниването създава нова визия, която не може да бъде отделена от пред-
хождащата история на изображението. Ерозията и изгниването са символи 
на промяна. Деструкцията и повредата предлагат възможности за подмладя-
ване“ (Woloshen 2010: 54).

Деструктивните техники повдигат различни въпроси около двойката фор-
ма – съдържание. Липсата на форма предполага отсъствие на съдържание. 
Ив-Ален Боа (Yve-Alain Bois) и Розалинд Краус (Rosalind Krauss) разработ-
ват концепт „безформено“ в книгата Formless: A User’s Guide, базирайки 
се върху „безформеното“ (на фр. informe) дефинирано от Жорж Батай като 
реакция срещу академичната демагогия, представяща света идеализиран и 
хомогенен. Според Боа и Краус „форма“ и „съдържание“ стават „все по-без-
полезни“, като същевременно „спорността им нараства“ (Bois, Krauss 1997:  
9). Изгниването, декомпозирането, разрухата, разтварянето на плътта, де-
градацията към материята, към целулоидната материя, привличат експери-
менталните фотографи и кинематографисти. Филмовата лента престава да е 
носител, тя става творчески израз. Безформеното не се поддава на анализ. То 
е остатък. Значението, метафората, фигурата, всичко, което наподобява нещо 
и има потенциала да бъде превърнато в концепт, бива заличено от процеса на 
обезформяне. Безформеното е спасение от Идеята. 

Пътуването във времето се осъществява посредством химическо взаимо-
действие между целулоидния материал и живата материя на почвата: „Червеи 
и животворни ензими променят емулсионните слоеве на филма, а резултът 
е естествена регенерация, създаваща усещане за разруха в изображението. 
Homestead Act обновява конвенционалните изображения в необектно аб-
страктно изкуство“ (Woloshen 2010: 58).

Изпод безформеното се провижда къща, изображение, което циклично се 
появява, докато напълно не изчезне към края на филма. „Безформеното е 
самата възможност едновременно на материя и форма“ (Manchev 2003: 121). 
Пулсационното движение е ритъм на присъствието и отсъствието. То е ре-
зултат от практиката на Уолошен да създава хибридни изображения: осветя-
вайки лентата по време на процеса на копиране (Woloshen 2010: 76). 

Прилагането на тази техника се помества във времето между късна про-
лет, ранно лято и края на есента. Това е реално пътуване през различни вре-
меви отрязъци и преходи. Уолошен посочва късната пролет и ранното лято 
като най-подходящи климатични условия за заравяне на филма в почвата. 
Едва когато около 75% от материала е разяден, филмът може да бъде изровен 
от пръстта, почистен и е готов за допълнителна обработка. Тя се състои в 
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онова, което Уолошен нарича „реконструкция“ на декомпозирания целулоид 
чрез две основни техники. При първата разрушеният материал се нарязва ка-
дър по кадър и желаните кадри се залепват върху нова прозрачна целулоидна 
основа. При втората техника се използва изгнилият филм, служи за основа, 
като върху гладката му повърхност, а не върху емулсията, се залепват дру-
ги кадри. Посредством тази техника се създават многослойни изображения, 
чиито цветове и форми отварят врата към необозрими, нереферентни и сле-
дователно изцяло уникални за конкретния филм светове. Приложението на 
деструктивни визуално артистични практики се разполага в анархистичното 
взаимодействие между кинематографиста, природните фактори и целулоид-
ния материал. Безформеното в случая нито е предобразност, нито крайобраз-
ност, то е безпределност. 

Уолошен апокалиптично предвещава бъдещето на филмите, заснети на 
лента. Според него това е изчезващ вид изкуство, което се проявява като 
изгнили артефакти. Кинематографистът е привлечен от археологията и в 
другите си произведения, където също пророкува нерадостното бъдеще на 
филмовото произведение, заснето на лента. Лентовите филми са заровени, 
само за да бъдат открити след дълъг период на забрава, през който естетиче-
ските им качества няма да бъдат референтни на собственото им минало, един 
вид „отблъскване от платоническата логика на образеца и повторението“ 
(Manchev 2003: 238).  Изгниващият филм предвещава ново начало. Деструк-
тивните практики могат да бъдат разбрани в светлината на манифестен текст 
на другостта в движещото се изображение. Другостта в киноизображението 
е дефект, прекъсване на целостта на материала. Потенциалът на целулоид-
ния материал преминава отвъд възможностите за светлинно регистриране, 
дълбаейки през цветните слоеве и разкривайки насложените повърхности на 
невъзможното да бъде припознато. Обичайно целулоидът регистрира фор-
мите посредством светлинния спектър, т.е. регистрира външна на себе си ин-
формация, докато при деструктивните техники материалът разтваря себе си.

Реконструкцията на Уолошен не е понятие, търсещо връщането на филма 
и изображението в конвенционалния им репрезентативен модус или мини-
мализиране на щетите по повърхността на лентата. Уолошен свързва рекон-
струкцията с археологичeската практика, при която извлеченото от матери-
ала познание е субективно, творчески моделирано и спекулативно. Филмът 
му от 2008 г. La Dolce Vita съчетава различни видове деструкция на лентата. 
Уолошен често използва в произведенията си заснети и изоставени ленти, 
оприличавайки ги на „тела без глави, на които им липсва история и памет, но 
пък са изпълнени с мистерия и съдържание“ (Woloshen 2010: 32).

За La Dolce Vita кинематографистът използва сода бикарбонат, която из-
сипва в тенджери с вода. Когато разтворът закипи, той поставя филма във 
врящата течност. Повърхността на лентата се омекотява и се изпълва с мал-
ки джобчета. След около двадесет минути в кипящата „отвара“, лентата се 
изважда, разпъва се, за да може да изсъхне, а докато трае това, върху нея се 
поставят малки камъчета, които нарушават емулсионните слоеве в още по-
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голяма дълбочина. Следващата стъпка е заравянето на филма в пръстта. Така 
се разрушава не само структурата на материала, но и изображенията по него. 
„В La Dolce Vita исках да създам филм с „лоша археология“. С други думи, 
исках да използвам определени емпирични факти за да  представя погрешно 
познанието от парче заснета лента“ (Woloshen 2010: 33).

„Сладкият живот“ във филма на Уолошен естетизира разрушението. Тази 
визуалноартистична практика разединява формата от съдържанието, сякаш 
пресъздава пътуване във времето. Разрушението на формата освобожда-
ва съдържанието от първоначалните значения: „Образът е разривът на по-
вествованието, той е неговата истина, той не се вписва в простата опозиция 
description/narration, той е самата същност на narration, явила се в/чрез него“ 
(Manchev 2003: 216).

В Lа Dolce Vita Уолошен работи с деструктивни практики, редейки пъзел 
от спомени, чиято хронологична последователност е творчески моделирана. 
Миналото е променимо. А бъдещето на лентовите филми е заложено в тази 
променливост. Създаден е образ, „разяден от времето“, който мотивира же-
ланието на автора за представянето на „лоша археология“ (Woloshen 2010: 
33). След тези манипулации всеки кадър се реже и се залепя върху прозрачна 
35 мм ролка. Използването на целия кадър или дори на части от него „създа-
ва некомфортен и треперлив ефект, правещ впечатление, че филмът се гледа 
през счупени и нестабилни лещи“ (Woloshen 2010: 35). Пропуските, пукна-
тините и липсите се оказват предизвикателство, отправено от експеримен-
тиращия кинематографист към зрителската фантазия и възможностите ѝ за 
имагинерно запълване на липсите: „Игровото начало в екранното простран-
ство се проявява като игра с фактурата на историята, а в комуникативното 
– като игра със сетивата на публиката“ (Dimitrova 2006: 104).

Уолошен представя своеобразна мимикрия на историята, разклащайки 
неоспоримостта на историческите факти. Историята, спомените, мисли-
те, се прекрояват, а съществуването на времето се помества между кадри-
те. Кинематографистът се превръща в куратор на изображения, изложени 
в пространството на целулоидния филм: La Dolce Vita беше археологиче-
ски експеримент, който е най-добре да бъде предаден в архива. Аз създадох 
хипотетично изгубен артефакт и след това се опитах да си представя как 
би изглеждал той като завършен филм. Дали едва спасеният и реконструи-
ран филм все още може да бъде кинематографично преживяване? За мен La 
Dolce Vita беше сбирка от намерени образи“ (Woloshen 2010: 36).

Деструктивните техники пришпорват щетите от пътуването във време-
то, нанасяйки концептуализиращ разрив между утвърждаващата сама себе 
си естетика на популярното кино и индивидуалния творчески израз. Спо-
ред Дельоз и Гатари „изкуството често използва“ повредата, защото тя дес-
табилизира „социалното производство“: „Нещо повече, произведението на 
изкуството е самата желаеща машина. Художественият творец трупа своето 
съкровище заради скорошна експлозия и затова смята, че в действителност 
разрушенията не стават достатъчно бързо“ (Deleuze, Gauttari 2009: 48). 
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Кинематографичната контраалхимия фокусира вниманието върху орга-
ничното естество на филмовата лента и капацитета ѝ да променя сама себе си, 
след взаимодействие с други физически и химически фактори. Zero Visibility 
(2009) е филм, създаден, подобно на La Dolce Vita, върху вече заснет мате-
риал, подложен на ферментация с „отвара“ от готварска мая и захар. Ори-
гиналният късометражен филм съдържа ясни кадри от моста „Виктория“. 
Уолошен обработва лентата, създавайки мъгляви изображения, вследствие 
на лично преживяване. Авторът отправя въпрос за естеството на виждането 
и емоционалната му обвързаност с човешкото възприятие. Виждането съ-
бужда когнитивни процеси, обвързани с емоционални реакции. Виждането е 
двупосочно, прожектирайки навън и приемайки навътре. 

За прилагането на тази техника са необходими заснет филм, вода, захар, 
мая и чували за смет, в които филмът ще ферментира. От значение е дали 
лентата е експонирана коректно, тъй като преекспониран или недоекспони-
ран материал предполага различно съотношение и количество на съставките 
на разтвора. Различните сезони също влияят на процеса. За най-добри резул-
тати ферментационният процес се започва през ранното лято и завършва в 
края на декември. 

В този случай звукът към филма също е обект на деструктивната фер-
ментационна практика. „Авторите, които работят с рисуването върху лента, 
могат да създадат върху филма не само изображения, но и… звуци. Оптиче-
ското записване на звука свежда всяка музика, шум или диалог до поредица 
от по-плътни или по-рехави чертички или аналогични форми върху оптич-
ната писта на филма“ (Marinchevska 2005: 117-8). Ферментиралата оптична 
звукова зона създава неестествен шум, провокиращ усещане за паника и без-
помощност. Звуците на пропукване в Zero Visibility усилват емоционалното 
въздействие на филма, като отказват „четивност“ и на слуховото възприятие.

Филмът Vista Vision (2009) е пример за съвместяването на няколко без-
камерни техники. За реализацията на такъв абстрактен филмов проект са 
необходими изгнили, непотребни ленти, перманентни маркери в различни 
цветове и боя. Работи се директно върху изгнилия филм. Поток от насите-
ни цветове и текстури се плъзга стремглаво по екрана, стотици картини се 
появяват в еднократно премигване. „Чистите“ зони от филма са запълнени с 
цвят, иначе казано – напълно изгнилата емулсия се е отлепила от подложката 
и нейното място е заето от цветовете на перманентния маркер.

Следващата стъпка в създаването на филм като Vista Vision е трансферът 
на филма върху дигитален носител. Необходимостта от създаването на пози-
тивно копие отпада. Това е интересен аспект от битието на експериментал-
ното кино и компютърните софтуери – дори и при работа с ръчни техники 
като рисуване, издраскване и бриколаж, готовото произведение се сканира и 
се трансформира технически в дигитално, с което „вместо да се изместват, 
старите форми ги допълват, доразвиват и променят“ (Neykova 2009: 16), пре-
доставяйки на автора безбройни творчески възможности. Уолошен иденти-
фицира тази стъпка от творческия процес като „създаване на нови цветови 



401

вероятности“ (Woloshen 2010: 72). Във Vista Vision усещането за движение се 
създава от цветовете и текстурите. Цветът запълва празнините от гниенето 
в почвата, комуникирайки с недотам разядените емулсионни слоеве, чиито 
индивидуални цветове прозират изпод множеството повърхности, изгражда-
щи филмовия материал: „Колко много цветът зависи от материята!“ (Vallier 
2001: 47).

Изпод прорезите, дупките и мехурите, по повърхността на кадрите, се 
ражда бързопрелитащ свят, плетеница от взаимоотношения между цветовете 
и безформеното. Уолошен предлага трансформативна, в същината си худо-
жествена практика, като заменя рисуването със светлина с разтварянето на 
филма в пръстта, със саморазкъсването на  целулоидната лента в изобра-
жения, цветове и текстури, хетерогенни изображения и невиждани досега 
образи.
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THE TIME-TRAVELLING OF A FILM 
EMULSION

Angela Gotsis 

Summary: Experimental films abound in visual practices that use the motion picture film 
as an artistic expression by its right. The twentieth-century avant-garde cinema left a herit-
age of techniques – painting on and scratching the film emulsion, perforating, and gluing 
objects on it. The article displays various techniques developed by the experimental film-
maker Steven Woloshen. While integrating the abovementioned modes of artistic expres-
sion, Woloshen’s contribution to experimental (cinema) lies in his film destruction tech-
niques. By rotting, boiling, and fermenting the film, Woloshen creates a kaleidoscope of 
abstract moving images. The author forms a new aesthetic, that of the damage.

Keywords: experimental cinema, destruction, rotten, painted, cameraless techniques, dam-
age



403

ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЪТУВАНЕ В 
СЪВРЕМЕННОТО АНИМАЦИОННО КИНО

Радостина Нейкова1

Абстракт: В настоящия текст спирам вниманието си на няколко аспекта на пътува-
нето в анимационното кино. В анимацията екранното движение се извършва в опре-
делено пространство и за определено време. А най-простата асоциация за пътуване 
е именно движението, придвижването във времето и пространството. Въз основа на 
няколко ключови примера от съвременното анимационно кино се изследва специфи-
ката на изграждане на пътуване със средствата на този вид екранно изкуство, използ-
ването на символи за път и преход на разстояние и време.

Ключови думи: анимация, рисунка, анимационно изображение, анимационно дви-
жение, анимационно време, анимационно пространство

Погледнато най-общо въздействието на киното, на движещото се изобра-
жение въобще, почива на принципа на активиране на различни перцепции у 
зрителя, на усещане за реалност, светлина, пространство, време, разстояние, 
събрани монтажно и смислово в екранното, движещо се изображение. В ани-
мацията всеки предмет и всяка рисунка могат да бъдат задвижени на екран-
на. Федерико Фелини пише: „Когато подготвям филм, пиша много малко. 
Предпочитам да рисувам действащите лица и отделните сцени. Добих този 
навик във вариететата и в провинцията... Има дори и такива идеи, които се 
раждат направо в образна форма“ (Fellini 1982: 104).

Анимационното движение, което варира от вярност към натурата до аб-
стракцията и абсурда, може да се прояви в ново качество на киното – в ме-
тафоричния образ, в създаването на собствена система от знаци и символи. 
И всъщност пътуването, придвижването от точка А до точка Б може да има 
измерения и въздействия абсолютно различни от действителността. В рису-
ваните филми често формите имат определено значение, а при абстрактни 
творби, като тези на Викинг Егелинг, смисълът е точно в движението на фор-
ми, които не наподобяват нищо. В творчеството на Валтер Рутман (например 
Берлин – симфония на големия град (1927), документален филм портрет на 
Берлин, на неговия динамичен живот и експресивна визия от двадесет-те 
години на ХХ век) движението, придвижването е организирано, подобно 
на музикална симфония. Режисьорът се опитва да пресъздаде дори събития 

1  Radostina Neykova is an Assoc. Professor, PhD; Scientific Secretary of the Institute of Art Studies, 
BAS, Research areas: animation, comics and children’s film. Author of the books: Contemporary 
Children’s Film (2016), Comics on Contemporary Screen (2009). Award-winning director of ani-
mated films and Illustrator of children’s books. 

E-mail: radostneykova@gmail.com



404

от рода на инфлацията по чисто визуален път. Такива са и анимационните 
филми, в които има само движение на линии, форми, петна..., за които Бела 
Балаж казва: „смяната на „светлинните форми“ се превръща в „пластичен 
ритъм“. (Balázs 1988: 224) 

Движението в анимацията често може да излезе от „завинаги закрепената 
форма“, както твърди Айзенщайн. Изследователят нарича тази способност 
плазматичност. Нейната основна характеристика е „движението на превъ-
плъщения“. Способността за движение се изгражда, когато определената 
форма, изображение, персонаж, „подобно на протоплазмата“, се откъсва от 
закрепената стабилност и движението се развива чрез действен прескок във 
времето, чрез превъплъщение от форма във форма (Eisenstein 1973: 298). 
Този вид покадрово движение на визуални превъплъщения от образ в образ 
е специфичен вид пътуване, придвижване.

Рисуваният анимационен филм се създава по класическия начин чрез по-
кадрово заснемане на статични рисунки – фази на движението. Този аспект 
опосредства в още по-голяма степен процеса на разлагане на движението. 
Фигурата, било то нарисувана или обемна, преминава от една фаза на дейст-
вено превъплъщение в друга толкова преливащо се, че зрителят възприема 
основно характерната подвижност на персонажа, неговите действия, осно-
вани сякаш на „първоосновната протоплазма“ на анимационния образ. За да 
се раздвижи на екрана рисуваният герой, се правят огромен брой рисунки, 
които пофазово пресъздават неговото „физическо“ преместване. Илюзията 
за движещ се обект се създава от покадрово заснетите (или рисувани направо 
върху лентата) статични рисунки. „Именно в прекъснатия характер на сним-
ката се корени възможността аниматорите да създадат движение, което не е 
било предварително произведено пред камерата“ (Marinchevska 2003: 141). 

С вече споменатия документален филм на Валтер Рутман Берлин, сим-
фонията на големия град Бела Балаж  дава пример за движение, подобно на 
визуализация на музиката: „В него не виждаме образи на форми със собст-
вен живот и резки очертания, а само импресии от форми: образи на образи“ 
(Balázs 1988: 210). А може би в това се състои цялата магия на киното като 
изобразяване на движение? „Неуловими, размити, контурите се преливат по-
между си и така конкретността на образната форма се изпарява. Трамваи и 
джазови оркестри, цистерни с мляко и женски крака, улични тълпи и маши-
ни – всичко това прелива вихрено като в полусън, като родени от подсъзна-
телното видения“ (Balázs 1988: 211).

За анимационното движение и придвижване е достъпен голям диапазон 
от изразителни възможности – от темпоритмична музикалност на движе-
нието на абстрактните пластични форми до онагледяването на понятия; от 
изразяването на мисли и идеи, до изграждането на метафорични образи. Ак-
тьорът, стилизирайки, ще забави или ще ускори своето движение, ще измени 
походката, жестовете и мимиката, пластиката на тялото си, но ще остане в 
рамките на двигателния комплекс, предопределен от природата. На човека 
не е предопределено да лети, на орела – да плува, на рибата – да върви, на 
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костенурката – да скача високо и бързо... Докато в анимационното кино чове-
кът полита нагоре към небесата без помощта на летателни апарати и прелита 
над държави, континенти, граници; рибата ходи по сушата, все едно е родена 
там; птицата прокопава тунели под земята...

Сега нека разгледаме специфичното за анимационната образност изця-
ло синтезирано движение. Румънският художник Йон Труйка го формулира 
така: „Аниматорът е длъжен да обедини наблюдението на действителното 
движение с изображението на движение, така че някои персонажи да са като 
резултат от обединението на отделните различни елементи, и да имат соб-
ствено, ново сътворяване, търсене.„Движението им да е измислено, но зри-
телят да го приема като нещо нормално – „убивайки понякога реалната си 
представа за същото движение“ (Asenin 1974: 133).

Връщайки се отново към екранния образ, придвижващ се в пространството 
и времето, трябва да подчертаем, че движението на едно тяло в реалност-
та се осъществява в определено време и в определено пространство. Това е 
заложено и от природата на сниманите обекти в киното. И с усложняването му, 
както пише Арнхайм: „В реалността за наблюдателя не съществуват никакви 
скокове във времето и пространството, а само пространствено-временна 
непрекъснатост“ (Arnheim 1989: 41). Превръщайки се в художествен образ 
чрез прожекцията върху екрана, анимацията генерира ново, никога преди 
това несъществувало движение, време, а в някои случаи и пространство.

Арнхайм пише, че в действителността всяко преживяване, съответно вся-
ка поредица от преживявания, се извършва за отделния наблюдател като ця-
лостен процес в пространството и времето. В реалността за наблюдателя не 
съществуват никакви скокове във времето и пространството. Той се мести 
последователно от точка до точка за някакво време. Но в екранната реалност 
не е така. Времевата последователност във филма може да бъде прекъсната 
във всеки желан момент. И на това място да бъде показана сцена, която се 
разиграва по съвсем друго време. По същия начин може да бъде нарушена и 
пространствената непрекъснатост (Arnheim 1989: 41).

При анимационния филм в рамките на кадъра се извършва пространстве-
ното „живеене“ на героите, но художникът не е зависим така, както кинема-
тографистът в натурното кино от обектива, ракурса и равномерната скорост 
на движение на лентата. Той просто трябва да се съобразява с ефекта на 
тези елементи на екранния образ. При класическия рисуван филм простран-
ствено времевото изграждане на кадъра е предварително реализирано от 
рисунки върху плаките. Фотографирането фиксира вече създадените фази. 
„Немеханичната природа на снимане в анимационното кино прави възможно 
създаването на една илюзорна логика в движенията на персонажите, къде-
то и най-невероятната фантазия става очевидна и „логична“ (Marinchevska 
2001: 53). А от „илюзорната логика“ на движение се ражда и „илюзорното“, 
алогично или въобще несъществуващо време и пространство. При създава-
не на обемни и изрезкови филми или при взаимодействието натурен герой 
рисунка, за да се генерира екранно движение на пластичните форми е необ-
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ходимо механично преместване на обекта от една заснета фаза на движение 
към следващата фаза. Екранното движение на анимираните обекти фиксира 
статичните фази движението.

В анимационния филм статичната композиция оживява. Пространствено-
времевата неподвижност не е достатъчна. Композицията на кадъра събира 
динамиката и вътрешната концентрираност на движението, за да го сведе до 
един миг.  На нея са присъщи задъхаността на бягащите в пространството и 
времето линии, на непрекъснатите промени, на неочакваните метаморфози. 
„Като остава по форма пространствено-времево изкуство“ (съвсем като чис-
тото киноизкуство), рисуваният филм вмества в себе си всички възможности 
на киноизкуството“ – пише М. Лекомцева (Lekomtseva 1985: 61). 

Пространството в анимационния филм може да бъде изключително слож-
но, съставено от различни преплитащи се, наслагващи се пространства. 
„Всички системи на перспективата, които са познати в изобразителното из-
куство – на ортогоналните проекции, на паралелната“ и други „перспекти-
ви – могат да се използват в анимационния филм поотделно или в някаква 
комбинация, последователно или в рамките на един кадър. Натрупването на 
множество пространства и действащи в тях герои е доведено до своя предел, 
граничещ с абсурд във Вятърът на Чаба Варга. Хаосът на това преплитане 
е изведен като художествено и смислово послание на творбата“ (Yanakiev 
1990: 28). Художественото време в анимацията не съществува предварител-
но. То се ражда в момента на прожекцията. Време и движение на анимацион-
ното произведение съществуват само във въображението на автора.

Но как движението се превръща в придвижване, характерно за пътуване-
то? Нека разгледаме пример за вертикално анимационно пътуване. Къщата 
от малки кубчета, режисьор Кунио Като (The House of Small Cubes, 2008, dir. 
Kunio Kato). Това е филм, награден с Оскар за най-добър късометражен ани-
мационен филм. Овдовял самотен мъж тръгва да пътува надолу в своя голям 
и празен дом. Вертикалното пътуване е изградено визуално, в посока горе – 
долу. Мъжът загубва своята лула и започва да се спуска плавно надолу в своя 
дом, надолу в своите спомени, преоткривайки стари моменти от един пълно-
ценно живян живот. Етап след етап, след етап... Самата къща – дом на мъжа 
е изградена от множество кубове, изграждащи различен период от живота. 
И пътуването, завръщането е при/през тези визуализирани кубове-спомени. 
Изображението е акварелно и навява усещането за меланхолия, движението 
под водата е сякаш на забавен каданс, а мълчанието на съвременността се из-
пълва с бъбривостта и щастието на миналото. Морето на спомените приижда 
и приижда – човекът дълго е строял и надстроявал нови и нови пространства 
за себе си и за семейството си. Движението трае, докато не го откриваме 
спрял на едно ниво, вече старец, който живее своя самотен живот, опитвайки 
се да се вкопчи и да остане завинаги в него, като гледа телевизия и пуши 
любимата си лула. Изгубвайки лулата някъде в по-долен куб, старецът пред-
приема пътуване надолу в миналото си, преоткривайки живота, спомените и 
щастието си. Филмът представлява основно пътуване в спомените, пътуване 
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между живота и смъртта, но се гради върху ключови моменти от живота на 
едно семейство, върху болката от остаряването и загубата на любимите хора, 
върху осмисляне на това, което човек има тук и сега.

Връщайки се отново към използваното вече определение за „хоризонтал-
но“ пътуване бих искала да се спра и на моя филм от 2009 Пътуване (реж. 
Радостина Нейкова и Владислав Будинов). В него пътуването освен в строга 
хоризонтална (дори визуално) посока ляво-дясно, се осъществява и дълбоко 
в човешката душа като „пътуване“ от човек до човек, от същност до същ-
ност, от емоция към емоция. Филмът е изграден в анимационната техноло-
гия фотоизрезка. Наративът проследява движението на влак в една посока, 
и в същото време движението на един човек, търсещ близкия за себе си, за 
да се стигне до финалния момент, когато, откривайки се един друг, мъжът 
и жената разбират, че пътуването им продължава в различни посоки. Тук, 
независимо че присъстват основни елементи на едно традиционно пътуване, 
и то като реални фотоснимки на влак, релси, влаков прозорец, купета и отми-
наващи стълбове, пътуването се осъществява и дълбоко в душата.

В компилацията между рисунка и натура в анимационния филм Приказка 
за пътя (реж. Анри Кулев, 1985), изграден върху историите на Стефан Ца-
нев, Анини приказки, е визуализиран един селски път, комуто омръзва да го 
газят коне и каруци и сам тръгва на път, за да види накъде върви светът. Със 
специфичния си авторски стил и силата и богатството на изображението ре-
жисьорът художник визуализира буквално литературния текст, оживявайки 
пътя, първоначално представен от актьор (Вълчо Камарашевв), който в впо-
следствие преминава в рисуван типаж, запазвайки визуалната характеристи-
ка на реалния човек.  Натурният персонаж се превръща в рисуван, като се за-
пазва портретната прилика и се създава илюзията, че живият човек, вече „зад 
кадър“, продължава да води разказа. Актьорът изгражда образа на пътя (т.е. 
на човека, който „носи“ пътя на плещите си) и зрителят сякаш става част от 
пътя и влачи същия този път (или кръста си) по друма на живота. В Приказка 
за пътя пътуването е колкото визуално, донякъде реалистично представяне 
на едно нормално преместване по определен маршрут, от място на място, 
със срещи с междуградски шосета, с главния път, с магистралата, толкова и 
пътуване в собствената съдба, борба с настоящето, опит за отскачане и отде-
ляне от ежедневното еднообразие. От една страна наблюдаваме буквализъм 
на изображението по отношение всяко едно описано от поета действие и в 
същото време се срещаме с изключително богатство на емоции, асоциации 
и образност. За да се стигне до поантата, до края – там, където започва без-
пътицата, или от момента на избор от множеството пътища и отстояването 
на този избор, като движения, което продължава в избраната посока. И точно 
тогава се появява малка пътека, индивидуалната малка пътека, по която на-
края тръгва голямото изкуство.

Пример за друг вид пътуване е студентският филмът Завръщане на На-
талия Чернишоева, от прочутото френско анимационно училище „Пудрие-
рата“. (Преди това Наталия е завършила „Анимация“ в Уралската държавна 
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архитектурно-художествена академия в Екатеринбург). Тук се осъществява 
пътуване назад във времето, пътуване към миналото. Филмът е издържан 
във фина графична рисунка с цветни акварелни петна. „Винаги се опитвам 
да направя рисунъка колкото може по-прост. Понякога лаконичният изказ 
е по-сложен от най-тежката визия“ – казва режисьорката в свое интервю 
(Marinchevska 2013). Сюжетът е следният: млада жена отива на село на гости 
на баба си. Със сядането си на масата и с хапването още на първата лъжица 
супа, девойката се смалява и се превръща в онова малко щастливо хлапе, за 
което баба винаги е била голямата и силната, топлината, която само я чака 
да се завърне.

Как именно се осъществява магията на пътуването в анимацията? Защото 
всяко пътуване в това изкуство изглежда като чиста магия. В този вид кино 
може да се пътува в хоризонтална и във вертикална посока, напред в бъде-
щето и назад в миналото, по диагонал и дори с големи скокове във времето 
и/или пространството. „Пространството и времето са онези нагледи, които 
чистата математика поставя в основата на всичките си познания и съждения, 
които същевременно се явяват като аподиктични и необходими“ – пише Кант 
в „Пролегомени“ (Kant 1991: 49). Нютон разглежда пространството от глед-
на точка на спецификата на физичните закони. Хегел извежда диалектически 
пространствеността, като разкрива единството на дискретността и непрекъс-
натостта на тази пространственост. „Всъщност истинското абсолютно прос-
транство се състои в това, че то съществува като математическо тяло“ (Hegel 
1991: 52). Но в анимацията преходът във време и пространство сякаш остава 
магия, доза чиста магия и фантазия.
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ (СЛУЖЕБНИ) 
ПЪТУВАНИЯ, ОТРАЗЕНИ В ПЕРИОДИКАТА 
МЕЖДУ ВОЙНИТЕ – ПРЕНОС НА 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ИДЕИ И ПРАГМАТИЧЕН 
ОПИТ. БЕЛЕЖКИ ОТ ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНГРЕС НА АРХИТЕКТИТЕ ПРЕЗ 1935

Мария Митева1

Абстракт: Пътуването като възможност за пренос на художествени идеи и придо-
биване на опит е градивен елемент за формиране на усвояващите, периферни култу-
ри. В статията се разглеждат служебни пътувания, които са отразени в периодичния 
специализиран печат от 30-те години на ХХ век. Условно разграничени са три вида 
командировки: с цел проучване по даден проблем; участие в международни форуми; 
реализация на българско съдържание в чужда страна на световни форуми. Конкретно 
е привлечена информация по повод международен конгрес на архитектите, проведен 
в Прага, Виена и Будапеща, отразен на страниците на сп. Архитект. Дружеството на 
архитектите в България се включва в проведения през 1935 г. конгрес. Анализиран 
е изборът на участниците арх. Л. Тонев, арх. Т. Кръстанова, арх. Борис Капитанов и 
представителите на Столичната община – скулпторите В. Зидаров и Д. Лучиянов за 
това служебно пътуване.

Ключови думи: международни форуми в сферата на културата, междукултурни вли-
яния, архитектурни конгреси

Пътуването – от буквалното придвижване в пространството до метафори-
те на пътешествия в света на духовното, мисловните упражнения за връщане 
в миналото или прогностичните, насочени към бъдещето, създават огромно 
поле за осмисляне на процесите и явленията по време на извършването му. 
Създават фокус, през който можем да обговаряме отразените в него структу-
ри на изкуството и културата. Във време на пътуване, предимно в и към себе 
си, поради вероятно достигнат максимален обхват на всеобща мобилност и 
налагани ограничения, ще насочим поглед към системните придвижвания 
на българските интелектуалци зад граница в третото десетилетие на ХХ 
век. Период, в които относителната свобода и възможностите за пътуване са 
фактор в обществото ни – тогава стават негова определеност. За разлика от 
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следосвобожденското ни усилено догонване на процесите в Европа и света, 
през 1930-те години са налични качествени натрупвания, което позволява съ-
измерване на опит и синхронно сравняване. С напълно осъзнаване на отда-
леченото ни географско положение, мащаби и типа на усвояващо развитие, 
успяваме все по-успешно да настройваме развойните си процеси по коорди-
натите, зададени във водещите европейски центрове тогава. 

Конкретно ще погледнем към онзи момент, в които пътуването, предим-
но извън пределите на собствената родина, не е част от развлекателната ин-
дустрия, и не служи за запълване на свободното време, а е продиктувано 
от любознателност, желание за образование и добиване на нови знания и 
умения. То е и възможност за среща и обмяна на специализирано знание, 
на придобиване на нови впечатления и разширяване на познанията за света, 
вживяване в места и обекти, видени от фотография, а като обекта на нашето 
изложение – директен контакт с постижения на научната и техническа ми-
съл, познати само от специализирани четива. В тази категория ще отнесем 
служебните пътувания или т.нар. командировки – когато нуждата от конкрет-
ното пребиваване на друго място е осмислено чрез повишаване на нивото 
на професионална квалификация и придобиване на специализирано знание. 
Цел, търсена извън личните причини, отнасяща се към общественополезно-
то, затова и най-често популяризирана освен чрез надлежните рапорти пред 
изпращащата институция, но и публикувана по страниците на специализи-
раната преса, в търсене на по-широк отзвук. „Репортажите“ от мястото на 
събитието, правени не от журналисти, а от професионално обвързани със 
събитието дописници, са важни и поради предаденото отношение на всеки 
„отчитащ“ се. Акцентирайки върху една или друга страна от мероприятие-
то или на пространното споделяне на нечие авторитетно мнение, можем да 
видим разкрити редица проблеми, актуални за местната ни специализирана 
общност. Провиждаме скритата вътрешна полемика с опоненти в българска-
та колегия и правим изводи за мирогледа на автора и тенденцията, следвана 
при професионалните му реализации.  

Периодичните издания през 30-те години на ХХ век все още са основната 
медия, чрез която се социализират нововъведения. И ако краткото анонси-
ране като новина в ежедневниците вече търпи конкуренцията на радиоиз-
лъчването, то цялостното представяне, анализ, дори проследяване като ли-
ния в поредица от издания, и развихрянето на полемики, чрез застъпване на 
противоположно мнение, става основно в специализираната преса. Погледът 
ни е насочен към изданията в сферата на културата и изкуствата. Прегледът 
на публикациите може да ни посочи няколко основни типа служебни пъту-
вания, като нашият интерес е насочен към тези на държавните ведомства, 
министерствата и съсловните организации. Отвъд командировките с полити-
ческа или дипломатическа цел, подписване на договори, търговски споразу-
мения и въобще уреждане на икономически отношения, можем да посочим 
такива с цел проучване по конкретен проблем. Този тип е основен за периода 
на границата на двата века. Можем да си припомним, че в сферата на худо-



412

жественото образование, при лутанията около статута на Държавното рису-
вално училище (1896), ни е познат рефератът на Антон Митов (Mitov 1899). 
Той е отпечатан като самостоятелно книжно тяло, защото специализираната 
периодика още не е проходила, и разисква видовете художествени учебни 
заведения в различни страни, в които авторът е бил командирован с цел про-
учването им. За периода на 1930-те години, практиката на тези служебни 
пътувания все още не е отмряла, но обсъжда все по-периферни и все по-спе-
циализирани проблеми, основно свързани с новите технологии и материали. 
Времето на догонване и запълване на липси е останало в миналото, а този 
вид пътувания все повече бива изместван от следващия, условно отграничен 
от нас вид – участие в европейски или световен специализиран форум. Тре-
тото десетилетие е време на избуяване и централизиране на редица съсловни 
организации, които най-често търсят убежност към подобни организации с 
международно признание. И ако дотогава е било налично подобно членство, 
то активното вписване в международния им живот е факт едва през разглеж-
дания период. Тук можем да посочим редица конгреси по история на изку-
ството, в които участват наши видни представители. През 1930 г. например, в 
Брюксел се провежда ХІІ Международен конгрес по история на изкуството, 
а за делегати от националния комитет са избрани Николай Райнов и Богдан 
Филов (Genova 2004: 143-144). Последният е нагърбван с българското пред-
ставителство на византоложките конгреси в Атина, Рим и др., и на редица 
международни форуми по археология, като конгреса през 1939 г. в Берлин 
(Filov 1990: 194). Архивите на легациите ни зад граница пазят кореспонден-
цията за поканване и организиране на престоя на видни представители на 
български професионални общности – за сбирките на ПЕН клуба в Париж, 
събития в областта на музиката (отново във френската столица, Брюксел и 
др.). Особен превес имат тези, свързани с образование, медицина и хигиена, 
но и почти няма отрасъл на стопанството, в който да не се осъществява по-
добна мобилност. 

Третият вид пътувания, отново условно, посочваме като пътувания с кон-
кретна практическа цел, интервенираща на чужда територия. Това са ко-
мандировките по осигуряване участието на България в различни изложения, 
панаири и „всесветски“, предимно търговски, събития – основната сцена, 
на която става съизмерването с другите страни и народи. Зачестилите ни 
участия на такива форуми през 1930-те години са атестат за повишено са-
мочувствие, но и стават причина за всеобща динамизация на процесите в 
страната ни и търсене на по-широк отзвук. Тясната специализация на всеки 
командирован е също характеристика на периода. Така например Иван Пен-
ков ще бъда натоварен с цялостното оформление на павилиона на България 
на Световното изложение в Париж, Дечко Узунов – да направи стенописи-
те, а рисуването на стопанската карта на страната ни е поверена на Цанко 
Лавренов. За изключителната важност на този род пътувания свидетелства 
приносът на Иван Пенков в качеството му на художник-оформител на реди-
ца международни представяния в периода между двете световни войни, в 
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пълнота отразен в монография за художника (Georgieva 2013).
Проследяването на външноинициирани пътувания – с държавно или ин-

ституционално поръчителство, са показател за политически, икономически 
и социални характеристики на обществото в България, а тези на специализи-
раните общности дават реалните измерения на живота в Царството.

Списание „Архитект“, като орган на Съюза на архитектите в България, 
излиза в тираж 1 000 броя, а редколегията е съставена от арх. д-р А. Раше-
нов, арх. Ч. Мутафов и арх. К. Николов2. Започва да излиза през 1927 г. и до 
април 1935 г., когато продължава под името „Известия на Дружеството на 
българските архитекти“, излизат за всяка от шестте годишнини по 10 книж-
ки. В справката, публикувана в библиографски справочник, е посочено, че 
е „професионален и научен орган. Помества статии и образци из родната и 
чуждата архитектура… Популяризира предимно немската [специализирана 
б.а.] литература“ (BPP 1962: 67). Водеща характеристика на обществото ни 
в този период е немското влияние, а болшинството от архитектите и инже-
нерите у нас са получили образованието си Германия или в немскоезична 
среда и тази констатация е напълно резонна. Професионалното отношение 
при списването на изданието с допускане на различните гледни точки, опит 
за баланс между съществуващите водещи тенденции и школи, ще видим и в 
подбрания за по-обстоен анализ пример за пътуване с цел участие в специа-
лизиран форум, с делегирани права от местната съсловна организация. През 
1935 г. се провежда ІІІ Международен конгрес на архитектите в Прага, Буда-
пеща и Виена, организиран от френската архитектурна група L’Architecturе 
d’aujourd’hui (Tonev 1935: 5). Списание „Архитект“ дава широка трибуна за 
отразяване на събитието – от информация за провеждането, част от изказва-
нията на участниците, рапорт на участниците от българска страна и редица 
текстове, свързани с обсъжданите на конгреса теми. Читателите на печат-
ния орган на Дружеството на архитектите в България получават своевре-
менно цялостната картина на това важно събитие – от отправената покана, 
до анализите и получените резултати. Във форума в чешката столица като 
представители на Дружеството на българските архитекти се включват – арх. 
Кръстанова, арх. Фингов, арх. Капитанов и арх. Тонев, а важно за нас, ис-
ториците на изкуството, е, че взимат участие и „двама скулптори – Зидаров 
и Лучеянов“ (Tonev 1935: 5). Естествено, можем да се запитаме защо тези 
специалисти са спечелили доверието на колегията за това представителство, 
а отговорът ще потърсим в техните биографии. И ако за архитекта-урбанист 
Любен Тонев3 „френската връзка“ и приносите му са известни извън профе-

2  Съредактори в последствие са арх. Т. Златев и арх. Б. Бобчев (ІІ годишнина),  арх. Д. Цолов 
и арх. С. Атанасов (год. ІІ, от No. 5); арх. Ал. Обретенов и Вл. Хашнов (1935)
3  Роден е на 30 март 1908 г. в Кюстендил. Изпратен е да следва архитектура в Париж с дър-
жавна стипендия и учи при проф. Огюст Пере. След дипломирането си през 1929 г. следва 
урбанизъм в Сорбоната. Няколко години работи в проектантските ателиета на проф. Анри 
Прост, Адолф Дерво и при арх. Шарл Монталан в Алжир. През 1932 г. се завръща в България 
и е назначен в Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, а след 
това – за ръководител на службата „Градоустройство“ в Архитектурно-градоустройствената 
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сионалните среди, то за останалите имена се нуждаем от повече данни. Арх. 
Тодорка (Ричка) Кръстанова е родом от Плевен (1904 г.), следва във Висшето 
техническо училище във Виена, през 1928 се дипломира, през 1929 г. работи 
в ателието на арх. Георги Овчаров и Генко Попов, от 1930 г. има удостове-
рение за свободна практика; следват три години на работа в Института по 
жилищна култура към Виенската община по проектиране на работнически 
жилища. Учи два семестъра във Виенската художествена академия. Името 
ѝ откриваме сред колективи, наред с арх. Тонев, отличени в архитектурни 
конкурси през 1930-те години4. Активно публикува на страниците на сп. 
„Архитект“ по въпросите на жилищния проблем у нас. Изнася доклад на ХІ 
конгрес на ДБА през 1934 г., а рефератът ѝ отново е по темата „Жилищният 
проблем у нас и в чужбина“, публикуван също на страниците на сп. „Архи-
тект“. Известната фамилия Фингов тук визира сина – арх. Димитър Фин-
гов, който през 1931 г. е завършил Висше техническо училище в Щутгарт, а 
модерните идеи, които е усвоил, ще реализира в Морското казино в Бургас 
през 1938 г. Данните за арх. Борис Капитанов са твърде оскъдни. Срещаме 
го сред архитектурния колектив на Паметника на съветската армия (а един от 
скулпторите там е Васил Зидаров) и в екипа по постройката на сградата на 
БНБ (арх. Васильов и арх. Цолов). Васил Зидаров е скулптор към Софийска-
та община по това време – освен служебното задължение, отношението му 
на скулптор към градинската, парковата скулптура и въобще градската среда, 
както и начините за възлагането на изработката им, вероятно го отвеждат на 
този форум. Димо Лучиянов е завършил скулптура в Художествената акаде-
мия при проф. Иван Лазаров и също работи към Столичната община. Очак-
вано, освен като административно задължение, свидетелстващо за особената 
важност на специализацията при институционално натоварените с админи-
стрирането на градоустройството, архитектурата и изкуствата в столичния 
град лица, водещ показател е и приобщеността им към определена езикова и 
професионална среда в Европа. 

В статията на арх. Тонев са дадени редица факти за конгреса и „грамадно-
то значение на подобни международни събори и научни пътувания“ (Tonev 
1935: 5). Участниците са от повече от 20 страни (включително Египет, Япо-
ния и Палестина). Проведена е научна сесия в Прага и посещение на реди-
ца места в чешката столица, Будапеща и Виена (жилищния комплекс „Карл 
Маркс“). В сп. „Архитект“ се публикува изказването на известния ни урба-
нист с неговото мнение за интернационалната и националната архитектура. 
Намира място и рапортът на арх. Фингов, в който той споделя, че на форума, 

дирекция към Столичната община. Той развива и активна обществена дейност – в Друже-
ството на българските архитекти, в Инженерно-архитектурната камара, главен редактор е 
на сп. „Архитект“. (Големите български архитекти: проф. Любен Тонев. КАБ (Камара на 
българските архитекти. Регионална колегия София-град). Available at: http://www.kab-sofia.
bg/novini/417-golemite-balgarski-arhitekti-prof-lyuben-tonev) [Accessed 01 July 2020]
4  Биографичните данни за нея са от сайта на Българска асоциация на университетските жени 
(Ричка Кръстанова. БАУЖ (Българска асоциация на университетските жени). Available at: 
http://bauw-bg.com/?page_id=195 [Accessed 01 July 2020]
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председателстван от Огюст Пере, „референчиците изтъкнаха, че национал-
ните белези са изчезнали от съвременната архитектура и дори в страни, къ-
дето по законодателен ред искат да наложат националната архитектура, тя не 
може да бъде тази на миналото“ (Fingov 1935: 8). Изказва и мнението си, че 
„днес, обаче, когато бетона, желязото и стъклото са строителни материали 
на всички цивилизовани народи, въпросът „национална архитектура“ е или 
модна проява, или опит за спекула, но не е въпрос, който би могъл да се раз-
глежда от гледна точка на изкуството“. Потвърждение на тези идеи открива-
ме и в публикуваните в българското списание извадки от писмо на френския 
архитект R. Mallet-Stevens, който не успял да присъства в Прага. 

В заключение можем да посочим, че от висотата на престижния форум, 
актуалните за световната архитектура теми присъстват адекватно и в бъл-
гарска среда. Те отдавна се разискват по страниците на специализираните 
издания и в частност на сп. „Архитект“. Представителите на Дружеството на 
архитектите в България са участници в тези процеси със свое лице и заслуги, 
и макар посоченото от арх. Тонев различие в икономическите и социални 
условия у нас да е факт, архитектурната мисъл и практика са в унисон с ев-
ропейските и световни тенденции. Възможността за съизмерване на подобни 
конгреси е същностно важно за развитието на обществото, а запознаването 
с идеи и конкретни архитектурни решения – стимул за развитието на локал-
ната среда.
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BUSINESS TRIPS COVERED BY THE 
PERIODICALS OF THE INTERWAR PERIOD: 
TRANSFER OF ART IDEAS AND PRAGMATIC 
EXPERIENCE. NOTES FROM THE 1935 
INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTS 

Maria Miteva

Summary: Travelling, as an opportunity to transfer art ideas and gain experience, is a 
phenomenon important to the adopting cultures in the periphery. The social development 
of Bulgaria witnessed throughout the 1930s a real inclusion in the cultural processes of the 
main European centres. This article deals with the three types of business trips in the said 
period: to study a particular problem; endeavours that transferred national content to a for-
eign milieu as well as participation in international professional events. The text examines 
more precisely the Bulgarian participation in the 1935 International Congress of Architects, 
organised by a group of French architects and co-hosted by Prague, Vienna, and Budapest. 
The choice of the Bulgarian participants was made on the basis of these specifics and on 
the delegation were as follows: arch. L. Tonev, a French graduate; arch. T. Krastanova, a 
graduate of the Vienna University of Technology; arch. D. Fingov and arch. B. Kapitanov; 
the sculptors V. Zidarov and D. Luchiyanov, who worked for Sofia Municipality. The Ar-
chitect journal provided a platform for the delegates to cover extensively the event: from 
information about the course of the congress to an excerpt of arch. L. Tonevs’ speech to a 
report by the Bulgarian delegates and a number of publications on the topics discussed at 
the congress. The readers of the journal of the Society of the Architects in Bulgaria obtained 
in a timely fashion an idea of the overall picture of that important event. The unreserved 
sharing of what had been learned, seen and experienced was adequate to the efforts of the 
Bulgarian specialists to develop a local professional community according to parameters 
set by the leading centres in Europe.

Keywords: international cultural events, intercultural influences, congresses of architects
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЛАСТИЧНОТО – ЕДНО ТРАНЗИТИРАЩО 
ПОНЯТИЕ

Галина Декова1

Абстракт: Настоящата статия ще се спре на конкретното понятие от перспективата 
на историята на българското изкуство като предложи няколко гледни точки. Въпреки 
че то произлиза от естетиката, тук ще бъде направен опит пластичното да се раз-
гледа през призмата на художествената практика от втората половина на ХХ век в 
България. В нея то има смисъла на оперативно понятие и административен инстру-
мент за определяне на присъствието на изобразителното изкуство (декоративно, мо-
нументално, представително, приложно и т.н.) в политическата програма на късния 
социализъм. 

Ключови думи: модернизъм, соцреализъм, фигуративно изкуство, централизация, 
приложно изкуство, историзъм, хибридни жанрове, класицизъм, емпатия

Прилагат ли се критерии и какви са те при оценяването на специфична 
визуална култура, намираща се в консенсус с конкретен политически режим, 
управлявана централизирано и задължително разчитаща на посредничест-
вото на държавата при контакта с публиката? Този въпрос е обусловен от 
регионалните особености в страните от Източния блок, защото след 1970-те 
западната изкуствоведска традиция се занимава с коренно различни въпроси 
от историята, социологията и политиката. Според нея физическите и мате-
риални качества на произведението са второстепенни спрямо резониращите 
в него социални конфронтации на тема: класа и власт, джендър и политика. 
Фокусът върху специфичните иманентни стойности, естетически или фор-
мални, на изображението, се смята за бягство от реалността, обслужващо 
статуквото (т.нар. establishment art). Паралелно с това в България във вто-
рата половина на ХХ век протича утвърждаване на позициите на реализма, 
способствано от липсата както на критика, така и на база за сравнение, от 
изолацията от световните процеси и мисъл, от дирижираната рецепция, от 
„тясното поле“ за развитие на изобразителното изкуство. Настоящата статия 
има за цел да маркира и систематизира някои изходни положения за евенту-
ален дебат, засягащ мероприятия, мимикриращи автентични културни про-
цеси през периода на късния социализъм. Българската историография ока-
чествява този период като режим без история (Znepolski 2020: 15), но той 
е особено показателен за живописта и нейното присъствие в българската 
култура. Случването на този дебат би имало значение, защото и в изобра-

1  Galina Dekova holds a PhD from the National Academy of Art, Sofia; she specialised at Berlin 
University of the Arts; teaches Visual Art and Materials at the National Academy of Art, Sofia. Re-
search areas: Bulgarian modernism, nineteenth- and twentieth-century art, historiography, theory 
of art.
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зителното изкуство  миналото неизменно е част от настоящето. Причината 
за премълчаването на тази част от историята обаче се крие в това, че като 
цяло художниците, за разлика от писатели, кино- и театрални дейци, не са 
разпознати от постсоциалистическата историография като носители на ал-
тернативност. Затова разказът за автентичните алтернативни прояви в изоб-
разителното изкуство определено изисква и повече яснота за официалните 
процеси във високо естетизираната култура на социализма2. По този повод 
фокусът тук попада върху качеството „пластичност, … [което] побира в себе 
си критериите за форма, изразителност и смисъл през ХХ в.“ (Marinska 1984: 
37) и около което общо взето се центрират малобройните теоретични разра-
ботки от периода. 

Тъй като една от първите употреби на пластичното в България се свърз-
ва с името на Николай Райнов, който, като последовател на френската из-
куствоведска и естетическа традиция, терминологично го заема от нея, тук 
на първо място трябва да се подчертае, че във френския и английския език 
събирателни и производни изрази като ars plastiques и plastic arts се отнасят 
до второстепенни видове изкуство, като приложното и дизайна, а също и за 
техническо обозначаване на дейности, от които произлизат реални физиче-
ски обекти. Концепцията за изящното от своя страна, т.е. високото изкуство 
– beaux arts и респ. fine arts се основава върху теориите за красотата и ней-
ната „безцелна целесъобразност“3. В това определение вероятно е закодиран 
аргумент за това, че пластичните изкуства от втората половина на ХХ в. в 
България се отнасят към едно конкретно артистично позициониране между 
изящно и приложно, имащо за резултат утилитарно изящно изкуство с иде-
ологическа и възпитателна функция. Историческият момент, многократно 
характеризиран като „изоставане“ или „догонване“, подсеща за хибридното 
смесване на жанровете, характерно още за романтизма. Напълно очаквано е 
този феномен да има своите проявления у нас в началото на ХХ в., в метафи-
зичната колизия между романтизма и експресионизма, както и постепенно 
да отзвучава във втората половина на века. 

Налагането на пластичното като термин в естетиката и продължаващото 
му присъствие и днес, е заслуга предимно на традицията на немския роман-
тизъм. Тук няма да бъде предприет основен анализ на понятието в немската 
култура през XVIII и началото на XIX в., а ще се откроят отделни ключови 
аспекти. Според основания върху елинизма класически идеал, възприет за 
меродавен в този период, именно в пластичното измерение на произведе-
нието формата и съдържанието се намират в идеален баланс. В класическата 
романтическа естетика пластичното е формула за изкуството като „идеал, 
изразен на нивото на стила“ и в своя апогей има хомогенно значение. Осо-
бено важен за насищането на понятието с етически конотации е приносът 
на Хердер. Благодарение на първоначално анонимно публикуваното му про-

2  За соцреализма като естетически феномен вж. Dobrenko 2007.
3  “zweckfreie Zweckmäßigkeit”, Кант. 
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изведение Пластика. Някои наблюдения върху формата и образа из твор-
ческия сън на Пигмалион (Herder 1985) то се налага като равнозначно на 
„скулптура“ и „моделировка“, но и започва да се използва като обобщаващо 
понятие за всички видове изкуства, „чиято творческа практика посредством 
комбинацията от различни по съдържание и форма, както и рецептивни 
възможности всъщност преодолява границите на жанра и със своята кон-
цепция за пластически стил предявява претенция да бъде образец за изку-
ство и литература изобщо“ (Dongowski 2010: 818). Свързвайки естетически 
и етически норми, понятието добива централно значение и този факт днес 
дава основание на изследователите да говорят за него като за „специфично 
немски случай“ и идеологема на консервативния вкус от XIX в. След като 
в началото на XIX в. пластичното е почти забравено, то се откроява отно-
во в Романтическата школа на Хайнрих Хайне, където авторът настоява за 
реалистични фигури, действия, телесност и пространство в литературата и 
изобразителното изкуство (Heine 1836)4. Развивайки своята позиция за тези 
изкуства, Хайне отрежда на пластичното способността да придава сетивна 
убедителност на намерилото форма идеално съдържание. Идентифициране-
то на пластичното с Античността и идеала на човешката фигура, както и 
акцентът върху епичното продължават да присъстват в немската естетика до 
началото на ХХ в. 

В България упоритото прилагане на критерия за пластичност както вър-
ху изящните, така и върху приложните изкуства в периода на социалистиче-
ското „многообразие на почерците“ се дължи между другото и на един късен 
прочит на История на пластичните изкуства на Николай Райнов, генеало-
гично свързана с ранните манифести на модернизма, които разбъркват и ре-
волюционизират приетия порядък и йерархия на изкуствата. В тях идеите за 
специфичния език на произведението се явяват в контекста на авангардния 
антиреалистичен жест, търсещ автономната красота на абстрактната безсъ-
държателност, споделян от Гео Милев, Сирак Скитник, Чавдар Мутафов и 
др. (Сугарев 1988: 35). Процесът на дефиниране функцията на аз-а като ге-
ниален продуцент (Dilthey 1998:267) и нематериалните енергии, изтъкаващи 
произведението, извеждат на повърхността понятия като „маса“, „израз, а не 
пресъздаване“ и др. Към масата като ипостас на експресията на нематери-
алния „аз“ се отнасят много от програмните текстове и на Гео Милев. В тях 
се предприема опит за обективизиране на душата на предмета, която „става 
маса; става от веществена реалност – дух, творение на духа. Престава да 
бъде реална форма, реален образ […] – а съществува художествена форма, 
създание на духа Аз“ (Milev 1919: 300). От своя страна Николай Райнов раз-
гръща тези идеи в опитите си да обясни силата на въздействие на отдалечени 
от европейския идеал естетически системи като тази на източното изкуство, 
които напомнят за романтичното сублимно на Хегел, но и за руската тради-
ция на мистицизма в лицето на Соловьов и Толстой. 

4  Die romantische Schule.
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Основният аргумент в полза на възможно припокриване на пластично 
със сублимното откриваме в статия на един от най-влиятелните теоретици 
на изкуството Джеймс Елкинс. В нея той разглежда този термин като задъл-
жително обвързан с определен исторически контекст и подходящ предимно 
за анализиране на изкуството на XIX в. (Elkins 2017: 4) и различава дискурса 
за сублимното (през XVIII в.) от дискурса на сублимното (отново през XIX 
в.). Според него в изобразителното изкуство през ХХ в. сублимното успя-
ва да заобиколи целия дискурс на постструктурализма, фокусиращ се върху 
социалните предпоставки за разбирането на произведението на изкуството 
и прави това чрез „непосредственото присъствие и невербалната непосред-
ственост“, което непосредствено се отнася до разбирането и на пластич-
ното в българската визуална култура. Малко по-долу авторът споменава и 
„хуманистичното сублимно“ като идея за надмогване на човешката природа, 
което е директна индикация към доктрината за възпитание чрез изкуството.  
Статията на Елкинс завършва с елегия на сублимното и призовава към точни 
и отговарящи на съвремието понятия. 

В европейския авангард след Първата световна война пластичното се 
оказва необходим инструмент за модернистичното преработване на истори-
чески сюжети в дадаизма, в сюрреалистичните колажи и в творчеството на 
пионерите на концептуалното изкуство. Различни авангардни художествени 
практики прибягват до него като художествен инструмент на внушението и 
визуалната експресия на произведението. Това е свързано с метафизичните 
нагласи на експресионизма, които свързват освободената от материалното 
„духовна“ същина на изкуството не с интелекта, а с емпиричното вчувстване 
(Hütt 1967: 143). 

Важни за естетиката на чистата форма в западната изкуствоведска мисъл 
от първата половина на ХХ в. са съчиненията на Роджър Фрай и Клемънт 
Грийнбърг. Особено първият (Р. Фрай е най-напред художник живописец, 
а след това теоретик) е известен с опита да избягва понятието красота, за-
мествайки го с изрази като „присъща естетическа стойност“, „експресивна 
пластична форма“ и други. 

Изследователите с основание смятат, че акцентът върху експресивната 
форма, който инспирира българските творци през 1920-те, са внесени от 
Германия, защото именно там за първи път започва да се разисква темата за 
стила като „открито насочена против природонаподобителното изображение 
„воля за форма“ (Avramov 1993: 22). Това от своя страна отново ориентира 
към източната естетика, но и към теорията на декоративното, които заемат 
значително място в съчиненията на Николай Райнов. 

В своята История на пластичните изкуства, написана от гледна точка на 
емпиричния опит на художник с цел популяризиране на изобразителните из-
куства и запознаване на публиката с технически детайли около създаването 
на произведението, Николай Райнов използва пластичното в технически и 
формален смисъл. Затова докато в художествената критика от междувоен-
ния период терминът се употребява като синоним на скулптурно, обемно, 
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моделирано, идеите на Райнов кореспондират с продуктовата и рецептивна 
естетика на автори като Бенедето Кроче. Именно те подпомагат по-късно-
то легитимиране на един автопоетизиращ дискурс, разполагащ се изцяло в 
„художническия“ жаргон, който по времето на социализма почти напълно 
елиминира различна перцепция. Този институционализиран вътрешногил-
диен фетишизъм на пластическата форма е в известен смисъл апокрифен 
спрямо официалната партийна стратегия за изкуството, също както Николай 
Райнов не е сред официално признатите автори. Така пластичното на Ни-
колай Райнов претърпява специфичен прочит, който идва с утвърждаването 
на една експресивна вълна на реализма през 1970-те, всъщност представля-
ваща ядрото на репрезентативното българско изкуство от втората половина 
на ХХ в. или т.нар. „постсоциалистически реализъм“ (Stefanov 2008: 113). 
Разсъжденията на Николай Райнов насочват и към една отделна и еманци-
пирана теория на декоративното и приложното изкуство. По този начин те 
олицетворяват вероятно по-късната приемственост между Сдружението на 
художниците приложници преди 1944 г. и новосформирания непосредствено 
след тази дата Съюз на художниците в България, в който ролята на Райнов е 
централна. 

Своеобразна роля в генезиса на изкуството на Априлското поколение, а 
с това и на концепцията на пластицизма, изиграва методологията на пре-
подаване на Илия Бешков в Художествената академия през 1950-те. Тогава 
тя предлага алтернатива на сковаващите академични норми, а методите на 
конструиране на пространството, разработени от него като самостоятелна 
дисциплина „Перспектива“, поощряват немиметичната изразителност, която 
се позовава на вътрешни представи за изобразяваното и на имагинерно „на-
ситено“ емоционално пространство. 

Тъй като изкуството на социализма в никакъв случай не може да се раз-
глежда като единно и обособено цяло, би било резонно присъствието на 
пластическата концепция да се проследи диахронично. Най-общо може да 
се приеме, че Първото триенале на ангажираната живопис, проведено през 
1973 г. е началото на категоричната изява на пластическата тенденция в жи-
вописта, т.е. на категоричното етаблиране на живописта като изкуство с ме-
тафункции, което се изразява в налагането на конкретна концепция5. Този 
апогей има своята предистория, която тук ще бъде само накратко скицирана. 
В самото начало на периода на социалистическия реализъм – през 1948 г. е 
регистрирано мнението на Кирил Кръстев, „че съветското изкуство било за 
XIX в. понеже се придържало към пластичността, което означавало според 
него връщане на изкуството назад“ (Darzhavna sigurnost 2015: 53). Тази пози-
ция не намира своите застъпници и продължение. Обратно, поради специфи-
ката на българската изкуствоведска мисъл художествената критика след 1944 
г. се обособява най-напред като апарат на идеологическия императив, а след 

5  В конкретно технически смисъл пластицизмът анализира живописната композиция от глед-
на точка на качества на фактурата, отнасяща се до повърхнината, и тектониката, засягаща 
по-едри нива и дълбоки мащаби (Popov 2007).
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това се разгръща като професионален дебат между художници. Особено през 
„култовския период“ и непосредствено след това разпространена практика е 
произведенията да се оценяват само според тяхното съдържание и правди-
вост. Това предоставя поле за изява на т.нар. художници самодейци, които 
влизат в равноправна конкуренция с професионалистите. Едновременно с 
това много от изявените художници са обявени за формалисти, именно защо-
то търсят разработване на академичните принципи отвъд опростения описа-
телен псевдореализъм, наложен по съветски модел. Принципът на колектив-
ния метод и манифактурно произвеждане на голямоформатни композиции в 
отделните ателиета по живопис в Академията създава стилово унифицирани 
произведения, които в известен смисъл окарикатуряват реалистичните иде-
ологеми. Това също поражда съответните реакции – стремеж към акценти-
ране на индивидуалния почерк и съхраняване в крайното произведение на 
маркерите на живописната технология, застъпване самостойността на отдел-
ното произведение и подчертаването на творческата индивидуалност. Тук 
ролята на разглеждания термин е наистина съществена за дистанцирането от 
догматичния псевдоакадемически социалистически реализъм, защото съще-
временно реабилитира т.нар. художници формалисти.

През 1970-те с Х пленум на БКП започва процес на т.нар. „усъвършенст-
ване“ в културната сфера, което има за резултат върховното ръководство на 
Людмила Живкова и засилване на централизацията със създаването на до-
пълнителни контролиращи съвети6. В нейната програма красотата е основно 
утопично предписание по отношение на всестранното развитие на личност-
та, т.е. има дидактически и педагогически функции и по този начин е значи-
телно девалоризирано (Kalinova 2011: 295). Следователно професионалните 
позиции трябва да потърсят алтернативен, модернизиращ модел. В този кон-
текст се случва споменатата реабилитация на новия реализъм и модерни-
зма от 1930-те. В крайна сметка пластичното се налага и става критерии 
като индикация за тази част от практичното майсторство, която се смята за 
неподлежаща на вербализиране и достъпна само за посветените, т.е. май-
сторите. Художниците ограждат своята територия от излишни теоретизации 
и благодарение на своето пластическо заклинание през един дълъг период 
– от около 40 години, спечелват привилегията сами да възлагат и оценяват 
продукцията си. Кампанията по налагането на пластични вместо изобрази-
телни изкуства успява да изпълни помощна функция и в още една кауза на 
професионалното художническо съсловие в лицето на Съюза на българските 
художници – дистанцирането от съвременното му т.нар. антихуманно запад-
но изкуство и неговите имперсонални, според тукашните разбирания, форми 
и проявления. На последно място може също да се предположи, че въпросът 
за пластичното в живописта продължава своеобразната дискусия между 
скулптура и живопис и е опит на последната да се включи в „монументална-

6  Съвет на председателите на творческите съюзи, създаден през  1972 г.и Национален 
комплекс за „Художествено творчество, културна дейност и средства за масова информация“ 
през 1974 г. (Kalinova 2011: 307-308)
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та пропаганда“ на социализма, в която безспорно първенство първоначално 
заема скулптурата (Kamenski 1969: 20).  

Заключение
Още през 1960-те пластично е въведено и като заместител на формалис-

тично. Последното е силно компрометирано и изчерпано понятие през най-
догматичния ранен период на социализма, но от друга страна е единствената 
смислена алтернатива на красивото и представлява основа за модернистич-
ната надстройка на социалистическия реализъм по-късно. Освен че заме-
ня изобразително, пластично освен това компенсира цял терминологичен 
комплекс, свързан с оценяването и стойността на изкуството, който напълно 
логично отсъства от дискурса. В затворената идеологическа среда, понятия 
като „естетическа стойност и ценност“ са заменени от „праволинейна ди-
дактическа функция“, в която красотата е основен инструмент, а пластично-
то – средство за по-сериозни идеологически и емоционални, художествени 
внушения. Самата концепция за ангажираното изкуство, възникнала през 
1970-те, се основава върху идеята „за живописна система, при която главно 
качество е преживяното и въплътено в образ“ (Marinska 1984A: 36). Емпа-
тичното вживяване в историческите факти е основен повод за художествено 
творчество и изява по време на социализма и пластичното е един от изрази-
те на този модернизиран историзъм. 

Разбирането за немиметичната природа на социалистическия реализъм 
(Dobrenko 2013: 27), който конструира света, такъв, какъвто трябва да бъде 
априори го сближава с концепцията за пластичното, с романтичното раз-
биране за неподражателното творчество, единствено способно да въплъти 
идеала. Дебатите около пластичното от 1960-те и 1970-те могат да се раз-
глеждат като основна експликация на развиващи се в условията на пълна 
културна изолация изкуство и критика, позоваващи се на програмираната ре-
цепция у широката публика и на постигнат консенсус относно подходящото 
художествено послание. По-късното развитие на пластичното като констру-
иране на имагинерното и бягство от визуалната привлекателност на изобра-
жението може да се обясни и в контекста на екзистенциалните теми, навлез-
ли през 1980-те. Настоящата статия се ограничава върху най-общи процеси 
и разсъждения. Адекватно нейно продължение би било едно по-задълбочено 
разглеждане на микропроцеси, както и прецизиране на методологията с ин-
тегриране на социологически методи, които евентуално биха разяснили па-
зарното функциониране на изобразителното изкуство и в частност неговите 
пластически измерения. 
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PLASTICITY: AN IMMENSELY TRANSITIVE 
IDEA

Galina Dekova

Summary: The article seeks to give a brief overview of the general concept of plasticity 
twentieth-century Bulgarian art. It outlines several of its instances culminating in pursuit of 
creating an autonomous Bulgarian school in painting in the second half of the 20th century. 
Its beginnings go back to the first volumes of Art History by Nikolay Raynov. Strongly 
adhering to the principles of realism and figurative art, these endeavours attempted to offer 
an alternative to Western art and to produce a theory of realism. The concept of the mass 
is also presented there as a modernistic argument for figurative art. In the philosophy of 
German Romanticism plasticity played a unique role which prompted it being defined as “a 
specifically German case”. Certain aspects though evoked a response in twentieth-century 
Bulgarian art. In the first place, the normative meaning that plasticity acquired in Weimar 
Classicism by raising the art of Ancient Greece as an ideal, indirectly and with regard to the 
functioning of classicism, neoclassicism or mannerism, can be referred to the establishment 
of plastic norms as an evaluation principle for realistic art during the communist era. Back 
then plasticity, in turn, was deemed to be a “specifically Bulgarian case” and has been quite 
valid ever since. 

Keywords: modernism, Socialist Realism, figurative art, centralisation, applied arts, his-
toricism, hybrid genres, Classicism, empathy
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪТУВАНЕТО КАТО ОРГАНИЗИРАЩ 
ПРОСТРАНСТВОТО ФАКТОР В 
БЪЛГАРСКОТО НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО И 
СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

Румена Калчева1

Абстракт: Пътуването в смисъл на преминаване, било то физическо – на субект през 
определено пространство, или философско – като процес на себеосъзнаване, се на-
блюдава в много произведения на българското неконвенционално и съвременно из-
куство.
Това „преминаване“ може да се определи като основен формообразуващ фактор за 
много творби, особено в зората на зараждането на N-формите в България от края на 
ХХ век. Хепънингите и акциите на открито, както и пърформансите от 90-те години 
на ХХ век, случващи се в алтернативни пространства, осъзнато или не, залагат идеята 
за път, пътуване и преминаване в основата на своите концепции. В примерите от този 
период идеята за пътуването и придвижването в пространството се изразява понякога 
в буквално преминаване през някакви препятствия, пренасяне на даден обект или 
оставяне определени следи по пътя си. 
На по-късен етап в съвременното българско изкуство тази тенденция се доразвива в 
една концептуална линия, обединяваща редица автори, групи и произведения, както 
в алтернативна, така и в галерийна среда. Чрез пътуването на авторите на дневен ред 
се поставя въпросът за себеосъзнаването посредством физическото преминаване от 
едно място към друго, като се преодоляват редица трудности. В много от примерите 
сетивността е основен инструмент на това осъзнаване и чрез нея целият процес на 
пътуване придобива търсения смисъл.

Ключови думи: N-форми, хепънинг, акция, инсталация, съвременно изкуство, 
ленд-арт

Въведение
В творчеството на съвременните автори от различни периоди се наблю-

дава интерес към трансформирането на пространството така, че зрителят 
непосредствено да бъде „воден“ през произведението и така да стане инте-
грална част с него. Това своеобразно пътуване заляга като основна концеп-
ция в много творби на ранното неконвенционално, а по-късно и съвременно 
българско изкуство. Някои от тях ще разгледаме по-долу, за да се убедим, че 
понятието за пътуване или преминаване е заложено в цялостната им кон-
цепция и то напълно целенасочено от самите художници. 

1  Roumena Kalcheva is a researcher in the field of the Bulgarian contemporary art. PhD in History 
of Arts, National Academy of Art (2014), freelance art critic, research areas: contemporary Bulgar-
ian art, art exhibition in an alternative environment, communication and art management. Member 
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Bulgarian Journalists. Winner of Art Critics Award 2011 of Sts Cyril and Methodius International 
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E-mail: info@rumenakalcheva.eu



427

За съвременния творец пространството, в което изгражда творбата си, 
винаги е било от особен интерес. Той обича да го трансформира, търсей-
ки така отговори на редица философски въпроси, отнасящи се до живота 
и изкуството. Себеосъзнаването, намирането на смисъла на житейския път 
чрез творчество, взаимодействието със заобикалящия свят в рамките на едно 
произведение са само част от многото теми, които могат да бъдат засегнати 
чрез темата за пътуването. 

Пътуването като акт на осмисляне на житейския път може да бъде откри-
то в много от произведенията на ранното ни неконвенционално изкуство. Но 
също така и в по-ново време откриваме тази философска тема в инсталации, 
пърформанси, театър на сетивата и много други. 

Настоящото проучване си поставя за цел да изследва тази тенденция в 
контекста на българското неконвенционално и съвременно изкуство и чрез 
представените примери да докаже, че пътуването е заложено в тях като осъз-
нат пространственообразуващ фактор. 

Пътуването като пространственообразуващ фактор 

Неконвенционално изкуство 
Периодът на неконвенционалното изкуство в България предлага не малко 

примери, в които присъства идеята за пътя, преминаването през определени 
препятствия, за да се достигне до определено място. Изграждането на прос-
транството в един хепънинг, например, основавайки се на пътуването, пре-
доставя на автора много възможности да разгърне тази идея. Подобни артис-
тични прояви тогава са били реализирани предимно в природна или градска 
среда, ето защо овладяването на пространството е било толкова ключово. А 
пътуването се е оказало неизчерпаем извор на вдъхновение за авторите, но и 
възможност, с която те да могат да променят пространството според идеята 
на произведението. 

В eдин конкретен пример ясно личи обвързването със средата, в която 
пребивават произведенията. През 1985 г. групите „Добруджа“ и „Търгови-
ще“ реализират хепънинга Пътят в три части – Автобиография – Генерал 
Тошево, Вода, земя, път – Краище и Външен интериор – Търговище. Идеята 
е на Димитър Грозданов, а към него впоследствие се присъединяват много 
съмишленици (Stefanov 2003: 52). Пространството, в което се развива хепъ-
нингът, е ключово. То ръководи самото действие, насочва „разказа“, който 
се разгръща по време на „пътя“. Средата в случая е случайно подбрана, но 
въпреки това работата е замислена според нея: „Така например Ивайло Мир-
чев търсеше пространствени съотношения, Димитър Чолаков – цветна хар-
мония, Владимир Пенев – ирония и т.н. Същественото и най-любопитното 
в този опит беше, че с подобен тип игра, провеждаща се в същото време, но 
на друго място, Албена Михайлова и Веско Велев стигнаха до аналогични 
решения, т.е. действително средствата извадиха на бял свят рефлексиите“ 
(Grozdanov 1987: 8).



428

В този хепънинг пътуването като творчески акт е заложено буквално чрез 
действията на участниците в него. Различните търсения, които всеки от тях 
си поставя като задача, ги отвеждат именно по този път на себеосъзнаването 
като творци и достигането на една крайна цел – овладяването на избраното 
пространство чрез изкуство. 

Изкуството на 90-те години на ХХ век
През 1990-те години тази тенденция продължава с пълна сила, като авто-

рите започват да реализират все по-концептуално осмислени творби. 
Група „7+1“ е по-малко позната с артистичната си дейност, но определено 

е един много типичен съвременен пример за изкуство, в което присъства иде-
ята за преминаването като пространствено организиращ фактор. Основана е 
през 1997 година от скулпторите Панчо Куртев, Красимир Ангелов, Камен 
Цветков, Йоханес Артинян, Илко Николчев, Иван Михайлов и арх. Георги 
Даскалов. Като група те създават няколко емблематични произведения, в по-
вечето от които идеята за пътуването се корени в невъзможността зрителят 
да премине от едно място към друго. Създавайки прегради, препятствия по 
пътя му, блокирайки неговото пътуване, авторите така трансформират прос-
транството, че създават нещо ново. 

Първата им обща работа е „Преграда – Вертикали“ (Момчиловци, 1997) с 
куратор Илина Коралова. Тя представлява намеса в природната среда – авто-
рите заместват дървото пазител, което растяло на входа на селото, с пет коло-
ни с метални конструкции, боядисани в оранжево. Получава се композиция, 
която поражда смислови алюзии с родопските тъкани (Vasileva 2000: 41). Но 
и същевременно възпрепятства пътя на зрителя, който иска да влезе в селото. 
Мария Василева обобщава: „тук става дума за пластики с мемориален харак-
тер и за едно деликатно духовно общуване с конкретната ситуация“. 

Подобен е и случаят с „Филтър – Преминаване“ в Перник – „Трите масив-

1. Филтър – преминаване, 1998, Перник, Група 7+1 (архив автори)
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ни куба (височина два метра, тежина 2,5 тона) олицетворяват живота и обли-
ка на града, изцяло зависими от дейността на металургичния завод“ (Vasileva 
2000: 41). Творбата Преграда. Дифракция – преминаване, предназначена за 
Морската градина във Варна в рамките на изложбата на СОРОС Култура/
Субкултура, буди доста негативни реакции сред публиката. Те преграждат 
входа на Морската градина с 3000 метални каси от оцет: „Независимо от 
оставените проходи за преминаване и активното включване на някои мину-
вачи, общинските власти нареждат творбата да се разглоби на четвъртия ден. 
По думите на очевидци тя е много точно преценена, че „спъва движението, 
без да предизвиква недоволство“.

Всички проекти на Група „7+1“ внушават една монументалност и мащаб-
ност, която е подсилена като въздействие именно от природната среда чрез 
противопоставянето ѝ на материала, от който са направени. Авторите се ин-
тересуват живо от проблема за физическото възпрепятстване на зрителя да 
осъществи и завърши своето пътуване, като по този начин, спирайки го с 
артистична намеса в средата, която е свикнал да вижда по определен начин, 
го сблъскват със съвременното изкуство. Произведенията им не хармонизи-
рат със средата, даже напротив, и именно в този дисонанс се крие тяхната 
сполучливост.

Съвременно изкуство
Един от чисто концептуалните примери за мястото на пътуването в съ-

временното българско изкуство е работата на Цветан Кръстев „Пренасяне 
центъра на тежестта“ от 2002 г., която той представя като видеоарт. Авторът 
пренася на гръб тежък камък пеша от брега на Варна до Шумен, за да го по-
каже там в изложба и после го връща обратно на морето във вид на каменен 
прах. Пътуването на автора е старателно документирано във видео, което е и 
доказателство за истинността му. Тук пътуването като концепция е буквално: 
авторът тръгва от едно място за друго с определена цел – да пренесе тежест-
та. Актът на пътуването е произведение, документ, което се е превърнало в 
свидетелство за неговото осъществяване.

Друга мащабна творба е самостоятелният проект на скулптора Крум Да-
мянов Пасаж от 2007 г., реализиран в завод „Терра“ в Червен бряг. Това е 
цялостен ансамбъл, простиращ се на площ около 10 кв. м. и извисяващ се на 
7 м височина. Той представлява три арки, които оформят пасаж, и напомнят 
на римските триумфални пътища, по които императорът се е завръщал със 
своята войска след поредната победа. Най-вероятно тук е заложен ретрос-
пективният смисъл на творческия път като триумф – авторът върви по него 
и ще продължава да върви, заобиколен от своите произведения. Зад всеки 
ъгъл и от всяка ниша те гледа някой – лица на мъже, женски фигури, глави 
на коне и бикове, двата ангела, които бдят отвисоко над теб – все предишни 
негови произведения. Крум Дамянов споделя, че всичко е измислял в проце-
са на работата, съобразявайки се с извивките на терена. Самото място е било 
водещият фактор при замисъла на проекта – и преди там е имало пътека, 
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дърветата също са неразделна част от цялото произведение и допринасят за 
общото въздействие (Georgieva 2007: 8-9).

В тази работа идеята за пътуването се изразява в обособяването на едно 
ново място, където то да се осъществи – зрителят извървява своя път през 
самото произведение, наслаждавайки се на скулптурите.

Може би най-дългогодишният проект, който заслужава вниманието на 
изследователите в тази посока, е дейността на Иван Русев и неговият скул-
птурен парк в Илинденци, община Струмяни. Идеята за подобно начина-
ние е дълго обмисляна, още от началото на 90-те години на ХХ век, а до 
реализацията ѝ се стига през 1998 г. Като цел той посочва „създаването на 
възможности за развитие на парковата скулптура в едни нови и непознати 
форми, функциониращи в полза на заобикалящата ги природа и преминава-
щите хора и животни“ (www.ilindentci.com). Ето че отново пътуването или 
преминаването през „култивираното“ от художника пространство може да 
залегне в цялостната концепция на цял един скулптурен парк.

Четейки едно интервю на Иван Русев във вестник „Култура“ се убежда-
ваме, че именно мястото е било в основата на проекта: „Скулптурният парк 

2. Пасаж, 2008, Червен бряг, завод Терра, Крум Дамянов
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включва интересен хълм и това обуславя начина на намеса. Още в началото 
фондацията си постави за цел да не изключва тези дадености от художестве-
ния момент и така се родиха първите идеи за така наречените „функционал-
ни“ скулптури...“ (Petkova 2003: 8). 

През годините Иван Русев организира творчески пленери, на които кани 
свои колеги с цел да създадат произведения за мястото, определено за парка. 
Така се създава цял мраморен комплекс на площ от 10 дка, именно там, откъ-
дето се ражда и материалът, от който са направени произведенията – Пирин 
планина. Там могат да се видят произведения на над 65 утвърдени имена 
в скулптурата от България, Австрия, Индия, Япония, Холандия, Франция, 
Словакия, Румъния, Израел, Швеция, САЩ, Канада и Мексико.

Началото е поставено от скулптурните акции, в които през годините са 
взели участие най-изявените ни творци в областта на скулптурата. Посте-
пенно се оформя т.нар. „Мраморен град“. Един от скулптурните обекти в 
него, който пряко се отнася до идеята за пътя, е Мрежата – мраморна па-
яжина от каменни алеи, които свързват скулптурите. Тя се развива посто-
янно заедно с появата на нови творби в парка. Проектът е започнал през 
2001 г., като конструкцията е изцяло съобразена с терена: „Те са съчетани с 
конкретни теренни и вертикални скулптурни разработки, превръщайки пре-
минаването на зрители и туристи в интересно, пълноценно преживяване и 
възприемане на околната панорама“, казва Иван Русев. Други такива проек-
ти са: Винарната, дело на Иван Русев, реализирана в колектив с Цветослав 
Христов, Георги Станишев и Иван Стоянов (2005); Форумът – в местност, 
представляваща естествен амфитеатър, който гледа към вертикалните скали 
на планината и където чрез скулптурна интервенция е създадено истинско 
сайт спесифик2 произведение; езерото Йордановден (2000), сътворено с цел 
да се осигури място за провеждане на ритуала на Богоявление – хвърлянето 
на кръста. Веселин Димов и Огнян Петков преграждат една от реките в мест-
ността, където преди това се е образувал малък вир и така се образува езеро: 
„Работата включва почистване на определеното пространство, изкопаване на 
70 камиона пръст за оформяне на водоема, пренасянето на 150 тона мрамор, 
изграждане на зидове. В резултат е издигнат 25 м зид и е създадено езеро, съ-
биращо до 600 кубически метра вода“ (Vladova 2001). Като допълнение към 
него Красимир Митов прави проекта Брод през реката, построявайки мост, 
по който хората да преминават от другата страна на реката. 

Виждаме, че целият Мраморен парк е замислен като единен комплекс, в 
който чрез „опитомяване“ на природната среда чрез намесите на изкуство-
то отново се поставя въпросът за пътуването. Паркът е не само пример за 
хармония между изкуство и природа, взаимодействие между произведения 
и околна среда, но и за частна меценатска дейност, която продължава да съ-
ществува въпреки външните обстоятелства. 

2  Сайт спесифик е произведение на изкуството, създадено да съществува на определено мяс-
то. Обикновено художникът взема предвид местоположението, докато планира и създава 
своето произведение.
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Изводи
От представените няколко примера от различни периоди на българското 

изкуство от началото на Прехода до днес се забелязва една осъзната линия на 
използването на пътуването/преминаването като концепция в произведения-
та. В основата ѝ заляга идеята за трансформиране на пространството, където 
се реализира творбата, понякога до степен, то самото да стане произведение 
на изкуството. Това е напълно осъзнато действие от страна на артистите, 
част от целия им творчески процес.

Философията на пътуването като акт на себеопознаване, откривателство 
в изкуството и неговите вечни стойности заляга дълбоко в концепцията на 
произведенията на авторите от този период и това се вижда в не малко при-
мери. Тяхното по-сериозно проучване би допринесло за формулирането на 
определена тенденция в българското съвременно изкуство, която ще даде по-
различен поглед към и без това фрагментираната и хаотична художествена 
сцена от този период. 
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JOURNEY AS AN ORGANIZING SPACE FACTOR 
IN THE BULGARIAN UNCONVENTIONAL AND 
CONTEMPORARY ART

Roumena Kalcheva

Summary: Travelling in the sense of passage, whether physically – of a subject through 
a certain space or – philosophically as a process of self-awareness, has been dealt with in 
many works on Bulgarian unconventional and contemporary art from the late 1980s until 
now. This study seeks to explore this trend in the context of Bulgarian art, demonstrating, 
by using examples, that travelling is embedded in them as a conscious spatial factor. It is 
often based on the idea of   transforming the space where the work is realised until some-
times this space becomes a work of art itself. It is a fully realised action that is part of the 
whole creative process. The research aims to contribute to the formulation of a certain trend 
in Bulgarian contemporary art that will give a new and different look to the already frag-
mented and chaotic art scene of this period.

Keywords: N-forms, happening, action, installation, contemporary art, Land Art
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

НОВИЯТ ПЪТ, НОВИЯТ ЧОВЕК, НОВИТЕ 
ТЕМИ
(ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО ВЛАСТ – МУЗИКА – 
НАУКА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ 
ПО ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКИТЕ НА 
КУЛТУРНИЯ И НАУЧНИЯ ФРОНТ ОТ 50-ТЕ 
ГОДИНИ НА ХХ ВЕК)

Венцислав Димов1

Абстракт: След 9 септември 1944 г. новата власт чертае нови пътища, задачи и въз-
можности пред музикалните творци и изпълнители, както и пред учените, които 
изследват „музиката на народа“. Веднага след създаването на Института за музика 
(1948) се обособява отдел за народна музика, който получава задача да осъществи 
теренни изследвания и регистрации на новите песни на народа, свързани с револю-
ционните борби, партизанското движение, новото село. Статията се фокусира върху 
пътищата, които извървяват българските музикални фолклористи (Райна Кацарова, 
Елена Стоин, Иван Качулев) в търсене, записване и представяне на тези нови песни 
и техните певци. Източници на изследването са архивните записи в ИИИзк – БАН и 
публикувани изследвания от 50-те години на ХХ век. 

Ключови думи: социалистическа власт, традиционна музика, фолклористи, парти-
зански песни

За да се разберат историческите процеси от близкото минало в развитието 
на българската наука за традиционната музика, следва да се проучи ролята 
на властта в развитието на музикалната фолклористика, както и мястото на 
учените в процесите на идеологическо конструиране на „музиката за наро-
да“ в практиката на академичните, художествено-творчески и медийни по-
средници. Текстът е част от работата по научен проект към ИИИзк – БАН 
„Ехо от първите стъпки: представяне на архивираното звуково наследство 
на първите фолклористи от Института за музика (плочи с теренни записи на 

1  Ventsislav Dimov (PhD,1999; DSc, 2018) is an Asst. Prof., Head of the Ethnomusicology Re-
search Group, Institute of Art Studies, BAS. Asst. Prof. at the University of Sofia, Faculty of Jour-
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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



435

Райна Кацарова, Елена Стоин и Иван Качулев от края на 40-те и началото на 
50-те години на ХХ век)“. Източници на изследването са архивните записи 
в институтите на БАН и публикуваните изследвания от 50-те години на ХХ 
век.

Институтът за музика при БАН като отправна точка на нови пътища 
Историографските прочити на развойните процеси в българската етному-

зикология сочат, че през социалистическия период властта полага особени 
грижи за финансирането и подпомагането на изследвания, които се изра-
зяват в откриване на академични институции и работни места за нараства-
щия брой професионални етномузиколози, финансиране на теренната и де-
шифраторската работа, публикуване на периодични списания, монографии 
и сборници със записани музикалнофолклорни материали, организиране на 
конференции и т.н. 50-те години на ХХ век се определят като време на ком-
плексните експедиции, на регионално-описателните проучвания, на активна 
събирателска дейност, но заедно с това – „време на научноевристичен за-
стой“ (Peycheva, Dimov 2009).

През периода на „класическия сталинизъм“ 1948–1956 (Znepolski 2012: 
35) една от основните идеологически задачи, поставена на етномузиколо-
зите от властта, е събиране и изследване на партизанския бит и фолклор, на 
революционни, антифашистки и партизански песни, на съвременни песни за 
новото социалистическо село. Новата власт осигурява на етномузикология-
та непостигнати до този момент институционални, финансови, технически 
и кариерни възможности срещу използване на труда на етномузиколозите 
за политически и идеологически цели. От Отдела за Народна музика при 
Етнографския музей, след това и от Института за музика при БАН се орга-
низират командировки на терен, издават се песенни сборници, публикуват 
се изследвания. Елена Стоин (Peycheva, Dimov 2015) описва това време като 
период на мащабни идеи, конкретни задачи и достатъчно пари за апарату-
ра и „безброй командировки“ за теренни проучвания и документация. Тя си 
спомня как академик Тодор Павлов, председател на БАН и член на ЦК на 
БКП, помага на академик Стайнов при създаването и „изпълването със съ-
държание“ на Института за музика при БАН – осигурява сграда за института 
в бившия дом на министър-председателя Андрей Ляпчев на ул. „Кракра“ 21; 
съдейства за откриване на щатни бройки и за заемането им от специалисти 
– през 1949 е назначен Иван Качулев, а през 1950 – Райна Кацарова и Елена 
Стоин със звукозаписните им архиви, пренесени от Етнографския институт, 
където са работели. 

Архивните материали с текстове и звукозаписи на партизански песни, бе-
лежките в теренните дневници за певци, историята на песните са ценен пър-
вичен извор за изследване на фона, на който се появяват и експонират медий-
но партизанските песни. Сега те са ценни и като документ със съдържащите 
се в тях текстове на песни, имена на певци, описания и анализи на ситуации 
на изпълнение; и като отношение към песните. Интензивната научна про-
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дукция на етнографи и фолклористи върху партизанските песни от края на 
1940-те до края на 1960-те говори за механизмите, по които властта задава 
в публичното и в академичното пространство важните според нея теми на 
научен, медиен, обществен интерес. Антифашистката борба с нейните ета-
пи – Септемврийското въстание през 1923 г., партизанското движение през 
1941–1944 г. и участието на България на страната на антифашистките сили 
във войната през 1944–1945 г. – са тази тема за изследване и публикуване от 
учените, която се подкрепя и финансира. Разпоредено е на ръководството 
на БАН да осъществи такива изследвания, академиците свеждат задачата до 
ръководството на двата института – за музика (ИМ) и етнографски (ИЕМ), 
което от своя страна поставя записването, изследването и издаването на та-
кива песни като една от основните задачи на новосъздадените научни струк-
тури. Академик Петко Стайнов, директор на Института за музика, описва в 
предговора на един от сборниците със съвременен песенен фолклор задачата 
така: „Великите движещи идеи на нашето време, както и събитията, послед-
вали Девети септември, извършиха дълбоки социални, икономически, по-
литически, културни промени в живота ни. Тези промени народът отрази по 
художествен начин в своя нов музикален фолклор – в партизанските песни 
от времето на съпротивителното движение, песните за Съветския съюз, за 
великия Сталин, Червената армия, за Георги Димитров и Вълко Червенков, и 
в песните за трудовия живот и новото българско село“ (Staynov 1953). Сред 
многото научни публикации върху фолклора на партизаните и народните 
песни, които отразяват техните борби, са изследванията и песенните сбор-
ници на Елена Стоин, Иван Качулев, Иван Койнаков, Николай Кауфман.

Нови теми, нови терени, нови маршрути на учените: записите в 
архива
База за изследването е масив от най-ранните звукозаписи на новите пес-

ни, правени между 1948 и 1950 г. от Райна Кацарова, Елена Стоин и Иван 
Качулев, които се съхраняват в Звуковия архив на Института за изследване 
на изкуствата – БАН. 

Райна Кацарова документира на терен песенните рефлексии на близкото 
минало и съвременността. На 15 юли 1948 г. в Берковица тя записва върху 
грамофонна плоча партизанската песен Гъста е магла паднала2.  В теренна-
та си тетрадка фолклористката пояснява, че песента е създадена за Живко 
Пуев, командир на отряда. Възпятото събитие е известно като „Макрешката 
случка“. Другата записана песен на същия звуконосител е Ама мамо, майко, 
стара майчице. В бележката на записвача се информира, че песента е „из-
мислена от Дим. Митев, политзатворник, 15 години осъден, лежал 9 години 
– една година след освобождението си починал“. На 27 април 1949 г. в София 
Райна Кацарова записва три съвременни бригадирски песни: Снощи покрай 

2  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10168 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10168]. Песен No. 
234, пята от Никола Георгиев Николов, 37-годишен, роден в с. Охрид, Михайловградско.
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вас минахме, Свят широк, Яно, Янке и Стоян на Славка думаше3.  
Много регистрации на новосъздадени песни имат Иван Качулев и Елена 

Стоин. Теренните записи на партизански и революционни песни на Иван 
Качулев са правени в София, Белоградчишко, Ломско, Брацигово, Новоза-
горско, Казанлъшко, Трънско, Брезнишко между март и юли 1948 г. На 15 
март 1948 г. в с. Ярловци, Трънско, Качулев записва партизански песни за 
герои от Трънския отряд: Другарице, кажи право, дал е другар Денчо здраво, 
Не бойте се, братя ярловчани, Край Пирота гроб до гроба, Гъста е могла 
паднала, Пой о, Миле, волове на реку, Край реката Ерма, Партизан се за бой 
стяга, Буря страшна настала4. През същия ден Иван Качулев записва пар-
тизански песни и в с. Рани лук, Трънско: Що си, горо, толкус повехнала, Иде 
Тито преко и Ой, девойко, другарице5. На 27 март 1948 г. Иван Качулев е в 
с. Кошарево, Брезнишко, където записва четири партизански песни от група 
моми: В една борова гора млади бунтари лежеха, Стъпил Хитлер на руска-
та земя, Тъман се облак зададе и Кажи, кажи, малка моме6. Традиционният 
стил на пеене в Кошарево е двугласен, но новите песни с мелодии, близки до 
градската песен, са пети едногласно, в унисон. На 10 юли 1948 г. Иван Ка-
чулев записва две песни за Септемврийското въстание: Що не грейне топло 
ясно слънце7 и Слушайте, майки и бащи8. През юли Иван Качулев записва в 
град Брацигово три съвременни народни песни от 41-годишния Иван Нико-
лов Велчев: партизанската Я излес, излес, Гюрге (научил я от милиционер), и 
посветените на 23 септември 1923 г. Абер дойде от Атолука (знае я от Стоян 
Найденов, съчинител на песента) и Какъф йе спомян станалу Генджелий 
селу гуляму9. На 17 юли 1948 г. в Брацигово Качулев записва песента за 23 
септември 1923 г. Вятър вее, люляк се люлейе10. На 20 юли 1948 г. в с. Младо-
во, Новозагорско Иван Качулев записва две песни за Септемврийското въс-
тание през 1923 г.: Какъв йе спомян станало прис двайстъ и трета година 
и Стуянувата майчица и новосъздадена песен за войните с германците през 

3  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10191 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10191]. Пяла Радка 
Аврамова Димитрова, 37-годишна, която сама ги съчинила.
4  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10178 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10178]. Пети от 
19-годишната Кръстинка Асенова, която ги научила от партизаните.
5  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10179 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10179]. Пели 
младежите Тота Алексиева на 22 години и Никола Минов на 19 години, научили ги от 
партизаните.
6  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10180 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10180]. Пели Евдокия 
Василева на 19 години, Йорданка Йорданова на 18 години, Спаса Иванова на 18 години и 
Венка Сотирова на 14 години.
7  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10187 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10187]. Пята от 
музиканта Фику Селимов,  41-годишен от с. Бело поле, Белоградчишко.
8  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10188 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10188]. Пята от 
музиканта Първан Василев, 40-годишен от с. Игнатово, Ломско.
9  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10186 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10186].
10  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10188 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10188]. Пял Георги 
Кътев (Цанкето), земеделец на 33 години.
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1944 г. Куга се вуйна убяви11. На 22 юли 1948 г. в с. Мъглиж, Казанлъшко, 
Качулев записва песента за Септемврийското въстание през 1923 г. Глас ми 
се счува12.

Още при първите си самостоятелни записи на терен Елена Стоин запис-
ва на 26 март 1948 г. Иван Качулев, по това време асистент в НЕМ, кой-
то пее партизанската песен Ой девойко другарице13. На 28 март 1948 г. в с. 
Васил Левски, Карловско, Елена Стоин записва партизанските песни Вчера 
ми слезе млад Гънчо и Какво е чудо станало в София града голема14. На 30 
март 1948 г. в с. Богдан, Карловско Елена Стоин записва две партизански 
песни: Партизани сговаряха и Де се е чуло, видяло. През същия ден Елена 
Стоин записва и антифашистка песен Цанков ходи, тропа15. Особено инте-
ресни са записите на партизански песни, които Елена Стоин прави в Банско 
на 27 юни 1949 г. Това са първите записи на мъжка певческа група от Банско 
с водач Иван Мацурев, която пее двугласно, в характерния местен стил, и 
пее две партизански песни: Пак при вас идвам, чукари стръмни и Йой е га 
видиш темна ми магла16. На 15 септември 1949 г. Елена Стоин записва в 
с. Лъжене, Ловешко, седем нови народни песни – партизански и Бригадир-
ска – от тяхната съчинителка17. Специално внимание заслужават и песните, 

11  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10189 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10189].
12  АИИИзк I, МФА, п. 399, инв. No. 10190 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10190]. Пял 
45-годишния аргатин Трандафил Антонов, който я научил от съселяни комунисти.
13  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10169 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10169]. Бележката 
е „записал я от партизани“, Качулев я е научил от информатори в Трънско дни преди този 
запис.
14  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10171 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10171]. Първата 
песен е записана като партизанска „на трапеза“, втората – като съчинена от певицата Пена 
Петрова Ристюва на 55 години.
15  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10172 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10189]. Първата пе-
сен (Генкината) е пята от Мина Минчева Стоянова на 24 години. Певицата я знае от селския 
хор, песента е съчинена от Иван Павлов – сега учител в с. Песнопой, Карловско и е включена 
в китка от народни песни, пети от хора. Втората партизанска песен (Радкината), също е на-
учена от селския хор – на Елена Стоин я пее 32-годишната Дима Колева Ангелова. Третата 
песен е пята от Димитър Ст. Мичев на 51 години, който я научава в затвора – „била съчинена 
от някой си Видул – сега покойник“.
16  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10193 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10193]. Твърди се, 
че известната Мъжка певческа група от Банско с водач Иван Мацурев е създадена през 1962 
г., но звукозаписът на тази група, водена от Мацурев, е от 1949 г. В мъжката група, от която 
записва партизански песни Елена Стоин, пеят: Иван Кост. Мацурев на 25 години, подпору-
чик; Димитър Георгиев Тренчев на 25 години, подпоручик; Георги Димитров Тренчев на 25 
години, дърводелец; Асен Костадинов Лалев на 20 години; Иван Димитров Мутафчиев, на 
26 години, дърводелец, който е бил една година партизанин в отряд „Никола Парапунов“, с 
партизанско име Мануш; и Никола Иванов Дурчов на 20 години.
17  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10195 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10195]. Пяла Гина 
Маринова Костадинова на 67 години: „Слушайте и внимавайте“ – „за болницата Майчин 
дом, партизанска“; „Майчице мила, рождена“ – „партизанска“; „Прис четирийсе й четвърта 
година“ – „партизанска“; „Във Ловчанската околия“ – „партизанска“; „Пъртийкъ в гора зи-
лена“ – „партизанска“; „Станало й седям години“ – „за положението сега“ и „Славей в ила 
пее“ – „бригадирска“.
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които записва Елена Стоин от един от известните песнотворци – Дядо Мано 
(Атанас Киров Коцев) от с. Маслово, Софийско. На 16 декември 1949 г. в 
Етнографския музей в София Елена Стоин записва от него няколко авторски 
песни със съвременна тематика: Болен легна другаря Димитров на трапеза; 
Писмо пише Иван добър войник – на трапеза, за Унгарския фронт; Чуеш мене 
ле, другаре Търпешеф – за ТКЗС-то в Маслово; Майка на Стоян думаше – за 
погрома на земеделците през 1923 г.; За Стамболийски – „песен от преврата 
на Стамболийски през 1923 г.; Я не беше девети септември; Болна легна Ти-
товица млада18. Фолклористката записва в бележника си реплика на певеца: 
„Ко ги не пуща в движение, да ги чуе народ!“. Няма сведения тези песни да 
са звучали по Радио София, но певецът разказал на Цветана Романска, че 
хората ценели песните му, канили го да пее по селски радиоточки: „Викаа 
ме на Нова година та предавах – имаме в Маслово и Шиаковци радио за сто-
панството. Пеях им и за Георги Димитров, и за Унгарския фронт. Пеяха и две 
невести и две момета, ама други песни“ (Romanska 1976: 373).

Пътищата към народа минават през медиите
Научната работа по записване и изследване на новия фолклор, популя-

ризирането му чрез периодични издания и най-вече чрез звукозапис и еф-
ирно излъчване в програмите на радиото са част от мащабните дейности на 
културния фронт, който обхваща идеологическото възпитание на масите във 
всекидневието, свободното време, любителското творчество. Песните се но-
тират, песенни текстове и мелодии се публикуват в сборници, нотни свитъци, 
песнопойки, поредици за участниците в контролираната отгоре художестве-
на самодейност, за да се запеят масово. Издирването и записването от учени-
те и медийното представяне на партизански народни песни и песни за новото 
село са паралелни процеси. 

Да се издирят и запеят по радиото народни партизански песни е задача, 
възложена първо на овладяното от новата власт българско радио. Има сви-
детелства как мобилизация за празнуване на „3-годишнината на 9 септем-
ври“, спусната като директива от Отдела за агитация и пропаганда на ЦК 
на БРП(к), е мотивирала ръководството на радиото да организира събиране, 
записване и излъчване на партизанските песни. В навечерието на 9 септем-
ври 1947 г. списание „Радиопреглед“ публикува две такива песни с ноти и 
текстове и съобщава: „Много от тези песни бяха записани това лято от ръко-
водителя на народния оркестър при Радио София г. Иван Кавалджиев, който 
обходи селата в Трънска околия, където песните са създадени и където наро-
дът ги пее по сборове и седенки. Записаните песни ще бъдат изпълнени от 
група Росна китка пред микрофона на Радио София в дните около 9 септем-
ври и на самия празник“. Под публикуваните песни Ой, девойко другарице 
и Пои Миле волове е поместен редакционен текст: „Героичната борба, която 

18  АИИИзк I МФА, п. 399, инв. No. 10197 [AIIIzk I, MFA, p. 399, inv. No. 10197]. Пял „Дедо 
Мано – Атанас Киров Коцев, 66 годишен, бивш железничар, сега земеделец, член на ТКЗС, 
с. Маслово, Софийско“.
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най-верните народни синове – антифашистките борци от съпротивата водиха 
срещу монархофашизма, намери дълбок отзвук в народната душа. И както 
някога в хайдушкия и революционен епос са възпeти народните защитници 
и юнаци, тъй и в наши дни народът създаде песни, в които прославя подви-
зите на българските партизани. Център на това ново народно творчество е 
Трънския край, където се подвизаваше легендарния партизански командир 
Славчо Трънски. Характерното и най-ценното в тези песни е това, че в тях 
е отразена задружната борба на българския и сръбския народ за свобода и 
братство“ (Dimov 2019: 196-197).

През 1960 г. Съюзът на българските писатели започва работа по издава-
нето на 13-томен сборник Българско народно творчество. Последният том 
съдържа около 731 песни с нотни и словесни текстове, 8 от които са „песни 
с нова тематика, партизански и за новото село, добили вече широко разпрос-
транение и възприемащи се като народни“. Райна Кацарова, съставител на 
тома, избира тези песни, свързани със „съпротивителното движение“, „тру-
дово-кооперативните стопанства“, „бригадирското движение“, защото „са 
запети от народа” (Katsarova 1965). За това свидетелства и отнасянето им 
към функционалния масив на седенкарските песни, отличаващ се с отворе-
ността към нефолклорното и новото. Четири от тези песни са взети от репер-
тоара на народни певци, които са ги пели по радиото – Петкана Захариева, 
Гюрга Пинджурова, Груйчо Дочев; за една – Овчар бригадир – не е посочен 
източник, но и тя е от радиопрактиката; останалите три са от песенни сбор-
ници, издавани в големи тиражи през 50-те години на ХХ век. Осемте „нови 
народни песни“, поместени в тиражирания том с нотни и словесни текстове 
са екстракт, който дава представа кое прави новите песни „музика за народа“ 
– популяризирането, включването им във всекидневните практики, витали-
зирането им чрез медийното посредничество на радиото и печатната пери-
одика. Популяризаторската роля на приложната и медийно репрезентирана 
наука се илюстрира и от самите учени и техните публикации. Елена Стоин 
акцентира в предговора си към Народни партизански песни, че жизнеността 
на тази проява на този нововъзникнал фолклор се дължи и на „съвременни 
фактори“ като художествената самодейност и публикациите в периодичния 
печат (Stoin 1955). Стоин и Качулев отбелязват в предговора към Български 
съвременни народни песни, че „микрофона на радиото и самодейната естра-
да“ са сред основните фактори, които определят промените в музикалната 
практика, изпълнението, съдържанието на новите песни (Stoin, Kachulev 
1958).

Заключение
Обозримите архивни масиви, измеримото количество на ранните научни 

звукозаписи, съхранявани в звуковия архив на Института за изследване на 
изкуствата – БАН, и научните публикации през 50-те и 60-те години на ХХ 
век дават възможност да се направят някои изводи за отношенията власт-
традиционна музика-наука и за ролята на музикалните фолклористи. Едно 



441

просто сравнение върху съотношенията в обема записани музикални едини-
ци сочи сериозното присъствие на новите песни в научния и събирателски 
интерес, израз на политиките за правене на наука през „сталинския пери-
од“ на социалистическа България. Райна Кацарова, ръководител на отдела 
за народна музика при НЕМ, записва през 1948 г. 101 звукови единици, 5 от 
които са новосъздадени песни – партизански и бригадирски. Иван Качулев, 
който първи след Райна Кацарова започва звукозаписна дейност на терен, 
през 1948 г. регистрира 104 песни и инструментални мелодии, от които 28 
са новосъздадените песни – септемврийски, партизански, за войната срещу 
германците. Елена Стоин е направила през периода 1948–1950 теренни зву-
козаписи върху грамофонни плочи на 338 музикални единици. От тях 22 са 
новосъздадени песни за Септемврийското въстание, политзатворници, кому-
нисти и земеделци, партизански песни, песни за новото село и новите поли-
тически водачи на социалистическа България. Количественото съотношение 
в архивните записи сочи забележимо присъствие на новосъздадените песни 
в теренните регистрации – те са между 5 и 30 процента от цялото. Числата 
потвърждават разчетената по-горе от обзора на научни текстове, издателска 
продукция и медийни свидетелства тенденция науката да бъде „впрегната“ 
в спуснатата и спонсорирана от властта политическа задача за събиране, из-
следване и популяризиране на народните песни за новото време, които се е 
очаквало да навлязат масово в бита на народа.
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THE NEW PATH, THE NEW MAN, THE NEW 
TOPICS
(ON THE POWER – MUSIC – SCIENCE 
RELATIONSHIP IN SOCIALIST BULGARIA 
BASED ON EXAMPLES FROM THE PRACTICES 
OF THE CULTURAL AND SCIENTIFIC FRONT 
OF THE 1950s)

Ventsislav Dimov

Summary: After September 9, 1944, the new authorities created new avenues, tasks, and 
opportunities for musicians and performers, as well as for folk music researchers. Imme-
diately after the establishment of the Institute of Music (1948), a department of folk music 
was established and assigned the task to conduct fieldwork and record new folk songs about 
the revolutionary struggles, guerrilla movement, the new village. The article focuses on 
the paths taken by Bulgarian folklorists (Raina Katsarova, Elena Stoin, Ivan Kachulev) in 
search, recording, and presentation of these new songs and their singers. Archival records at 
the Institute of Art Studies, BAS and published studies of the 1950s are used.

Keywords: socialist government, traditional music, folklorists, partisan songs
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ТРАЕКТОРИИ И ЗАВРЪЩАНИЯ ОТ 
ТЕАТРАЛНАТА КЪМ ХОРЕОГРАФСКАТА 
РЕЖИСУРА. СПЕЦИФИКИ

Анелия Янева1

Абстракт: Хореографията и хореографската режисура заимстват понятия от театъ-
ра, музиката, изобразителното изкуство и киното. Така се раждат определения като: 
„бяла тишина“; „бледа хореография“; „колоритна музика“ и т.н. Чрез съчетания меж-
ду театрални / музикални / танцови структури се създават нови жанрови форми като: 
драмбалет (драма и балет; драматичен балет), танц-театър (съчетание между танц 
и театър), танц-симфония (танцов превод на музикалната симфония) и др. При ана-
лиз на идеите на видните театрални дейци от ХХ век – Константин Станиславски, 
Всеволод Мейерхолд, Михаил Чехов, се открояват приликите и различията между 
театралната и хореографската режисура, но не бива да забравяме и спецификите, ха-
рактерни само за хореографската режисура. 

Ключови думи: хореография, балет, драмбалет, танц-театър, танц-симфония, хорео-
графска режисура

В съзвучие с идеите на Константин Станиславски (1863–1938) за твор-
ческото „ако“2 и „предлаганите обстоятелства“3; и особено за свръхзада-
чата4 и „сквозное“ действие5, в балетната творба навлиза терминът хорео-
графска режисура6. Въведен е от Ростислав Захаров и Леонид Лавровски, 
чиито разработки (Бахчисарайски фонтан7 и Ромео и Жулиета8) поставят 

1  Prof. D.Sc. Anelia Yaneva is a researcher at the Institute of Art Studies, BAS (1993), Head of the 
Musical Theatre Research Group; professor at SWU. She studied ballet at the National School of 
Dance Art, Sofia and majored in ballet stage directing (1979); MA in Directing at Rimski Korsa-
kow Conservatory, St. Petersburg (1986) and doctoral degrees (1992). She published 14 books on 
ballet.
2  Според Станиславски „творческото ако“ е: „Лостът, който пренася артиста от всекиднев-
ната действителност в сферата на въображението“ (Stanislavski 2015: 105).
3  „Творчеството винаги започва с „ако“, а „предлаганите обстоятелства“ го развиват“ 
(Stanislavski 2015: 96).
4  „Стремежът към свръхзадачата трябва да бъде постоянен, непрекъснат, да преминава през 
пиесата и ролята“ (Stanislavski 2016: 412-413).
5  Сквозное действие (превеждано и като пронизващо действие) подрежда епизодите в пиеса-
та спрямо свръхзадачата и замисъла на режисьора (Stanislavski 2016: 502).
6  Хореографска режисура – „съвкупност от средства за поставяне на сцена: сценография, 
осветление, музика и актьорска игра“ (Pavis 2002: 301).
7  Хореография Ростислав Захаров (1907–1984) по поемата на Александър Пушкин, музика 
Борис Асафиев (1934, Ленинград)
8  Хореография Леонид Лавровски (1905–1967) по едноименната трагедия на Шекспир, музи-
ка Сергей Прокофиев (1940, Ленинград)
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началото на нова жанрова форма – драмбалет9. Структурата на балетния 
спектакъл се приближава до структурата в драматичния театър – със своя 
експозиция, завръзка, кулминация и развръзка – при това не само в цялост-
ния сюжет, но и във всяко отделно действие, сцена или танц (Zaharov 1976: 
195-197; Zaharov 1983). Актьорското присъствие, детайлите му (походка, ос-
мислен жест10, пантомима) стават по-важни от танца, появява се режисьор-
ски монтаж (Lavrovski 1983: 123-124). Но все пак се получава разминаване 
между намеренията за реалистичност11 в режисурата и осъществяването им 
посредством класически танц – доста абстрактен и с голяма доза условност 
на представянето. 

Всеволод Мейерхолд (1874–1940) предлага друг тип театър – условния 
театър, в който актьорът е оставен без декори, а посредством практика-
бли се оформят множество площадки за паралелно развиващи се действия. 
Създадената от Мейрхолд система за обучение на актьори, наречена биоме-
ханика (Gordan 2004: 169) кардинално променя функциите на актьора и не-
говото предназначение в спектакъла. Биомеханиката на Мейерхолд се фоку-
сира върху механиката на движението, третирайки тялото като биологичен 
продукт – сегмент от някакво цяло. В хореографията12 – в авангардния си 
спектакъл Парад (1917, Париж) Леонид Мясин13 съчетава танци, акробатика, 
комедия дел`арте и превръща човешкото тяло в машина14.

Със сходни идеи работи и Феодор Лопухов15. Той създава нов тип синте-
тичен балет16, който включва в едно зрелище танц, пантомима, говор, пеене, 
изпълнявани като площадно действие на скоморохи17, с елементи от цирк 
и акробатика18. В своята версия на „Лешникотрошачката“ Лопухов изграж-
да сложен режисьорски спектакъл19 в симбиоза между танцови и говорни 

9  Драмбалетът синтезира принципи на драма и балет. Драмбалетът е особено силен през 
30-те години на ХХ век в Русия (Ростислав Захаров, Леонид Лавровски) и в Англия (Нинет 
де Валоа, Кенет Макмилън), но се проявява и през втората половина на ХХ век при Джон 
Кранко (в Щутгарт) и Биргит Кулберг (в Швеция).
10  „Всеки жест, движение и поза на танцьорката трябва да носят определен смисъл и значе-
ние“ (Zaharov 1976: 255).
11  Повлияват идеите на Станиславски за психологически реализъм (вж. Nikolova 2008: 22-33; 
Lavrovski 1983: 135). 
12  В така наречения урбанизъм през първата половина на ХХ век и в танц-театъра през вто-
рата половина на ХХ век.
13  Леонид Мясин (1895–1979) руски хореограф-режисьор. 
14  Художественото оформление е на Пабло Пикасо. На сцената се появяват и танцуващи не-
бостъргачи.
15 Феодор Лопухов (1886–1973) руски хореограф-режисьор.
16  Лопухов представя синтетичния балет като опозиция на реалистичните балети на Захаров 
и Лавровски.
17  В постановките му Нощ на голия връх (1924), Пулчинела (1926), Байка (1927), като въвежда 
скомарохи и в класическия балет – Лешникотрошачката.
18  Циганско колело, шпагат, мост, акробатични поддръжки – все такива, които имат малко 
общо с традиционния класически танц.
19  Балетът Лешникотрошачката (1929, Малый театър, Ленинград, хореография Феодор Ло-
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епизоди (Dobrovolskaya 1976: 200), която е близка до условния театър на 
Мейерхолд. Идеята на Мейерхолд за плоскости, пред които да се движат ак-
тьорите (Meyerhold 2018: 104), е проектирана и в Лешникотрошачката на 
Лопухов и по-специално във „Валса на цветята“ чрез цветовото съчетание 
между плоскостите и танцуващите пред/около тях артисти20.

Човешкото тяло, разглеждано от Мейерхолд като биологична маса, е тре-
тирано от Лопухов и като движещи се нотни трайности и звукове. Балет-
майсторът още от 1919 г. (Lopuhov 1922; Lopuhov 1925) се опитва да дока-
же, че танцът може да възпроизвежда структури, подобни на музикалната 
симфония. Върху музиката от Четвърта симфония на Бетовен (B dur, op. 60), 
Лопухов реализира нов балетен жанр – танц-симфония.

Танц-симфонията му Величието на мирозданието (1922) се приближава 
до условния театър на Мейерхолд чрез конструктивното решение да създа-
де танцов аналог на музикалната симфония21; чрез авангардната за време-
то си безсюжетност и акробатична хореография; чрез осветлението22 и танц 
върху празна сценична площадка23. Рисуваните в танца линия, кръг, спирала, 
диагонал се тълкуват като носители на определена космическа енергия. А 
на раждането и отмирането на хореографските теми се придава философ-
ски смисъл24. С цел да се акцентира върху съвпаденията в музика и танц-ар-
тистите, облечени в репетиционното си облекло,25 наподобяват движещи се 
ноти; липсват традиционните за сюжетния балет костюми26 и украси27.  

пухов) се състои от три танцови действия, Пролог и Епилог (където доминира говоримото 
слово). В Епилога куклата Лешникотрошач с немерена реч обяснява, че всъщност не е кукла, 
нито омагьосан принц, а актьор и представлението завършва с парад на артистите, участвали 
в пиесата.
20  Изпълнителите държат в ръцете си разноцветни плоскости, наподобяващи правоъгълни 
щитове, и танцуват, облечени в трика, които се сливат с цвета на държаните от тях плоскости, 
виж Dobrovolskaya 1996: 112.
21  Чрез утвърждаване и взаимодействия на хореографски теми (адекватни на музикалните) да 
пресъздаде развитието на човечеството и на света – на „мирозданието“; да интерпретира смя-
ната на музикалните мажорни тоналности с минорни, като променя ракурса на изпълнявани-
те движения – от Effacé към Croisé; да постигат динамичните знаци (Crescendo, Diminuendo, 
Forte, Pianissimo), като увеличава или намалява количеството участници в танца, а така също 
и като увеличава или намалява динамиката на изпълняваните движения спрямо увеличаване-
то/намаляването на звучността в музиката и количеството използвани инструменти.
22  Посредством осветлението и цветовите съчетания Лопухов търси някаква метафоричност: 
встъплението и заключението са обвити в синя светлина, първата част е осветена в жълто, 
третата е в бяло, а четвъртата – в червено. 
23  Без традиционните за класическия балет декори.
24  Групите танцуващи са възприемани като обобщени представи за мъжко и женско пове-
дение; за ритъм и мелодия; за изграждането и отмирането на материята; за спиралата на 
живота.
25  Бели ризи, черни панталони, бели чорапи и черни туфли за мъжете; бели поли (над коляно-
то) и блузи с къси ръкави и черни кантове – за жените.
26  Характеризиращи епохата и времето на действието.
27  Коронки, пайети, букли, перуки, дантели.
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Посрещната с овации от театроведи, балетни критици, художници (през 
1922, Sokolov 1974: 161-190; Dobrovolskaya 1976; Yaneva 2009), танц-сим-
фонията „Величието на мирозданието“ е гръмко разкритикувана28, когато е 
представена пред по-широка публика (1923)29 и свалена преди премиерата. 
Но идеите на Лопухов за танц-симфонията са пренесени на Запад от един от 
участниците в постановката на Лопухов – Георгий Баланчивадзе30.

Формулираните от Михаил Чехов (1891–1955) понятия – въображаемо 
тяло (Chekhov 2016: 93); въображаем център (Chekhov 2016: 80); атмосфе-
ра (субективна и обективна) (Chekhov 2016: 28-35); психологически жест31 
и импровизация (Chekhov 2016:101-105) видимо повлияват върху съвремен-
ната хореография32 и по-специално върху контакт-импровизацията. Но 
много повече повлияват схващанията му за композицията. Чехов акцентира 
върху три основни подразделения – началото и края на представлението 
(тоест завръзката и развръзката) и средната част (разглеждана като множе-
ство взаимосвързани епизоди). Всяко от тези подразделения има своя кул-
минация и така се получават общо три кулминационни момента (Chekhov 
2016: 140-142). Всички те са построени на принципа на полярността (кон-
траста) между началото и края; между отделните епизоди в средната част; 
между отделните действащи лица. Подобен модел действа и в хореографска-
та режисура – различията между отделните действащи лица се проявяват 
в начините на танцуване33; видовете танц; количеството участници (Yaneva 
2019: 286-293). 

Всъщност хореографската режисура заимства не само от драматичния 
театър, но и от музиката34, и от киното. Факт е, че киното внедрява прин-
ципа на монтажа (Eisenstein 2012) и оттам той мигрира в хореографията 

28  „Академичният балет реши, че е настъпил моментът за „откривателство“ като постави Ве-
личието на мирозданието на Лопухов, но с това балетният Шопенхауер показа само своето 
лилипутско нищожество. Харесвайки си Четвърта симфония на Бетовен, новопоявилият се 
Колумб явно е мислел, че открива Америка, поставяйки своята танцсимфония по светлото 
творение на пантеиста Бетовен... Но Бетовен едва ли е писал своята музика за характеристи-
ка на човекоподобната маймуна… И по неволя се питаме: нужен ли е такъв нелеп фокус-мо-
кус, когато просветителските задачи на зоологията са едни, а на академичния балет – други? 
Бетовен обаче няма нищо общо с това. Цялата чест и слава са за Феодор Лопухов. Ура!“, 
Bernshtein 1923: 7-8 (превод от руски език – А.Я).
29  След спектакъла „Лебедово езеро“.
30  Георгий Баланчивадзе, известен като Джордж Баланчин (1904–1983) е грузинец по нацио-
налност, американски хореограф-режисьор. Поставя танц-симфониите Серенада от Чайков-
ски (1934), „Кончерто бароко“ от Бах (1940), „Балé империал“ от Чайковски (1941), Симфо-
ния до-мажор, нар. още Кристалният дворец от Бизе (1947) и др.
31  В психологическия жест „невидимо жестикулира душата ни“, Chekhov 2016: 44.
32  Особено в творчеството на Пина Бауш и Уилям Форсайт.
33  А акцентите, ритмичното повторение и лайтмотивните жестове характеризират персонажа 
и в нови ситуации се възприемат като контрапункт на предходни негови взаимоотношения.
34  Сред най-често използваните в танца музикални форми са Сюита, Тема с вариации, Сонат-
но Алегро, Танцсимфония.
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като монтаж на два или повече времеви плана35; на паралелно действие36; на 
няколко сюжетни линии в нова история37; монтаж на танц, говор и мултиме-
дия, който става основен принцип в танц-театъра38 и в тоталния танцов 
театър39. Но принципът на монтажа започва да действа по-убедително в 
хореографията, когато се натрупват достатъчно кодове, специфични за съот-
ветното изкуство, които публиката вече може да разгадава. Появата на кино-
то и дигиталните технологии влияят за усложняването на хореографската 
режисура, защото позволяват „отварянето на нови прозорчета“ – монтаж на 
няколко смислови плана, паралелни действия, съчетания на минало, настоя-
ще, бъдеще40. И все пак „истинското поле за монтажа не са толкова сцената 
или екранът, колкото зрителското възприятие – сферите на неговите интелек-
туални и чувствени реакции“ (Kleiman 2012: 24).

Но заимствайки идеи от театъра, музиката, киното, хореографското изку-
ство запазва своите отличия. Например в балета няма написана пиеса. Дори 
и когато има либрето, то е само текст-насока, а не цялостна литературна пи-
еса. В балета хореографрежисьорът обединява в едно функциите на драма-
турга (автор на либретото), на хореографа (композиращ танците на персо-
нажите) и на режисьора (съчетаващ принципите и законите на построение 
на хореографската композиция и хореографската драматургия). И докато в 
театралното изкуство, като модерен театър се възприема театърът на режи-
сьора (Nikolova 2004: 320), то в хореографското изкуство за модерен балетен 
театър се смятат танцовите експерименти на артистите, когато всеки е съ-ав-
тор на творбата, и така отпада функцията на режисьора. Тогава вече отпада и 
понятието хореографска режисура.

Тези и други специфики обосновават автономността на танцовото изку-
ство, което дори и заимствайки, си остава различно като внушение и жанро-
ви територии.

35  В балета Дамата с камелиите по музика на Шопен, хореография Иржи Килиан.
36  В балета Ромео и Жулиета по музика на Берлиоз, хореография Морис Бежар.
37  В Opera Diva - хореография Мариана Крънчева, премиера 2019 в балет „Арабеск“ – виж 
Yaneva 2020.
38  В постановките на Пина Бауш.
39  В постановките на Морис Бежар.
40  Подобни съчетания има и в балета Прометей на Вигано, 1813.
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TRAJECTORIES AND COMEBACKS FROM
THE THEATRE TO THE CHOREOGRAPHY 
STAGE DIRECTING. SPECIFICS

Anelia Yaneva

Summary: The choreography and choreography stage directing borrow terms from the 
theatre, but also music, fine arts, and Cinematic Arts. This is how definitions like “white 
silence”, “pale choreography”, “multicolour music” etc., are born. Traveling from one art 
to another creates interesting terms and genre forms such as dram ballet (dramatic ballet), 
dance theatre (Tanz theatre), dance symphony, and others. Comparing the ideas of prom-
inent theatre actors of the 20th century – Konstantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, 
Mikhail Chekhov, highlight the similarities and differences between theatre and choreog-
raphy directing, but we should not forget the specifics that are characteristic only for the 
choreography stage directing.

Keywords: choreography, ballet, drаmballet, dance theatre, dance symphony, choreo-
graphic direction
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

СТИЛИСТИЧНИ ТРАЕКТОРИИ ВЪВ 
ВАРИАЦИИТЕ ВЪРХУ ДОКОМПОЗИЦИОНЕН 
ТЕМАТИЗЪМ (ЛЮБОМИР ПИПКОВ, 
ПЪТУВАНЕ ИЗ АЛБАНИЯ – ШЕСТНАДЕСЕТ 
КАРТИНИ ВЪРХУ ЕДНА АЛБАНСКА ПЕСЕН 
ЗА СТРУНЕН ОРКЕСТЪР)

Снежина Врангова-Петкова1

Абстракт: Част от най-ранната история на инструменталното формообразуване, ва-
риациите върху докомпозиционен тематизъм образуват културен пласт, формиран от 
динамиката на творческите избори спрямо интонационна основа, формообразуване, 
драматургия, композиционна технология. Отношенията между темата – модел, но-
сещ характера на породилите го епоха и тип мислене – и композиторската реализация 
в художествената творба превръщат творческия стил в ключ към качественото осъз-
наване на културно-трансферните процеси, на които е основан жанрът. Музикалните 
картини от Л. Пипков са разгледани едновременно като пример за функционирането 
на този вариантен механизъм и като вдъхновена от пътуването художествена отливка 
на поетиката на Балканите. 

Ключови думи: свободни и характерни вариации, кантус фирмус, остинатност, мо-
далност, звукова живопис 

Настоящият текст предлага нов поглед към вариациите на Любомир Пи-
пков Пътуване из Албания – шестнадесет картини върху една албанска песен 
за струнен оркестър (1952) и добавя към вече съществуващите перспективи 
(историческа, жанрова (Hlebarov 2000: 334-339) и идеологико-есеистична 
(Veznev 1983: 8-12)), тази на формообразуването. В началото на 1980-те го-
дини творбата е определена като съчетание на „симфонизъм с масова раз-
бираемост“ и влог в популяризацията на симфоничните жанрове (чиито 
монументални форми откликват на всенародния подем през онова, осеяно 
с немалка слава време от развоя на страната ни, Ibid. 8) чрез първичната 
жанровост. Дори от съвременна гледна точка подобен „отклик на всенарод-
ния подем“ да може да бъде вписан в инструментариума на насоченото към 
психическа и физическа мобилизация, радост и оптимизъм културно инже-
нерство от средата на ХХ в., проследяването му в художествения текст спира 

1  Snezhina Vrangova-Petkova PhD is an Associate Professor in Musical Analysis at the Theory 
of Music Department of the National Academy of Music, Sofia. Research field: musical analysis – 
form-establishing interactions, musical and genre development and syn¬theses, crossing points of 
arts in music. Author of the book The Route from Songs to the Art Form in Instrumental Music as 
well as of tens of research studies and scientific articles on theoretical and historical–to–theoretic 
problems of the Bulgarian and European culture. 

E-mail: svvrangova@gmail.com
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до селекцията на темата. Песента е само отправна точка към звукоструктур-
ни решения, стоящи далеч от прогнозния тип възприятие, характерен общо 
за песенно-танцувалната периодичност и конкретно – за „стратегически 
най-важния жанр“ на времето – масовата песен (Buleva 2019: 49). 

Албанската песен – тема на вариациите – е от градски тип и е с ладо-
ви, интонационни и структурни характеристики, резониращи на Пипковата 
творческа настройка по отношение на тематизма през 1950-те години. Чута 
или видяна на ноти от композитора в Музикалния институт в Елбасан, и за-
писана от него като Пролетна песен, мелодията носи редица типологични 
черти и на българския градски фолклор. Тематизацията ѝ вероятно е импул-
сирана именно от тази общност, както и от разпознаването на собствен ин-
тонационен опит и етос.  

1. Любомир Пипков, Пътуване из Албания – 16 картини върху албанска тема за струнен ор-
кестър. Експозиция на тема
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Историята на създаване на творбата е свързана с пътуване на Пипков 
до Албания през февруари 1949 г., по време на което, като част от културна 
делегация, той се потапя в историята на страната с легендите и преданията ѝ 
за събития и личности от близкото и далечно минало, запечатва в съзнанието 
си колорита на местата, превръща ги в извънмузикални творчески стиму-
ли. Тяхното значение за стила на Пипков е пространно изследвано (Hlebarov 
1983, Karklisiyski 2009) и е дефинирано като „музикално-акустическо чуване 
на действителността“, преобразуващо пространствено-сетивното в музикал-
на интонация и форма (Hlebarov 1983: 204), при което „извънмузикалният 
стимул“ се превръща в „естествен“ въз основа на дълбокото разбиране на 
света като „музикален“ (Karklisiyski 2009: 300).

Композиционна организация на Пътуване из Албания 
Номинацията на творбата указва породилите я „естествени стимули“ и 

очертава програмен профил, в който звуковите „картини“ са породени от 
визуално-пространствените впечатления на Пипков, но съдържат и социал-
но-исторически конотации. Хронотопът на пътя е пластово изграден – той 
трансформира звуково и наслагва върху темата различни пространства, 
времена, процеси. Предвид подхода на Пипков към цитираната песен – 
включително и тези на постепенна тематизация на хорала в европейската 
музикална култура чрез „имитационност, вариантност, подчинена и произ-
хождаща от един мелодически първообраз и контрапунктично съчетание 
на мелодическия материал“ (Manolov 1975: 111). В конкретния „музикален 
пътепис“ на мястото на хорала с еквивалентна стойност застава албанската 
фолклорна мелодия, пазеща в себе си спомена за усещанията и гледките: 1. 
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Покрай планината Даити; 2. Път през стръмнините; 3. Буря в Адриатика; 
4. Приказка за Скендербег; 5. Разказ за нови герои; 6. Овчарска колиба; 7. 
Вечер в планината; 8. Новата железопътна линия; 9. Маслинени гори към 
Влона; 10. Игра в училищния двор; 11. Разказ за робството; 12. Засада по 
брега на реката Шкумба; 13. Партизански гроб; 14. Партизански набег; 15. 
Новобранци по улиците на Корча; 16. Празник в Елбасан. От песента е аб-
страхирана само мелодията, но в разработъчния подход във вариациите ясно 
се откроява принцип на редукция на материала до определена мелодическа 
редица – версет – фраза, която тематизира формата в духа на полифонични-
те практики, свързани с c.f. техника. 

Всяка от картините представлява вариация на темата, а общият формооб-
разуващ профил синтезира строги, свободни и характерни вариации с еле-
менти на звукоизобразителност. При паралел между вариационния подход 
в опуса и този във втората част (cinq episodes d`après un theme populaire) на 
по-ранното Трио за пиано, цигулка и виолончело (1930) се забелязва общ-
ност, освен в нетрадиционните номинации и в двойното експониране, и в 
последващото полифонично развитие на темите, дължащо се вероятно на 
фолклорния им произход. Макар и по друг повод, през 1952 г., Пипков спо-
деля като своя концепция за многогласната обработка на фолклора, че, за 
да запази мелодията народностното си звучене, в композиторската работа, е 
„необходимо да се премине повече към полифонично разработване, но без да 
се стига до разгърнати полифонични форми“ (Naydenova 2019: 36).

Темата като композиционно задание 
Полифоничният потенциал в случая е вложен в самата първоначално 

едногласно изложена тема, представляваща период с вариантно повторено 
второ полуизречение (вж. Пример 1). Фактът, че началото на това второ по-
луизречение напомня на тонален отговор (V-I) на интонационното ядро (I-
V) от първото е прогнозен за полифоничните композиционно-технологични 
решения в контекста на цялото. Видно е, че те се заявяват още в рамките на 
самата тема, тъй като тя има двойна експозиция – едногласна и в двугласен 
полифоничен строеж с добавена цветиста мелодия, придаваща фригийски 
колорит на звучността още със започващия имитационно първи такт. Зве-
ната на тази двойна експозиция са в съотношение тема – остинатна вариа-
ция и това е прогноза, която се реализира още в първата – също остинатна 
вариация. Освен в цялостния план на темата, периодичност се наблюдава 
и на равнището на двутактовите фрази, чиито ритмически еднакви начала 
и краища създават квадратност. В несъвпадението на каденцовите зони от 
втората експозиция е показан и пътят към преодоляването на квадратността 
– полифоничните имитационни и контрапунктични техники и основаните 
върху тях художествени форми.  

Мелодическата симетрия в темата (вж. симетричните мотиви и фрази в 
тт. 3-4; 5-6; 7) също е прогноза, която има проекция и на хармоническо, и 
структурно равнище, тъй като тоновете, изпълняващи мелодико-линеарни 
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функции в четирите фрази са огледално-симетрично разположени спрямо 
центъра: 

 В хармоничния план се открояват VII+ст. в каденцовата зона и тежне-
нието към четвърта степен, създаващо плагален колорит на звучността, 
независимо от полукаденцата, с която завършва първото полуизречение. 
Същевременно ладово-хармоничният подход към контрапунктичното/ости-
натно-вариационното изложение на темата задава прогноза, свързана с мо-
далност и променливост на звукореда при запазване на тониката, характерни 
за тоновия род миксодиатоника. Променливостта на ладовите степени и обо-
собяването на зони с различен ладов колорит чрез въвеждането на типичната 
за дадения лад степен показват мобилност и синтетичност на звуковисо-
чинната логика. Вариантните степени във втората експозиция на темата са 
II и VI и това решение е индикативно за трансформационния подход към 
докомпозиционния материал чрез типични за индивидуалния стил кодове2. 

Опусът е образец на лирико-скерцозен тип драматургия, чиято множе-
ственост налага функционални обединения на вариационни „блокове“ с екс-
позиционен, разработъчен, репризен и заключителен (постигнат фазово, с 
прелом-разработка и обобщение чрез жанровете марш и танц) характер. Пъ-
стротата и яркият колорит в образно-драматургично развитие (непрекъсната 
смяна на метроритъм и темпорален модус) изострят проблема за единството 
във формата и типа идентитет на вариациите спрямо темата.  

Подходът на композитора вплита вариационните картини в системна ор-
ганика със следните възможности за идентификация на темата в процеса:   

1. Остинатно мелодическо провеждане на цялата тема в различни видо-
ве контрапункт (още в самата тема, 1-ва, 11-та (репризна), 16-та (финална) 
картини).

2  Марияна Булева отбелязва миксодиатониката и особените форми на диатониката като из-
ключително характерни за хармоничното мислене на композитора, обръщайки специално 
внимание на обединението на еолийски, фригийски и дорийски лад върху единна тоника и 
употребата на фригийско-дорийски и лидо-миксолисийски ладове. В Buleva 2004: 9.

 

g-d-c : c-g-d : d-g-c : a-d-g   

  

 
2. Концентрично разположение на мелодическите опорни тонове на темата
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2. Абстрахиране на първото полуизречение и интерпретация на формата 
в духа на хорална прелюдия, при което фрагментът от темата е предшестван 
и последван от контрастни, но основани на лайтмотиви от нея, построения, 
функциониращи като рефрен/ритурнел (3-та, 8-ма, 12-та, 15-та).

3. Свеждане на темата само до лайтмотив (симетричен и секундово-тер-
цов), при което обичайно водещо начало е звукоизобразителността в съчета-
ние с разработъчен функционален модус – 5-та, 13-та,14-та.

4. Канонична форма (двугласен, четиричленен канон в октава) върху пър-
ва пропоста – фраза-вариант на темата (7-ма).

3. Обща композиционна и функционална организация на цикъла

Тези релации се отливат в структура, носеща знаците на симетрията 
на всички възможни равнища – на тематичния материал (вж. маркираните 
мотиви в темата, които се използват като лайтмотиви в развитието), на от-
делните вариации (като огледална и линейна симетрия в концентричните и 
рефренни форми), и макроравнището, видяно в общите очертания на форма, 
белязана от остинатност в начало, център и край на развитието си. Рефрен-
ните и рондо-вариативни структури и каноничните реализации върху темата 
очертават още една носеща форма на втори план (вж. Фиг. 3.), между чиито 
опори се разполагат варианти на началната периодична структура. 

Вариантността, заложена в интонационния строй на песента, се разчи-
та от Пипков и като вариантност на използваните във вариационния цикъл 
структури на основата на периода (вж. Фиг. 4.), чиято функционалност ком-
позиторът запазва, но динамизира формата чрез синтактични, хармониче-
ски, метроритмични, фактурни и мащабни средства. При това е от значение 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                  
    

рефренни, рондо-вариативни форми с ритурнел, основан на лайтмотив от песента-тема 
  

Тема      1      2           3         4        5         6       7                8           9           10         11          12         13          14          15            16  

  Експозиция                           Разработка                                                                   реприза       кода/разр.    кода/заключ. 

                  концентр. 
                    форма 
                    а b c b a 
  остинатни        първа мелодическа                                                                                  синтез 
  вариации     редица                                                                        двойни вариации: 

   1) остинатни - върху        
метричен (7/8) и ин-
тонационен вариант 
на темата и  

   2) звуковисочинни 
варианти (от a, d, e и 
g) на нова, дорийска 
мелодия, изградена 
върху лайтмотива от 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13 в-ции) 

 

 

 

 

канон 
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дихотомията хармония – фактурна драматургия, чиято амплитуда едноглас 
– полифония е запълнена с хомофонни, акордови и акордово-полифонични 
модели, очертаващи жанрова принадлежност (скерцо, песен, марш, танц). 

 

  темпо метрум тоналност форма 
тема 

Албанска народна 
песен  

Andante 6\8 g (хармоничен; във 
втората експозиция – 
с променливи II и VI 

степени, очертаващи 
миксодиатоника) 

Едногласно изложен еднотонален период с 
вариантен строеж и повторено второ 
полуизречение, последван от повторение на 
структурата в двугласен контрапункт със 
замяна на повтореното второ 
полуизречение от допълнение.   

1. Покрай 
планината Даити 

Moderato 6\8 gdor Тъждествена спрямо темата структура на  
остинатен принцип с тема в най-ниския 
фактурен пласт. Редуцирана втора екс-
позиция, но запазено допълнение.  

2. Път през 
стръмнините 

Allegro scherzando 3\4 gphr Период с нова синтактична организация 

3. Буря в 
Адриатика 

Allegro molto 4\4 cis / Е Рондообразна структура, композиционно 
аналогична на хорален прелюд:  

 а-(вТ)-с-а-(вТ)-с-а Кода (Т - 1-во п/уизр) 
4. Приказка за 
Скендер бег 

Lento cantabile 5\4 c dor – C Период (първо полуизречение)-
полифонично развитие 

5. Разказ за нови 
герои 

Allegro ritmico 4\4 Alla 
breve 

c moll – g  вариантна форма върху структурната мярка 
на периода:  

а а1 а2 а3  
6. Овчарска колиба Moderato cantabile 5\8 e dor – E  период – тъждествена структура, с 

повторение на второто полуизречение 
7. Вечер в 
планината 

Allegro moderato 3\4 c dor Двугласен канон в октава; харм. отворен: d-
fis  

8. Новата 
железопътна 
линия 

Allegro molto 2\4 dphr.-dor.  концентрична/рондообразна форма с 
централен дял – вариант на темата в 

контрапункт с рефрена: aba/cba 
9. Маслинените 
гори на Влона 

Moderato con moto 
tranquillo 

4\4 a – g   attacсa проста триделна форма с варирана 
(транспонирана) реприза (1-во п/уизр.) 

10. Игра в 
училищния двор 

Allegro ma non troppo 6\8 Alyd – e dor – A –e периодично изградена вариантна форма на 
основата на звуковисочинна, ладово-
хармоническа и фактурна вариантност на 
основното ядро (мелодически вариант на 
1-во полуизр. на темата): а а1 а2 а3 a4 a5   

11. Разказ за 
робството 

Lento 6\8 g  Първоначално едногласно изложение на 
контрапункта от втората експозиция на 
темата, върху чието остинато се разгръща 
тригласен канон върху песента. 

12. Засада по 
брега на реката 
Шкумба 

Allegro molto 2\4 g хроматиза- 
ция, вариант- 
ни, променли- 
ви степени 

Рондообразна форма с въведение, 
функциониращо като рефрен. Може да се 
разглежда и като куплетно-вариантна с 
първи куплет aв и втори а1в1 в транспозиция 
и перманентна ладова вариантност:  
В а (в=Т) В1 а1(в1= T) В2 

13. Партизански 
гроб 

Lento 5\4 ador период с функционална организация на 
проста триделна репризна форма (g-a-c-e) 

14. Партизански 
набег 

 

Presto 2\4 As – Es – A  
хроматизация,  
вариантни,  
променливи  
степени, си- 
метрия 
 

Безцезурно протичаща, тонално 
неустойчива и отворена форма, оформена 
като период, функционално подобен на 
двойна триделна форма с транспозиция на 
втората – минимално тематично внедря-
ване. Палиндромите на интонационно 
равнище са отразени в симетрията на 
формата. 

15. Новобранци по 
улиците на Корча 

Alla marcia 2\4 Blyd – g  
със стабилизи 
рана V ст. „d” 

Рондо-вариативна структура, подобна на 
„Буря в Адриатика”:  
aa1 в а2в1 а3в2 а4 Кода    

16. Празник в 
Елбасан 

Allegro ritmico 7\8 gdor – G-d dor./ 
ador. – G-d dor.  - ddor-
edor. – g dor. – ador. – G 

двутемни вариации:  
a a1|a2 b | a3 b1b2 b3 a4 Coda 

р 
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4. Темпорални, жанрови и формообразуващи решения в цикъла
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Хармоническите решения в макроплана са белязани от действието на 
модалността чрез организиращата звуковисочинна роля на модален ЦЕ3 
от тематичен тип – тоновете, пораждащи вариационния процес на интона-
ционно равнище, определят и тоналния план на цикъла, конструирайки го 
върху тоналностите, носещи техните функции от висш порядък. Тоналната 
тема отключва явления, съчетаващи множество модални фактори, линеар-
но-функционална, ритмизирана тоналност (термин на М. Булева), към които 
композиторът подхожда селективно, в зависимост от темпорален модус, жа-
нрова характеристика, наличие на зрително-асоциативен импулс в звуковата 
картина. Чрез двойната експозиция на темата, във втората фаза на която пе-
сента застава в ролята на остинато, Пипков добавя втори, миксодиатоничен, 
модален пласт към тематичната звуковисочинна организация, предпоставяй-
ки още в темата единство, но и обособеност на тоналното и модалното ка-
чество, като това отношение прогнозира и решенията в цялото. Модалността 
обаче конкретно определя цикличния тонален план, в който полученият в 
темата звукоред е генеративен за звуковисочинното позициониране на мате-
риала, изпълнявайки функцията на разсредоточен във времето ЦЕ, в който 
фигурират и мелодически опорните тонове от песента, и вариантите на II  и 
VI степени (a, as, e, es) от втората ѝ „обогатена“ експозиция. 

5.

Пътуване из Албания не застава често в полезрението на изследователско-
то и изпълнителското внимание, не е и сред считаните за етапни творби на 
Любомир Пипков. Вариациите обаче са ярка пиеса, в която, трансформирай-
ки и тематизирайки избраната звукова идея със средствата на остинатността, 
кантус-фирмусната техника и свързаната с нея вариантност на лексикално 
и структурно равнище, Пипков актуализира докомпозиционен материал 
чрез потъване в ранни традиции на композиторското изкуство. Решенията 
са вплетени в единна структура с куплетната вариантност и модалността, 
представителни за фолклорния тип мислене и с пределна индивидуализация 
на фактурното, хармоническото и мелодическото качество. По уникален на-

3  ЦЕ е абревиатура на въведеното от Холопов понятие „централен елемент“, който предста-
влява първична звукова структура – зародиш на хармоническия организъм – и е различен 
при различните типове логическа организация. Ако в тонални условия ЦЕ е тризвучието на 
първа степен, в модалността ЦЕ е специфично структуриран звукоред. Вж. Holopov 2006: 
94, 366.  

Тема 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
g gdor g cisdor/Е сdor-C cdor -g edor-E cdor d

  
a-g Alyd– 

edor 
Alyd-

e 

gphr g ador As-Es-A  
 

Blyd-g  
 

g-G 
 

Т Т Т IV+ S S VI S D SII SII T T SII N-SII  TP T 
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чин последната вариация синтезира пътя, изминат от темата-песен (метри-
чен вариант в 7/8) към темата-абстрахиран материал (общ за цикъла мотив), 
завръщайки се в едногласа на началото и увенчавайки финала с апотеоза 
на двойните вариации. В тази цялостна метаморфоза Пролетната песен е 
трансформирана в кратка интонация. В нея обаче пространствено-времевият 
континуум на композицията се разширява максимално и увлича в себе си 
съвремие, архаика, етос и националност, за да ги подчини на вариациите на 
творчеството.
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STYLISTIC TRAJECTORIES IN VARIATIONS 
ON PRE-COMPOSITIONAL THEMATICISM 
(LUBOMIR PIPKOV, А JOURNEY THROUGH 
ALBANIA: SIXTEEN PAINTINGS ON AN 
ALBANIAN SONG FOR STRING ORCHESTRA)

Snezhina Vrangova

Summary: Part of the earliest history of instrumental shaping, variations on pre-compo-
sitional thematicism form a significant cultural stratum, naturally formed by the dynamics 
of creative choices in terms of intonation, approach to form, dramaturgy, compositional 
technology. Their mentality of creation is outlined by the trajectory of a particular work of 
art, filling the space of the theme – a model and a compositional assignment bearing the 
character of its era, genre, and type of thinking – to the individual composer’s realization 
in the variations, entering different types of relationships to the basis. The “musical paint-
ings” by L. Pipkov are considered at the same time as an example of the functioning of this 
cultural-transfer mechanism and as an artistic cast of the poetics of the Balkan’s geographic 
topos inspired by travel.

Keywords: free and characteristic variations, modality, cantus firmus, ostinato, sound 
painting
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ТЕРЕННИТЕ ЗАПИСИ: НА ГРАНИЦАТА МЕЖ-
ДУ ДОКУМЕНТАЛИСТИКАТА, ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛНАТА МУЗИКА И КОМПОЗИЦИЯТА

Ангел Симитчиев1

Абстракт: Теренните записи са практика с научно и артистично приложение, в която 
звукозаписният процес е изнесен извън традиционното аудио студио. Целта е доку-
ментирането на акустични събития от природата и околната среда. Настоящият текст 
разглежда теренните записи като начин за изразяване на музикални идеи, очертава 
историята, развитието и мястото им в съвременната музика – на границата между до-
кументалната практика, експерименталната музика и композиция, дори музикалната 
литература.

Ключови думи: теренни записи, ембиънт музика, звуков колаж, конкретна музика, 
аудио ефекти

„Теренните записи са велик начин да станем по-чувствителни към 
звуците на света.“

Полин Оливерос

Теренните записи са практика с научно и артистично приложение, в която 
звукозаписният процес е изнесен извън традиционното аудиостудио. Целта 
е документирането на акустични събития от околната среда и природата. От 
втората половина на XX век урбанистичните и индустриални пейзажи на съ-
временния свят присъстват не по-рядко в работата на теренистите. Развитието 
на аудиотехнологиите е една от основните предпоставки за значителния на-
предък в тази област и за разпространението ѝ извън стриктно научните среди. 
Свръхчувствителни, насочени, атмосферни, бинаурални2, електромагнитни и 
контактни микрофони; преносими предусилватели и компактни рекордери с 
огромна памет позволяват да бъде чут и уловен светът и отвъд човешкия слу-
хов диапазон. Обект на теренни записи стават микро- и макрозвуци от гео- и 
хидрофоничен произход, електромагнитни полета и радио излъчвания. Този 
материал има приложение не само в научни изследвания и звукови архиви, а 
и при създаването на музикални произведения, арт инсталации и концертни 

1  Angel Simitchiev is a PhD candidate at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sci-
ences. Sound Art lecturer at the National Academy of Arts. MA in Media Composition and Elec-
troacoustic Music at the National Academy of Music. Mainly known for his solo ambient works as 
Mytrip and as a co-founder of the Bulgarian experimental music publisher Amek Collective.

 E-mail: angel.simitchiev@gmail.com
2  Бинаурално записване е метод, при който се използват два микрофона, за да се симулира 
триизмерен стерео ефект. Бинауралните микрофони са монтирани върху глава на манекен, а 
напоследък и от външната страна на компактни слушалки тип „тапички“.



461

изпълнения.
Настоящият текст разглежда теренните записи като направление в съвре-

менната експериментална музика и звукозаписните практики, които обслуж-
ват техническите и естетическите им нужди. Фокусът е върху селекция от по-
съвременни творби и техните автори, разглеждани редом със знакови записи. 
Целта е да обобщим различните подходи към теренните записи в началото на 
XXI век и да изградим разбиране за тях като свързващо звено между докумен-
талната, изпълнителска и композиторска практика. Начинът, по който терен-
ните записи боравят с величини като време, пространство, локация, както и 
изследването на нови концепции за разбиране на звука и моделите на слушане 
са част от ориентирите ни в настоящия етап от съществуването им като част 
от музикалното изкуство.

Развитие
Историята на теренните записи започва в края на XIX в. През 1889 г. Луд-

виг Карл Кох записва песен на птица. Впоследствие теренните записи се пре-
връщат в призвание за Кох, който остава в историята като знакова фигура за 
ранните години на теренните записи. В своята хронология на ранните години 
на направлението Робин Пармар3 посочва и други важни имена като Шери 
Киъртън и Карл Райх, чиито записи на славей за пръв се появяват на плоча. 
В текста на Пармар виждаме и нещо друго. Ранните теренисти не разглеж-
дат звука на природата като цялостна система, в която отделните елементи 
имат конкретно място, определено от редица вътрешни процеси. В тези пър-
ви записи, включително и в работата на Кох, откриваме песните на отдел-
ни видове, но липсва контекста на естествената им звукова среда и мястото, 
което отделният вид заема в своята еко-акустична система. Ранните теренни 
записи и комерсиалните издания, които ги документират, са по-скоро енцик-
лопедичен материал, любопитен аудио артефакт, а не толкова продукт на по-
многопластова концептуална работа. През 1980-те години музикантът Бърни 
Краусе нарича този подход „деконтекстуализиран едновидов модел“ (Fischer, 
Cory 2015: 123). Впоследствие Краусе развива редица тези, които променят 
завинаги областта. Той въвежда понятия като биофония, геофония и антро-
пофония, с които предлага по-адекватен ориентир в многообразието на при-
родните звуци.

Разбира се, не само технологичният и научен прогрес движат областта на-
пред, а и развитието на музикалното изкуство. Текстове като Звуковият пей-
заж (The Soundscape, 1977) на Р. М. Шафер, Дълбоко слушане (Deep Listening, 
1988) на Полин Оливерос; произведения като Weekend (1930) на Уолтър 
Рутман, The Expression of Zaar (1944) на Халим Ел-Даб, Williams Mix (1952–
1953) на Джон Кейдж и Presque Rien n°1 (1970) на Люк Ферари допринасят за 
утвърждаването на теренните записи като пълноценен начин за изразяване на 

3  Parmar 2018: Parmar, Robin. A brief history of field recording (lecture) – ISSTA 2016, Derry-
Londonderry, Northern Ireland, September 2016, revised May 2018. Available at: https://www.
academia.edu/36632159/A_brief_history_of_field_recording [Accessed 3 February 2020]
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авторски музикални идеи. В наши дни тези практики обединяват композито-
ри, саунд дизайнери и ново поколение записвачи с разнороден образователен 
или практически произход. Те използват звука на околния свят, не само за да 
обогатят своя композиционен арсенал с различни и непознати тембри, обеми 
и атмосфери, но и за да вплетат различни смислови пластове, да надградят 
концептуалните си светове и да изградят нови връзки между човек, техноло-
гия и природа.

Технология, модели на слушане, пътуване и време
Развитието на теренните записи е немислимо и без по-добро разбиране 

за различните отсенки във възприемането на звука и музиката. Технологии-
те днес позволяват осъществяването на перфектни записи с много по-малко 
усилия и средства. Почти всеки звук може да бъде уловен максимално ав-
тентично и детайлно, но звукозаписът продължава да бъде изключително су-
бективен процес. Първо, защото природата никога не звучи по един и същи 
начин и второ, защото всеки индивид я чува, слуша, възприема и интерпре-
тира субективно – в зависимост от собствената си компетентност. Редом с че-
стотния и динамически спектър на звукоизточниците микрофоните улавят и 
интуитивния (или пък трениран) интерес на автора към конкретни акустични 
елементи и събития в средата на работа. Микрофоните не са само техническо 
средство, а елемент, който свързва възприятията на терениста с тези на слу-
шателя. Австралийският композитор и саундартист Лорънс Инглиш споделя, 
че слушането е в основата на успешните теренни записи4. Така обогaтяването 
на човешкото познание с обособяването на модели като редуцирано, отворено 
и релационно слушане (последния от които Инглиш изследва във връзка с 
теренните записи в публикацията си Релационно слушане – политика на въз-
приятие (Relational Listening – A Politics of Perception) оказва също толкова 
голямо влияние върху направлението, колкото и напредъка в технологичната 
и музикалната мисъл. 

В книгата Музика на животните: Звук и песен в естествения свят (Animal 
Music: Sound and Song In The Natural World) Тобиас Фишър публикува свой 
разговор със звуковия артист Славек Кви, в който двамата разграничават из-
точната и западна музикална традиция от гледна точка на връзката им с при-
родата (Fischer Cory 2015: 158). Според тях за източната култура човешката 
музика е интерпретация на природата и съответно е част от нея. Западът обаче 
вижда природата по-скоро като вдъхновение за изкуството. Лорънс Инглиш 
уточнява, че теренните записи дават възможност да се обясни и осмисли не 
само присъствието на звук, но и неговата липса5.

4  English 2014: English, Lawrence. A Beginner’s Guide To… Field Recording. FACT, 18 Novem-
ber 2014. Available at: https://www.factmag.com/2014/11/18/a-beginners-guide-to-field-recording/ 
[Accessed 3 March 2020]
5  English 2017: English, Lawrence. Relational Listening: A Politics of Perception – Contemporary 
Music Review, No. 3, 27 November 2017). Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.
1080/07494467.2017.1395141 [Accessed 2 February 2020]
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Благодарение на дигиталните технологии в края на XX и началото на на-
стоящия XXI век става все по-малко необходимо на композиторите и музи-
кантите да напускат комфортната си зона, за да създават, записват и разпрос-
траняват своята музика. При теренните записи пътуването е неизменна част 
от изследването. Метафората за музиката като пътешествие не е нова, а е и 
сравнително клиширана, но именно достъпът до далечни, опасни и екзотични 
локации е основна причина за интереса към подобни издания и аудиопро-
дукти. Независимо дали става дума за комфортното спокойствие на хърват-
ското село Вела Лука, увековечено в Presque Rien n°1 (INA-GRM, 1980) на 
Л. Ферари; призрачните записи във 4 Rooms (Touch, 2008) на Якоб Киркегард 
от изолираната зона на Чернобил; мултикултурния (по принуда) бежански 
лагер „Джунглата“ в Кале, Франция, който Рафал Колачки записва в Hijra. 
Noise from the Jungle (Zoharum, 2016), или ежедневието на изолираното Крал-
ство Мустанг в Непал, което звучи в Lo (Terror, 2012) на Лауринас Джуконис 
(Svaixt). 

Теренистът Хироки Сасаджима (изследва в работата си фини микрозвуци, 
които избягва да обработва допълнително в студиото. Той записва Into The 
Nothings (Impulsive Habitat, 2010) в Аокигахарам – местност в подножието на 
вулкана Фуджи, която местните наричат „Море от дървета“ или „Гората на 
самоубийците“. Това е специално място, в което компасите спират да работят, 
а хората го посещават буквално, за да се изгубят в него. Сасаджима коменти-
ра (Lane, Carlyle 2013: 131), че в работата си с Аокигахарам опитва да улови 
усещането за дезориентация и безвремие. Концепция, която е напълно немис-
лима за документалистиката, която винаги търси отговорите на въпросите 
„къде“, „кога“, „как“. Теренистката Мануела Бариле (Manuela Barile) споделя, 
че това, което я привлича в записването на истинския свят, е фактът, че рекор-
дерът дава възможност да „спреш времето и да позволиш на дадени моменти 
да заживеят отново, когато пожелаеш“  (Lane, Carlyle 2013: 184)6. Теренни-
те записи се превръщат във времева капсула, в която артистите кодират не 
само акустичната есенция на звуковата среда, но и всички емоционални, гео-
графски, социални и политически смисли, които определят нейната същност. 

Трансформация
Oсновен признак, по който разглеждаме и сравняваме теренните записи, 

е до каква стапен биват редактирани, монтирани, обработвани с аудиоефекти 
или колажирани преди да бъдат поднесени на слушателя. Яна Виндерен е из-
следовател на звука в подводния свят. Често тя няма визуален контакт с обек-
та на записите си, тъй като от него я делят десетки кубични метри вода. Тя 
споделя7, че за нея композирането започва на терена. По сходен начин работи 
и Крис Уотсън, може би един от най-известните теренисти в наши дни, от-
говорен за звука в редица научнопопулярни поредици и предавания на BBC. 

6  Ibid., 184.
7  Ibid., 154.
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Негови знакови албуми с теренни записи като Weather Report (Touch, 2003)
и Stepping Into The Dark (Touch, 1996) са създавани чрез поставяне на ми-
крофони с дълги кабели и след дълги периоди на слушане, прекарани далеч 
от мястото на документираното акустично събитие. За разлика от теренисти 
като Вив Корингам или Мануела Бариле, Уотсън избягва да (п)оставя себе си 
в записите, които прави. Неговите албуми са характерни със своя прецизен 
звук и структура, която синтезира най-специфичните акустични събития, уло-
вени от микрофоните. Особено добър пример за кондензирането на време и 
пространство в записан звук е El Tren Fantasma (Touch, 2011). Уотсън го съз-
дава след пет седмици на борда на „Призрачния влак“ – вече несъществуваща 
железопътна линия, която минава през Мексико и свързва бреговете на Тихия 
и Атлантическия океан. Албумът ни поднася хипнотичния ритъм на маши-
ната, разговорите и присъствието на последните му пътници, но и природата 
на местата, покрай които влакът се движи. Най-доброто определение за този 
запис, а и за работата на терениста, е дадено от Спенсър Грейди (BBC), който 
коментира, че „Уотсън създава цели светове и животи във въображението на 
слушателя отвъд момента на записа8“.

За други артисти композицията започва именно там – отвъд момента на за-
писа. Употребата на теренни записи като композиционен инструмент е дълбо-
ко вкоренена в експерименталната музика. Още през 1944 г. египетският ком-
позитор Халим Ел-Даб записва част от традиционна египетска церемония зар 
с портативен жичен магнетофон. В студиото той обработва аудиото с ефекти и 
по този начин го превръща в кратка, призрачна музикална композиция. Тран-
сформацията и взаимодействието на теренните записи с чисто музикално-ин-
струментални елементи са друг начин, по който други творци артисти заявя-
ват своите идеи. През 2011 Уотсън ремиксира материал от вече споменатия 
El Tren Fantasma и създава El Tren Fantasma (The Signal Man’s Mix) (Touch, 
2011). Първата композиция в плочата е по-атмосферична, тътенът на влака е 
по-интензивен, редактиран и превърнат в ритмическа основа, която въздейст-
ва като перкусиите в клубно електронно парче. Този ритъм е потопен в бавно 
градираща среда от остинантни тонове. Във втория ремикс чуваме звуците 
на десетки разминаващи се влакове. Записът е детайлен, но не агресивен и 
придобива почти органичен характер, въпреки механичния си произход. Ин-
дустриалният шум и природата се сблъскват в албума Barotrauma (Subtext, 
2016) на Ерик Холм, професионален гмуркач и звуков артист. Творбата е по-
глъщаща амалгама от тежките машинни звуци на нефтените платформи и тях-
ното оборудване, всичко това потопено в клаустрофобичния подводен свят на 
фиордите на юг от Осло. В Barotrauma изходният материал е все още срав-
нително разпознаваем, докато в произведения като From Anthropocentrism To 
Demonocentrism (The Epicurean, 2013) записите от будистки храмове на Ще-
фан Хансер са деформирани почти до неузнаваемост, но някак успяват да за-
пазят своя мистичен характер и почти религиозно въздействие.

8  Grady 2011: Grady, Spencer. Chris Watson El Tren Fantasma Review. BBC, November 4, 2011.  
Avaliable at: https://www.bbc.co.uk/music/reviews/wzq4/ [Accessed 3 March 2020]
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Баланс
Теренните записи са вкоренени в почерка на редица артисти. Това прави 

разграничаването им от другите музикални средства и пластове не просто 
невъзможно, а излишно. Вплетени в органичен, звуково-музикален колаж, 
те не просто нюансират музиката, а са в перфектен баланс с това, което сме 
обучени да различаваме като партии, изсвирени на музикални инструменти, 
пеене или реч. Един от най-пренебрегваните албуми в историята на атмос-
феричната електронна музика е Sonic Seasonings (Columbia Records, 1972) 
на Уенди Карлос9. Оригинално публикуван на двойна плоча, записът съдър-
жа четири композиции, всяка с дължина над 20 минути и носеща името на 
един от четирите сезони. Несъмнено предшественик на жанрове като ем-
биънт и ню ейдж, но боравещ с много по-широка палитра от настроения, 
Sonic Seasonings е значим и за историята на теренните записи в контекста на 
музикалното изкуство. Звуците на природата са сред основните елементи в 
албума и всички теренни записи са осъществени специално за него от Кар-
лос и продуцентката Рейчъл Елкайнд. В Spring пеят птици, в Summer чуваме 
рояци насекоми и гръмотевична буря, вятърът вие във Fall, а в Winter воят 
на вълците е в унисон с вокализациите на Елкайнд. Записвани преди близо 
пет десетилетия и с техника, далеч по-несъвършена от съвременните порта-
тивни устройства, природните звуци в албума звучат полирани и опитомени, 
почти като извадени от банка за стокови звукови ефекти. Може би заради 
това, а и заради избора на не особено специални звуци, албумът е често пре-
небрегван. Въпреки това теренните записи са основно средство, чрез което 
Карлос и Елкайнд постигат своята цел – да създадат „звукова тъкан“, в която 
са вплетени уменията на композиторката със синтезатора, по-познати от ал-
бумите Switched On Bach (Columbia Masterworks, 1986) или саундтрака към 
„Портокал с часовников механизъм“ (Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange, 
Warner Bros.; 1972), и интереса ѝ към природата. В Sonic Seasonings се сре-
щат естественият свят и синтетичното бъдеще на музиката, но нито един от 
елементите не взима превес.

Не за всеки композитор носталгията по околния свят се изчерпва с „гла-
са“ на природата. В Neighborhoods (Thistlefield, Rexius Records; 1975) Ър-
нест Худ пресъздава живота в Америка през 50-те и 70-те години на XX век. 
Подобно на Халим Ел-Даб, Худ първоначално записва с портативен жичен 
магнетофон. Впоследствие използва микрофон и преносим лентов рекордер. 
През 1974 г. Худ използва част от архива си, за да създаде Neighborhoods. В 
албума теренните записи са звуковата среда, в която Худ потапя свои изпъл-
нения на цитра и синтезатор. Резултатът е носталгичен албум, който пренася 
слушателя в полу-документално и полу-фантастично пространство, в което 
американският живот от този период е силно романтизиран. При Худ терен-
ните записи не са просто допълнение, не са и на фокус. Те не са трансфор-
мирани и моделирани с аудиоефекти. Сборът от всички елементи прави му-

9  Оригинално албумът е издаден под името Уолтър Карлос, тоест преди смяната на пола на 
композиторката.
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зиката по-необикновена отколкото отделните части предполагат. През 2019 
г. американският издател Freedom To Spend преиздава Neighborhoods за пръв 
път от 44 години насам. Така албумът може би най-накрая ще заеме своето 
място до Sonic Seasonings като предшественик на жанрове като ембиънт и 
всички съвременни течения, които боравят с теренните записи като изразно 
средство и звукоизточник.

От над 30 години Аки Онда документира живота си като записва зву-
кови откъси от него с помощта на портативни лентови рекордери. Този 
архив е в основата на албумите и концертните му изпълнения от пореди-
цата Касетни спомени (Cassette Memories). Работата на Онда събира в 
себе си конкретна музика, аудиодневници, теренни записи, ритуална му-
зика и електроакустичен лайв пърформанс. Също както при Худ, състав-
ните части изграждат много искрен и биографичен музикален свят. Па-
сажи, изсвирени на музикални инструменти, преплетени със записи от 
почти аудио-журнален характер откриваме и в работата на австралийската 
теренистка и саунд артистка Кейт Кар, особено в албума ѝ Fabulations (Soft 
Recordings, 2014). В албума Етиологии (Amek Collective, 2019) анонимни-
ят български проект Ergomope води слушателя из ветровити морски бре-
гове и детски площадки, но на фона на деконструиран синтезаторен звук. 

Бъдеще
През 2018 г. Матю Хърбърт публикува своя албум Музиката (The Music, 

Unbound) не на диск, плоча или като дигитален даунлоуд, а под формата на 
книга. На корицата ѝ присъства уточнението, че всичко описано в нея се 
развива в рамките на 60 минути. От страниците на The Music чуваме хиляди 
звуци – капки кръв, които се разплискват по пода; пирони, които се заби-
ват в евтини прозорци; пръскачки, които пръскат пестициди; камъни, които 
потъват в безименни езера и т.н. Хърбърт описва и много различни видове 
тишина, но неговите звуци са наситени с подсмисли, дори социални и по-
литически послания. Текстът е прецизно композиран и превръща читателя 
в слушател. Може би The Music е най-мащабният албум с теренни записи, 
които обаче съществуват само във въображението.

Не всяко произведение, което работи с теренни записи, може да успее да 
повлияе на слушателя, но редица немузикални практики помагат на арти-
стите да изведат своите идеи. Теренните записи съществуват в много форми 
извън традиционните носители и канали за разпространение – като аудио 
инсталации, звукови карти, мултимедийни проекти, онлайн радиа, колектив-
ни архиви, бази данни, ремикс проекти и т.н. Направлението продължава да 
се развива и сме далеч от момента, в който светът ще спре да бъде интересен 
за ушите на теренистите и техните слушатели. Не се знае дали граничното 
място на теренните записи е най-подходящото за тях, но със сигурност е 
предпоставка за по-гъвкаво и адаптивно изследване, и в никакъв случай за 
пренебрегването им като част от съвременния музикален пейзаж.
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FIELDWORK RECORDINGS: CROSSING THE 
BOUNDARIES BETWEEN DOCUMENTARY 
PRACTICE, EXPERIMENTAL MUSIC AND 
COMPOSITION

Angel Simitchiev
Summary: Fieldwork recordings is a practice with both scientific and artistic applications. 
It takes sound recording out of the traditional studio environment to bring it to the outside 
world. The purpose is the documentation of acoustic events from environmental and natural 
origin. Since the second half of the 20th century, the urban and industrial soundscapes have 
been more and more present in the works of field recordists. The following text discusses 
the dynamics of field recordings as a means of musical expression. It briefly summarizes 
their history with some of its past and current technical specifics but is mostly focused on 
observing its current place in musical practice. Through a close look at a selection of con-
temporary works, recordists, and their respective approaches the piece attempts to show-
case how field recordings are crossing the boundaries between documentary practice, ex-
perimental music and composition, live performance, and even music literature.

Keywords: field recordings, ambient music, found sounds, audio journaling, sound col-
lage, musique concrete, audio effects
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ШИНСАКУ НО 
(新作能) В БЪЛГАРИЯ: СЪБИТИЯ, КОИТО 
ДОПРИНАСЯТ ЗА МНОГОПЛАСТОВИЯ 
ПРОЦЕС НА РЕЦЕПЦИЯ НА ЯПОНСКИЯ 
ТРАДИЦИОНЕН ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ

Миглена Ценова1

Абстракт: Представления на Шинсаку Но като Феята на водата и Орфей от Ямамо-
то, представяни с участието на български изпълнители, се осъществяват от 2011 и са 
сравнително ново явление у нас. Изследването осмисля приноса им за по-обхватния 
и многопластов процес на рецепция на японския традиционен театър у нас. Текстът е 
изграден с опора върху публикации, архиви, разговори с японци и българи от творче-
ските екипи на представленията; представя впечатления от репетиции и изпълнения 
на Шинсаку Но у нас.

Ключови думи: Феята на водата, Орфей, Акихиро Ямамото, театър Но в България, 
Мая Бежанска

Шинсаку (新作) или: „нови творби (върху литературен текст)“ (Pellecchia 
2014: 77-90) сa авторски японски произведения, създавани от 1868 до наши 
дни, следващи стриктно правилата на определена традиция. Допускам, че 
създаваните след 1868 японски творби се приемат за „нови“ (шин, 新), по-
ради историческото им обвързване с настъпването на периода Мейджи, за-
почващ през 1868 и осмислян като „началото на новата история в Япония“ 
(Дженсън, Jansen 2007: 75-88). Шинсаку Но (新作能) са онези от писаните 
след 1868 пиеси, в които всички елементи, включително музиката, са нераз-
ривно свързани с традициите на Но: „Шинсаку не може да се нарече Но, ако 
музиката е изцяло нова2 и сценичните движения на актьора не се базират на 
правилата, съхранени чрез традицията“ (Удака Мичишиге, автор на Шинса-
ку Но, Pellecchia 2014: 77-90).

1  Dr Miglena Tzenova (Tzenova-Nusheva) is an Associate 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-author of the volumes Bul-
garian Musical Theatre. Opera, Ballet, Operetta, Musical (2005, 2008, 2015). Awards: Professor 
Marin Drinov Best Young Researcher Award2006 by BAS, Book of the Year by the Union of Bulgar-
ian composers (2011, 2016), awards for scientific achievements (2016), scientific achievements in 
applied arts (2016), etc. 

E-mail: ph.d@abv.bg 
2  Несъобразена с правилата на Но.
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Съотнесени с традиционния репертоар на Но от около 300 пиеси, създа-
дени преди 1600, Шинсаку Но са около 100 на брой (Pellecchia 2014: 77-90), 
някои с десетки представления3. Последователите на петте най-големи шко-
ли в Япония, пазещи традициите на шите – главните персонажи в Но, под-
държат до 250 пиеси от традиционния репертоар и поне няколко Шинсаку 
Но творби (Brandon 1997: 21-23; Pellecchia 2014: 77-90).

Прави впечатление, че често Шинсаку Но са създавани от майстори на 
школи. Вероятно не всеки японец, практикуващ дадена традиция, има право-
то, познанията, вдъхновението да създаде Шинсаку Но пиеса. В Япония само 
последовател, овладял до съвършенство определена традиция, с нови идеи 
за развитието ѝ, има право да основе школа, в която като майстор да обучава 
свои последователи (Tokita and Hughes 2008). Възможно е при създаването 
на Шинсаку Но да е определящо сходно разбиране, че само майстор, владе-
ещ до съвършенство принципите на изграждане и изпълнение на пиеси от 
традиционния репертоар на Но, създава нови творби, чрез които съхранява и 
утвърждава традициите.

Пиесите Феята на водата 「水の輪」, 2009, и Орфей「オルフェウス」, 
2019, и двете от Акихиро Ямамото (山本章弘), принадлежат към творбите, 
определяни като Шинсаку Но, исторически и като принципи на изграждане 
(включително свързаните с музика, сценично представяне и пр.). Стриктно 
съобразени са с традициите и нематериалното културно наследство на Кан-
дзе-рю (Tsigova 2000: 11-76), най-древната школа на Но с най-голям брой 
последователи (Tsigova 2000: 11-76; Tzenova-Nusheva 2020).

Феята на водата (Circle… 2011) и Орфей са от интерес за българска-
та общественост, защото се играят у нас: Феята на водата два пъти в Со-
фия (18.11.2011 и 16.08.2012); световната премиера на Орфей е в Пловдив 
(28.09.2019). Както ще стане видно в хода на изложението, пиесите подпо-
магат процесите на рецепция на японски традиционен театър у нас. В тези 
процеси съществен принос има авторът им Ямамото, съвременен наследник 
на Кандзе-рю.

Мисия на всеки японски майстор е да опази поверената му традиция. В 
работата на Ямамото личи стратегия. Оригиналните му подходи заслужават 
да бъдат осмисляни. Те са насочени към възприемането на Но от възможно 
най-широк кръг хора в България в по-голяма степен, отколкото към публика 
от други европейски държави и култури (Tzenova-Nusheva 2018). Обучен от 
ранна детска възраст от своя дядо, през 2004 Ямамото приема позицията 
на майстор на традициите на шите в Осака, а оттам – и на ръководител на 
театър Ямамото Ногаку-до 「山本能楽堂」, най-старата и най-голяма ин-
ституция за изпълнение на Но в Осака (Yamamoto 2017). Оттогава той пред-
приема мъдри стъпки за продължаването на пазените с векове традиции и 
за да формира почитатели, познавачи, изпълнители на това древно изкуство 
в Япония, България и други европейски държави (Yamamoto Noh 2018: 1-3; 
за японски артисти от театър Кабуки в България: Màrtonova 2019: 141-162).

3  Интервю с Ямамото, 19.04.2019.
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Въз основа на работа с архиви, присъствие на публични и специализира-
ни обучения, репетиции и представления, бих откроила три взаимосвързани 
идеи на Ямамото, съществени за възприемането, опознаването, съпреживя-
ването на Но от чуждестранна публика, каквато е и българската. Те включ-
ват: внимателен подбор на международни форуми, в които театърът пред-
ставя Но; обучение на последователи от Япония (Nihon mizu taishō 2015) и 
други държави с внимание към подготовката на деца; създаване на авторски 
Шинсаку Но пиеси, търсещи продължение на традициите и мост към други 
култури.

Форумите, в които участва Ямамото Ногаку-до, са мащабни, често в сто-
лици на културата (Kaigai 2018: 1-3). Световната премиера на Орфей в Плов-
див е през годината, в която Пловдив е европейска столица на културата.

Ямамото подготвя задълбочено и с години хора от различни култури; фор-
мира български последователи. Многопластови са процесите на привличане 
на почитатели на Но чрез медийни изяви, уъркшопове, лекции. Многопо-
сочни са и процесите на обучение по Но, които майсторът провежда у нас 
от 2010, култивиращи знания, умения, български изпълнители на Но. Поне 
веднъж годишно той пътува до местоживеенето на възпитаниците си у нас 
или кани българи на обучения в Япония и така подготвя повече от 60 българ-
ски изпълнители. За Феята на водата през 2011 и 2012 той работи с 26 деца, 
изучаващи японски език в ОУ „У. Гладстон“, София, които бързо навлизат 
в спецификите на Но. Майсторът им възлага пеене и декламация на старо-
японски за ролята на прелетните птици от целия свят. Птиците пречистват 
река Йодогава и водите по света; спомагат за завръщането в реката на Феята 
на водата – роля, изпълнявана от Ямамото (Mizu-no-Wa 2016: 1-4). Впослед-
ствие той, вероятно с идеята изкуството му да достигне до повече от младите 
членове на българското общество, работи отдадено и с български деца от по-
малки селища, със специални образователни потребности, в неравностойно 
социално положение. Идеята идва от актрисата Мая Бежанска, която насочва 
Ямамото към такива деца, проявяващи интереси към актьорското майстор-
ство и театъра. За Орфей през 2018 и 2019 Ямамото работи с 19 деца от село 
Св. Петка и от ЦНСТ, Велинград4. Тази му благородна дейност не е в ущърб 
на убедителното сценично представяне на Орфей: той подготвя децата за 
важната роля на горските животни, птици и цветя, призоваващи с песните и 
стиховете си духовете на Орфей и Евридика. Децата пеят на старояпонски, а 
Ямамото им възлага и говорни реплики на български език – комуникативен 
подход, силно въздействащ и възприет с жив интерес от българската публи-
ка.

Съвместно с Шинта Иноуе, художник на пиесите, децата сами изработват 
сценичните си костюми, като прилагат техники от японски изобразителни 
изкуства.

От 2014, в продължение на шест години, Ямамото обучава и 20 българ-
ски професионални актриси и актьори в традициите на Но (Ilieva 2014: 8). 

4  Разговор с Мая Бежанска, 21.04.2019.
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С една от тях, Бежанска, Ямамото достига най-плодотворно творческо съ-
трудничество: създаването на Орфей е по нейна идея (Noh Theatre 2020). 
На сцената на Античния театър актрисата се въплъщава в Духа на Евридика 
– свръхестествен персонаж, изпълняван с маска. Бежанска пее на старояпон-
ски, изпълнява японски традиционни танци. Пеенето зад маска е сред най-
сложните задачи в Но, защото маската спира естественото разпространение 
на звука5. Ориентацията на изпълнителя е предимно слухова, което услож-
нява овладяването на обширното пространство, синхронизацията с музикан-
тите и другите персонажи. Сценичната изява на Бежанска е обвързана с тази 
на Ямамото, който се въплъщава в Духа на Орфей. Духовете на двамата ми-
тични персонажи отправят ценни идеи към публиката относно творческия 
процес, музикалното изпълнение, чистотата на сърцето на твореца, свърза-
ността на природата и музиката. Посланията търсят пресечни точки между 
старояпонските и древногръцките идеали, между културите на Япония и Ев-
ропа. Допринасят познавателната система на европейците, и в частност на 
българите, да съпостави действащите лица с познати персонажи от митове 
и така по естествен начин публиката да съпреживее пиесата. Въплъщението 
в Духа на Евридика е еманацията в опознаването на Но от страна на Бежан-
ска. Резултат е и на нейни по-ранни участия в две пиеси от традиционния 
репертоар на Ямамото Ногаку-до, играни у нас: Момиджи-гари, 2015, и 
Цучи-гумо, 2019. Съобразеният с японските традиции съвместен творчески 
процес води до създаването и до успешната световна премиера в България 
на пиесата Орфей.

Всеки японски майстор избира свой наследник. Ямамото избира двама: 
сина си и един последовател, който не е японец. Подразбира се, че майсторът 
е прозрял в своя чуждестранен възпитаник възможност древното изкуство 
Но да достигне и намери благодатна среда за развитие и в други държави. 
Привилегия за задълбочаването на културния обмен между Япония и Бъл-
гария е, че този наследник е българин – д-р Петко Славов. Славов познава в 
дълбочина съвременния и старояпонския език, има траен интерес към Но и 
готовност да му посвети професионалния си път; обучаван е от Ямамото от 
2008. Можете да си представите каква чест за българите е един японски май-
стор, съвременен представител на най-древната и най-многочислена школа 
за съхраняване на Но, да избере за свой приемник българин и какъв принос 
би имало това за рецепцията на японски традиционен театър у нас.

От фундаментално значение за разбирането и приемането на чуждестран-
но изкуство е преодоляването на езиковата бариера. Изглежда, Ямамото е 
помислил и за това: Славов осъществява поетичните преводи на двете пиеси 
от старояпонски на български и английски. За премиерата на Орфей Славов 
прожектира синхронно презентация с преводи, разяснения, представяне на 
българските участници. Той превежда при публичните прояви и обученията; 
работи с децата и актьорите.

Създаването на Шинсаку Но пиеси е значима част от гореописаните под-

5  Разяснения на Ямамото на репетиции с български актьори, 4 и 5.08.2019.
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ходи на Ямамото за разпространяване на Но извън Япония и съответно у 
нас. При представянето на авторски пиеси Ямамото за първи път включва 
чуждестранни за японската култура участници – българи – 45 деца и една 
професионална актриса, с които той и утвърдени изпълнители от Ямамо-
то Ногаку-до споделят обща сцена. Методът на съвместно практикуване на 
майстор и негови възпитаници, утвърден при предаването на японските тра-
диции (Gvozdevskaya 2013: 117-123), е плодотворен и при трите представле-
ния на Шинсаку Но у нас.

Авторското творчество на Ямамото му позволява да отправи послания 
към публиката, обединяващи японската култура и митология с общочовешки 
ценности и с проблеми, вълнуващи хората по целия свят.

Възможно е подходите на активно включване на български изпълнители 
в тези творби да са сред първите подобни, насочени към пълноценното въз-
приемане и съпреживяване на японския театър от други култури. 

С пиесите си Ямамото търси съпреживяване от публиката. Вниманието 
му при работата с българи – публика и изпълнители на Но, силно допринася 
за многопластовите процеси на рецепция на Но у нас. Динамични и по-об-
хватни от свързаните с Но и Ямамото Ногаку-до, тези процеси бележат връх 
през 2019 – година на мащабен троен юбилей в българо-японските отноше-
ния. Представленията на Шинсаку Но и подготовката на наши изпълнители 
и публика са важна част от наблюдаваните процеси и се оказват ефектив-
но средство за осъществяване на рецепция на Но у нас. За реализацията на 
тези представления допринася посветената работа на японски майстори като 
Ямамото и Иноуе и на българи, обвързали професионалния си път с Но, като 
Славов и Бежанска. Сътрудничествата между японски и български творци 
се интензифицират през XXI в. с осезаема нарастващата прогресия на съв-
местните творчески изяви. Успешният културен обмен създава възможности 
и очаквания наблюдаваните процеси да продължат да се утвърждават и раз-
ширяват в перспектива.
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SHINSAKU NOH PERFORMANCES IN 
BULGARIA: EVENTS THAT CONTRIBUTE 
TO THE MULTILAYERED PROCESS OF 
RECEPTION OF JAPANESE TRADITIONAL 
THEATRE IN BULGARIA

Miglena Tzenova

Summary: The present text focuses on the performances of Shinsaku Noh plays in Bul-
garia. Performances such as The Circle of Water and Orpheus by Akihiro Yamamoto and 
performed by Yamamoto Nogaku-do Theatre with the special participation of Bulgarian 
performers, have taken place in Bulgaria since 2011, therefore they are relatively new 
phenomenon in our country. The present paper will also explore the contribution of the 
performances of Shinsaku Noh plays to the multifaceted process of reception of Japanese 
traditional theatre in Bulgaria. The text is based on: publications, archives, correspondence; 
interviews taken by the author with Japanese and Bulgarian members of the creative crew. 
The author will also present her own thoughts and insights, based on the rehearsal process 
of Shinsaku Noh plays.
 
Keywords: The Circle of Water, Orpheus, Akihiro Yamamoto, Yamamoto Nogaku-do The-
atre, reception of Noh theatre in Bulgaria, Bulgarian actress Maya Bejanska

キーワード: 新作能「水の輪」ブルガリア公演, 新作能「オルフェウス」ブルガ
リア公演, 山本章弘、「山本能楽堂」、女優のマヤ・ベジャンスカ
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪТУВАНИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА 
МУЗИКАЛЕН ВЕСТНИК: РУБРИКИТЕ ВЕСТИ 
ИЗ МУЗИКАЛНИЯ СВЯТ И МУЗИКАЛНА 
ХРОНИКА

Стефка Венкова1

„Пътуването не съществува без дом. Ако никога не се връщаме 
там, където сме започнали, просто ще се скитаме изгубени. Домът е 

отразяваща повърхност, място, където да измерим колко сме израснали и 
да се обогатим, след като сме поели от външния свят.“ 

Джош Гейтс

Абстракт: В доклада се разглеждат различни аспекти на темата за пътуването в кон-
текста на българската музика от началото на ХХ век – като реална физическа отдале-
ченост, като метафора на вътрешна творческа промяна, като преоткриване на родно-
то, като „виртуално“ пренасяне. На страниците на „Музикален вестник“ рубриките 
„Вести из музикалния свят“ и „Музикална хроника“ предлагат пътуване през пъст-
рия калейдоскоп от новини в света на музиката – навън, към утвърдената европейска 
художествена практика, и навътре, към кипежа на създаващата се нова музикална 
култура. Двете рубрики дават възможност да се очертаят специфични за българската 
музика характеристики.

Ключови думи: професионални български музиканти, Български музикален съюз, 
„Музикален вестник“

1. Темата за пътуването и българската музика от началото на ХХ век
Темата за пътуването е много актуална по отношение на първите профе-

сионални български музиканти от началото на ХХ век. Те стоят в основата на 
новата българска музикална култура и са от поколението, родено в годините 
около Освобождението. Заминават да учат музика в училища,  консерватории 
и академии извън България – Прага, Париж, Лайпциг, Виена, Загреб, Москва, 
Петербург. Пътуват навън към европейското, към установената академична 
и културна традиция (каквато у нас тепърва прохожда). Тяхното пътуване за-

1  Dr Stefka Venkova is an Associated Professor at the Music Department, Institute of Art Studies, 
Bulgarian Academy of Sciences. Research field: twentieth-century Bulgarian Church Music, cul-
tural interactions East – West, composers, music archives and musical institutions. Author of the 
books: The Music of the Eastern Rite Catholic Church in Bulgaria (2010) and Apostol Nikolaev-
Stroumsky: a Life, Inspired by Music (2016), and more than 40 papers in Bulgaria and abroad. 
Awards: Book of the Year Award of the Union of Bulgarian Composers (2011, 2016), Award (2011) 
and Nomination (2017) for Outstanding Academic Achievements of the Union of Bulgarian Scien-
tists. 

E-mail: venkovast@yahoo.com.



476

почва с отдалечаването от дома, с ентусиазма на младостта, с жаждата за нови 
знания и умения, но продължава със стремежа към пребиваване в „другото“, с 
необходимостта от разбирането на закодираните в него битийни условности и 
социокултурни механизми. В този сложен процес на духовно и манталитетно 
развитие промяната и възприемчивостта към нея стават най-важният път – из-
мерван не само в километри и разстояния, а преминаващ във вътрешния свят 
на тези млади и търсещи музиканти.

Пътят обратно към родината ги поставя в двояка позицията: на проводни-
ци на новото, европейското, от една страна, но и на откриватели и ценители на 
родните традиции, от друга страна. Те ще трябва да вложат всичко „взето“ и 
усвоено отвън в съществуващите тук реалности, за да може стремленията на 
техните собствени музикални пътища да се присъединят към общия идеал за 
създаване на ново българско културно пространство. Една особена интензив-
ност на протичане на влияния, на усвояване и преодоляване преминава като 
нажежена нишка през техните житейски и творчески съдби. Непрестанното 
„напрежение“ между приемането и предаването, което К. Япова определя по 
отношение на българското професионално музикално творчество (Yapova 
1989: 3) се отнася в не по-малка степен и за цялостната дейност на български-
те музиканти в областта на музикалната култура у нас.

Сред основателите на Българския музикален съюз присъстват именно тези 
млади, амбициозни музиканти, получили своето професионално музикално 
образование в чужбина2. Те се връщат и работят с ясното съзнание, че полагат 
основите, че градят зданието на българската музика. Когато през 1904 г. се 
учредява Българският музикален съюз, а „Музикален вестник“ става негово 
печатно издание, тези млади хора стават основен двигател на идеите, на ви-
зиите, на градежите на новото музикално пространство у нас. Във всичките 
възможни аспекти на едно такова строителство. 

2. Музикален вестник и рубриката Вести из музикалния свят – пътува-
не към другите и към себе си
 „Музикален вестник“3 е фокусиран върху въпросите на българската музи-

ка. Големите материали във всеки брой са посветени на актуални проблеми на 

2  Няколко примера: Димитър Хаджигеоргиев (1873–1932), един от учредителите на Бъл-
гарския музикален съюз, основател и главен редактор на „Музикален вестник“, музикант 
с решаваща роля за развитието на българската музика, завършва музикалното си образова-
ние в Пражката консерватория (1892–1897) (Petrov 1967: 432). Димитър Радев (1874–1952), 
активен член на Българския музикален съюз, заместник редактор на „Музикален вестник“ 
(1908–1909) и редактор на списание „Музикална мисъл“ учи музика в Прага (1901), а през 
1907 г. завършва Лайпцигската консерватория (Avramov 1967: 373).  
3  На 1 януари 1904 г. започва издаването на „Музикален вестник“. След учредяването на 
Българския музикален съюз през август същата година, става негов печатен орган. На него-
вите страници се разискват най-значимите музикални въпроси, свързани с всички области 
на музикалния живот у нас. Излиза от 1904 до 1929 с прекъсвания, като е едно от най-дълго 
излизалите музикални издания. Днес е сред най-важните източници на информация за музи-
калния живот от първата половина на ХХ век. 
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музикалния живот у нас, които се публикуват в основните рубрики: „Музикал-
но-педагогичен отдел“, „Специално музикален отдел“, „Критика“, „Вътрешна 
хроника“, „Отзиви за концерти и музикални вечеринки“. Но на страниците на 
вестника от самото му начало се отделя място и за чуждата музика. От една 
страна, това са биографичните материали за известни композитори в рубрика-
та „Биография“. Тя съществува основно през първата година на вестника и в 
нея отшумява „доминиращата роля на просветителските идеи“ в музикалната 
култура през този период (Levi 1994: 43). От друга страна, това е информация-
та за актуалните музикални събития извън България, концентрирана в рубри-
ката „Вести из музикалния свят“. Заложена още в първия брой на „Музикален 
вестник“ и присъстваща до края на неговото съществуване4, тя основно има 
функцията на „прозорец към света“. През него читателите могат да „пъту-
ват“ до живия, модерния музикален живот на Европа и света. Представят се 
различни музикални вести – годишнини на известни музиканти и музикални 
институции, концерти и гастроли, музикални форуми, нови опуси на известни 
композитори, публикации в чуждия печат, любопитни новини и други.

Информацията в рубриката „Вести из музикалния свят“ и начините, по 
които тя се интерпретира, дават представа за нагласите у нас към европейска-
та музика, към процесите, които протичат в нея. За българските музиканти от 
началото на ХХ век, тя е „висококултурното“, художественото, към които те 
се стремят. Обособила свое място на пребиваване, притежаваща устойчива 
традиция, но и модерно развитие, тя е образец за музикално изграждане, за 
организиран и високопрофесионален музикален живот. 

Рубриката обаче дава и друга, не по-малко важна перспектива за прочит. 
Подборът и представянето на чуждестранните музикалните вести отразява 
също и нагласите към своето, като разкрива важни черти на българската му-
зикална ситуация. Тръгвайки по тази изследователска хипотеза, се забелязват 
няколко важни характеристики. Водеща сред тях е отношението към утвърди-
лите се през романтичния ХІХ век национални музикални школи като чеш-
ката, полската, руската и други, които вече имат свое място в европейската 
музика, големи автори и изпълнители, свое модерно развитие. Както в рубри-
ката, така и изобщо на страниците на „Музикален вестник“, честотата на спо-
менавания, свързани с „руска музика“, „полска музика“ или „чешка музика“, 
са многобройни и не отстъпват на старите музикални школи – немска, френ-
ска, италианска. Присъствието на славянските национални музикални шко-
ли е отличимо не само статистически погледнато, но и на различни равнища. 
На равнището на директното взаимодействие то се открива, от една страна, в 
пристигането у нас след Освобождението, на чешки музиканти, които идват, 
за да помогнат на новоразвиващата се българска музика. А от друга страна, 
голяма част от първите ни музиканти учат и специализират именно в Чехия. 
Друго смислово равнище е припознаването на националните музикални кул-
тури като образец за развитие на българската музика. Имената на композито-

4  Заглавието на рубриката търпи промяна – от 1922 г. е преименувана на „Вести из цял свят“, 
както и се публикува по-рядко. Причините за това са потърсени по-долу в текста. 
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рите, принадлежащи към тях, присъстват на страниците на „Музикален вест-
ник“ в множество публикации, в които те се разглеждат като пример за автори, 
вдъхновено усвоили и инкорпорирали самобитното, националното звучене в 
стилистиката на европейската музика. А. П. Берсенев, пише за Шопен: „а как-
во трябва да се каже за славата и вечното обаяние, излизащи из границите на 
неговата земя и обгръщащи целия свят” (Bersenev 1927: 4). Пряко отражение 
на актуалната тема за създаването на родно авторско музикално творчество, 
която доминира в българската музика от първите десетилетия на ХХ в., често 
се разглежда именно през призмата на „славянската музика“. Димитър Хад-
жигеоргиев пише: „Българската художествена музика сега се възражда… Този 
път, най-добре от всички славянски компонисти, ни е посочил великият Сме-
тана. И българските творци трябва да вървят по стъпките на този велик гений, 
който от нежната родна чешка песен, създаде художествено творчество и из-
дигна името на своя народ” (Hadzhigeorgiev 1924: 5). 

Темата за мястото и ролята на професионалния музикант (в този смисъл 
на дееца на художественото културно поприще въобще) присъства на стра-
ниците на „Музикален вестник“ в различни варианти. Прочитът на рубриката 
„Вести из музикалния свят“ дава друга гледна точка. В нея често се отразяват 
новините за издигането на паметници на велики композитори в Европа. Дали 
тези музикални дейци, които практически са първите професионални музи-
канти у нас, са вярвали, че някога ще получат общественото признание като 
носители на художествена култура у нас, както това е вече отвоювано извън 
България? Или те откриват в това насърчение, че трудното дело, на което са 
посветили усилията и съдбите си, ще се удостои с успех? 

Като продължение на темата може да се разглежда отразяването на финан-
совия успех на известните музиканти по света. Особено внимание е отделено 
на концертните приходи на известния пианист И. Падеревски в САЩ. Комен-
тират се както конкретни цифри, така и начините, по които ги е спечелил (D. 
G. 1905: 12). Показан е светът, в който един известен музикант може да бъде и 
много богат. На този фон, у нас масово битува виждането, че „цигулар къща не 
храни“ (Nikolaev 1930: 7). А дали това не са и реалиите на самия музикантски 
живот у нас? Николай Николаев в края на живота си пише в отговор на въпро-
си от Министерството на просвещението: „В тази му 56-57 години дейност 
[...], той е платен само за учителстването му: в София – в Мъжката гимназия 
[...]. Цялата му останала обществена дейност е била безплатна, неплатена, до-
броволна“ (Nikolaev 1930: 7). 

Рубриката „Вести из музикалния свят“ предлага на своите читатели и ре-
дица куриозни теми. Като създаването в Париж на Дружество срещу аплаузи-
те или на опера на духовете.

3. Музикална хроника и българската музика като част от музикалния 
свят 
Докато в първия период от издаването на „Музикален вестник“ (1904–1910) 

рубриката „Вести из музикалния свят“ присъства в почти всеки брой, то след 
подновяването на издаването на вестника през 1921 г., ситуацията се променя. 
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В броевете от 1921 и 1922 г. тази рубрика отсъства. За един брой – бр. 13-14, 
г. VІІІ от м. април 1922 г. – се появява с ново име – „Музикални вести из цял 
свят“, но в крайна сметка продължава от бр. 20 на същата година като „Ве-
сти из цял свят“. Какви са причините за това? Една от тях е, че във вестника 
започват да се публикуват по-обширни самостоятелни материали, посветени 
на големи чуждестранни музиканти и музикални форуми, дори има броеве, 
които се посвещават специално на годишнините на известни композитори5. 
Друга причина е, че формиращата се у нас художествена музикална култура, 
вече придобива облика на „самостойно явление” (Levi 1994: 41). „Музикални-
ят свят“ вече не е нещо далечно и недостижимо. 

Така се формира ново информационно поле, в което се включват изявите 
на български музиканти в чужбина от една страна, и гостуванията на чужди 
изпълнители у нас от друга страна. Те започват да се отразяват в друга рубри-
ка – „Музикална хроника“6. Ако в броевете от края на първото десетилетие 
присъстват не много на брой вести за изявите на българските студенти по му-
зика в Европа, то след подновяването на издаването на вестника през 1921 г. 
вече присъстват новини, свързани с успехите на младата ни изпълнителска 
школа – на българските оперни певци  и инструменталисти-виртуози, които 
стават част от световната музикална сцена. Имената на Петър Райчев, Ана То-
дорова, Христина Морфова, Людмила Прокопова, Надя Свиларова, Недялка 
Симеонова, Саша Попов и други, са повод за радост и гордост, за ново музи-
кантско самочувствие. На този фон цялата друга информация, представяна 
в „Музикална хроника“, която основно е свързана с изграждането на новия 
музикален живот у нас, вече пребивава не само в измерението на местното, 
локалното, а придобива ново измерение като част от цялостния културен и 
музикален обмен на европейската музика.

4. Заключение
Рубриките „Вести из музикалния свят“ и „Музикална хроника“ предлагат 

на своите читатели пътуване през пъстрия калейдоскоп от новини в света на 
музиката – навън, към утвърдената художествена практика, и навътре, към 
кипежа на създаващата се нова музикална култура. Пресечна точка на тези 
две тенденции става появата и отразяването на първите успехи на български 
музиканти на европейските сцени като сигурен белег за приобщаването на 
младата българска музика към „музикалния свят“. Двете рубрики, бележейки 
жалони в развитието на музикалната култура от първите десетилетия на ХХ 
в., дават възможност да се очертаят специфични за българската музика харак-
теристики.

5  Например, бр. 15-16, г. ІХ от 18 март 1924 г. е озаглавен „Възпоменателен брой за създателя 
на чешката народна художествена музика Берджих Сметана по случай 100-годишнината от 
рождението“ и съдържа само материали, посветени на случая. Единствено е включена ру-
бриката „Музикална хроника“ на последната страница на вестника. 
6  Замествайки „Вътрешна хроника“ от бр. 1, г. V от 1907 г., рубриката „Музикална хроника“ 
присъства неизменно във всеки брой на „Музикален вестник“ до края на неговото издаване. 
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TRAVELS ON THE PAGES OF MUSICAL SEMI-
MONTHLY: THE NEWS FROM THE MUSICAL 
WORLD AND MUSICAL CHRONICLE SECTIONS

Stefka Venkova

Abstract: The paper reviews different aspects of the travel topic in the context of Bulgarian 
music from the beginning of the XX century – as a real physical remoteness, as a meta-
phor of inner creative change, as a rediscovering of the local and as a virtual transfer. The 
„News from the Musical world” and “Musical Chronicle” sections on the pages of “Musical 
newspaper” offer a journey through the colourful kaleidoscope of musical world news – 
outward towards the established European musical practice and inward towards the boiling 
new Bulgarian musical culture. The two sections allow outlining characteristics specific to 
Bulgarian music.

Keywords: professional Bulgarian musicians, Bulgarian musical union, “Musical news-
paper”



482

ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ: 
ЗАВРЪЩАНИЯ

Диана Данова-Дамянова1

Абстракт: Във фокуса на текста са знакови завръщания на именити български певци, 
инструменталисти и диригенти в различни периоди от столичния културен живот. 
Подиумът на най-дълголетния Софийски международен музикален фестивал е техен 
естествен притегателен център, особено след отварянето на границите в края на то-
талитарния режим. Неслучайно през 1990 година „Софийски музикални седмици“ 
получават определението „фестивал на голямото завръщане“ – в смисъла на пред-
ставяне на музиканти емигранти, но и на табуирана дотогава музика и чуждестранни 
изпълнители.
В последното, отличаващо се с непрекъснато разширяване на географията на учас-
тниците десетилетие, нова традиция във фестивалния летопис оформят завръщания-
та на придобили световна известност, но рядко концертирали у нас родни музиканти. 

Ключови думи: Международен фестивал „Софийски музикални седмици“, емигран-
ти, фестивални проекти

С отварянето на границите след края на тоталитарния режим столичният 
музикален живот се „освежава“ с гостувания на обичани български изпълни-
тели, прекарали значителна част от творческия си път в чужбина. С някои от 
тях родната публика получава своите първи срещи. Подиумът на Междуна-
родния фестивал „Софийски музикални седмици“ е притегателен център за 
тези дългоочаквани завръщания. През 1990 година форумът дори е окачест-
вен като „фестивал на голямото завръщане“, тълкувано в по-широк смисъл 
– като завръщане на музиканти емигранти (Милчо Левиев, Веселин Параш-
кевов, Атанас Кареев), но и като представяне на табуирана дотогава музика, 
чуждестранни диригенти и инструменталисти (Шломо Минц с Израелския 
камерен оркестър, Ерих Бергел) (Chamurliyska 1990: 1, 3). Малко по-късно, 
в първото издание на Международния фестивал на съвременната музика в 
България Musica Nova – Sofia, проведен в рамките на XXIV „Софийски музи-
кални седмици“ през 1993, е осъществен първият в страната ни авторски кон-
церт на композитора и музикален изследовател от български произход Андрей 
Букурещлиев, чийто житейски и творчески път преминава в Париж.

В светлината на непрекъснатото разширяване на географията на участни-
ците в последните десетина години от богатата история на „Софийски му-

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, Bul-
garian 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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зикални седмици“ завръщанията на прочути родни изпълнители на неговите 
сцени очертават все по-устойчива тенденция. Така например през 2010 амби-
циозният проект „България в Европа“ привлича великолепни музиканти, жи-
веещи зад граница. Желани гости на престижния столичен фестивал са плеяда 
инструменталисти, певци и композитори, придобили световна известност, но 
рядко концертиращи у нас. Впоследствие много от тези гастроли стават еже-
годни, превръщайки се в нова традиция. 

В 50-годишния летопис на „Софийски музикални седмици“, принад-
лежащи към ранглистата на най-значимите музикални форуми в България, 
„завръщанията“, очаквани от професионална и любителска публика, макар и 
леснооткроими, са трудно изброими. Чрез няколко времеви „среза“ във фе-
стивалната хронология ще бъдат отбелязани някои от ярките прояви в тази 
посока, маркиращи важна концепционна линия, целенасочено изграждана и 
поддържана от организаторите. 

Николай Гяуров, 1980 
Многобройни са гастролите на „Софийски музикални седмици“ на опер-

ните знаменитости, които от години прославят българската култура по све-
товните сцени – Никола Гюзелев, Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Анна 
Томова-Синтова, Александрина Милчева и др. Откриват се дори данни за не-
реализирана идея за участие на Борис Христов през 1986 година (Bozhkov 
2000: 149). А юбилеят на Николай Гяуров е сред акцентите на XI издание на 
столичния фестивал. 

Срещата на българската публика с „бас номер едно на епохата“ е очаквана с 
нетърпение, дълго подготвяна и оповестена в публичното пространство годи-
на предварително. Мащабните чествания на неговата 50-годишнина през 1980 
се вписват във вече установената юбилейна фестивална линия. Ознаменувани 
са с няколко прояви и получават изключително широк обществен резонанс. 
Паметен е спектакълът на Дон Карлос от Джузепе Верди в Софийската опера 
на 25 май 1980 с една от коронните роли на именития певец. Тържественият 
гала-концерт на 13 юни с участието на съзвездие от световни величия – Ми-
рела Френи, Пиеро Капучили, Хосе Карерас, Евгений Нестеренко, и младата 
тогава Стефка Евстатиева, лауреат на седмия Конкурс за млади оперни певци 
1979, се превръща в „истинска манифестация на международния престиж на 
българското певческо изкуство“ (Kostakeva 1980: 66). Нещо повече – подоба-
ващото отбелязване на този юбилей дава началото на поредица от знамена-
телни „завръщания“. В следващите години прочутият български бас е редовен 
гост на „Софийски музикални седмици“ – и с хора и оркестъра на Миланската 
скала на 18 юни 1981, когато е част от солистичния квартет на Вердиевия 
„Реквием“, и като солист на спектакли на Софийската опера, и със специални 
рецитали в партньорство с Мирела Френи...

Милчо Левиев, 1990
1990 година е изключително сложна за фестивала във финансов аспект, 

но въпреки това е запомняща се по отношение на осъществяването на първи 
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по рода си събития, невъзможни до тогава. Блестящото и стилно гостуване 
на Израелския камерен оркестър с диригент и солист Шломо Минц – един 
от най-изтъкнатите цигулари на съвремието, се случва благодарение на въ-
зобновените след продължително прекъсване дипломатически отношения 
между двете държави. Румънският политически емигрант Ерих Бергел ди-
рижира Будапещенската филхармония. Паметни са и завръщанията на някои 
български музиканти емигранти. 

Сред тях е Милчо Левиев, напуснал страната през 1970 година. От 1971 
той развива звездната си кариера в САЩ, а от 1977 е с американско граждан-
ство. През 1980 и 1981, в резултат на тенденциите на „отваряне“ към света и 
във връзка с повсеместните чествания на 1300-годишнината от основаването 
на българската държава, се осъществява завръщането му за кратко в София. 
Поводът са ежегодните Четвърта и Пета джаз срещи, тогава превърнати в 
международни. Но като цяло, през 70-те и 80-те години на миналия век кос-
мополитната фигура с трудно изброими световни успехи, е със статут на „не-
възвращенец“, а музиката му старателно е прикривана и дискредитирана. Ре-
плика от 1982 на Радой Ралин – един от най-ревностните адепти на прочутия 
български артист, поставя акцент върху ролята му на „културен посланик“ 
именно в този период: „Милчо Левиев върши голяма работа, не по-малка от 
Гяуров, Борис Христов, Райна Кабаиванска и всички наши таланти, излиза-
щи или живеещи в чужбина“2. 

Реализацията на гастрола на Милчо Левиев на родна сцена през 1990 ста-
ва възможна поради демократичните промени в обществено-политически и 
културен план, но трябва да се подчертае, че предпоставки се откриват и в 
промяната на жанровата стратегия на „Софийски музикални седмици“. Обо-
гатяването на репертоарната палитра, постигнато след дълго „подготвяне на 
почвата“ и сериозни усилия от страна на директора Петър Ступел, довежда 
до значително стилистично разнообразие в края на 80-те години на ХХ век. 
След първия джаз концерт (Акустична версия, 1987), триумфа на „Суингъл 
сингърс“ (1987) и изявите на някои експериментални балетни формации, 
„Софийски музикални седмици“ встъпват в третото си десетилетие като пъс-
тър и многолик фестивал с широк жанров спектър. Именно тогава се про-
веждат и някои авторски концерти на български музиканти с дългогодишна 
реализация в чужбина. Един от тях е фокусиран върху творчеството на Мил-
чо Левиев. Продължителното отсъствие от родните сцени на този органичен 
музикант, съчетаващ в изкуството си джаз, класика и фолклор, превръща ли-
чността му в легенда. Завръщането му през лятото на 1990, когато в три кон-
церта участва като солист на СО на БТР (с диригент Александър Владигеров) 
и съвместно със специално създадения джаз квартет „Катуми“, е „събитие и 
радост“, своеобразен център на „Софийски музикални седмици“ (Rupchev 
1990: 1). Много силна е и композиторската му изява с творби, аранжимен-
ти и импровизации (California Winter, Понеделник сутрин от едноименния 

2  Ралин, Хисаря, 17.02.1982. Цит. по Gadzhev 2019: 269.
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филм и др.). Изпълнени са както по-стари произведения от „българския“ му 
период – Концерт за Симфоничен оркестър и биг бенд (1965), така и съвсем 
новата Рапсодия Орфей за пиано и симфоничен оркестър (1988). С интерес 
се посреща и аранжиментът му, възприет като пълнокръвно съавторство, на 
Рапсодия в синьо на Гершуин за квартет „Катуми“ и симфоничен оркестър. 

Два фестивала по-късно, на 24 юни 1992, също със СО на БР, но този път 
под диригентството на живеещия в Австрия Нягул Тумангелов, Милчо Ле-
виев въвлича публиката в незабравима Гершуиниада, като отново изпълнява 
Рапсодия в синьо в своя аранжимент. Тогава на софийска сцена се случва и 
премиерата на Issac’s Touchstone – една от малкото му програмни творби, 
инспирирана от тъгата от смъртта на баща му.

Тези първи дългоочаквани концерти на прославения музикант са само 
началото на поредица от многобройни завръщания, сътрудничества с бъл-
гарски колеги и запомнящи се срещи с родната публика. Но тогава, в зората 
на промените, стават повод за констатации, открояващи неговата световна 
принадлежност: „Милчо Левиев не можеше да остане тук. Независимо от 
ситуациите, в които би го поставил животът [...] На него винаги са му били 
необходими простор и свобода. Необходими са му контакти с музиката на 
целия свят. За нас остава утехата, че отново имаме възможност да го каним 
на гости у дома“ (Rupchev 1990: 3).

Андрей Букурещлиев, 1993 
Музикалният портрет на живеещия от 1948 година във Франция компози-

тор и изследовател Андрей Букурещлиев превръща в събитие завръщането 
му в родината след 44 години. Реализиран е в присъствието на автора на 3 
юли 1993 на Musica Nova – Sofia – първият международен фестивал на съ-
временната музика в България, вплетен в програмата на XXIV „Софийски 
музикални седмици“. Участват пианистите Стела Димитрова-Майсторова и 
Димо Димов, френското сопрано Катрин Наполи, перкусионният ансамбъл 
„Полиритмия“ и Камерен ансамбъл при Държавната музикална академия с 
диригент Йордан Дафов. Авторският концерт на Андрей Букурещлиев е па-
метен и с българските премиери на четири негови произведения, създадени 
в 20-годишен времеви диапазон (между 1963 и 1984). Особено интересен е 
построеният на принципа на „отворената форма“ Архипелаг І за две пиана и 
двама перкусионисти, изпълнен последователно в два от възможните вари-
анти. Портретът е дообрисуван от Амерс за камерен ансамбъл, „Гродек“ по 
поема на Георг Тракл за сопран, флейта и трима перкусионисти, и „Снежна 
постеля“ за сопран и малък оркестров състав по стихове на Паул Целан.

Емма Тахмизян, 1995
След десетгодишно успешно развитие отвъд Океана, през 1995 Емма Та-

хмизян се завръща в България за два концерта в рамките на XXVI „Софийски 
музикални седмици“. На нея се пада честта да открие фестивала на 24 май, 
съвместно с Пловдивската филхармония с диригент Йовчо Петров. Тогава тя 
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е солистка на Концерта за пиано и оркестър No. 3 от Сергей Прокофиев, а 
няколко дни по-късно изнася и солов рецитал в камерна зала „България“ (27 
май). На страниците на вестник „Култура“ нейното гостуване е щедро от-
разено. Защото то е специално, празнично събитие с амбициозна програма, 
довело от САЩ, след „едно тъй дълго отсъствие“ пловдивската пианистка 
(Shurbanova 1995: 3). 

Рециталът ѝ съчетава музика от „всякакви времена“. Концепцията, по ду-
мите на изпълнителката от обширното ѝ интервю за същото издание, е да 
бъдат представени най-голямата и най-малката клавирни форми – сонати и 
етюди. Разнообразието от композиторските стилове на Дебюси, Рахманинов, 
Шопен, Болкъм и Лигети е търсено с цел да се покаже „естетиката на нашето 
време, което се характеризира с абсолютен еклектизъм“, като идеята е „да 
видим откъде идваме и къде отиваме“ (Tahmizyan 1995: 9).

Това не е първото участие на виртуозната пианистка на „Софийски му-
зикални седмици“. Името ѝ е част от фестивалния афиш и през 1981, когато 
тя все още живее в България. А „внезапна травма“ осуетява следващото ѝ 
планирано гостуване през 2002.

„България в Европа“, 2010
В началото на новото хилядолетие и особено след 2010 година, органи-

заторите на „Софийски музикални седмици“3 осъществяват редица интерес-
ни инициативи в посока на „отваряне“ на фестивалните подиуми както към 
гастроли на все повече значими световни имена, така и на български изпъл-
нители и композитори, отдавна завладели международните сценични прос-
транства – Светлин Русев, Мила Георгиева, Пламена Мангова, Евгени Божа-
нов, Добринка Табакова, Албена Петрович-Врачанска... Техните концерти и 
майсторски класове постепенно се превръщат в традиция. Разбира се, тук не 
могат да бъдат пропуснати и български изпълнителски колоси, постоянно 
пребиваващи в чужбина, които обаче не са се разделяли с родната публика. В 
тази категория безспорен фаворит е Минчо Минчев, чието активно участие 
в музикалния живот на страната не е прекъсвало през годините. Магнетич-
ният цигулар е постоянен гост не само на „Софийски музикални седмици“, а 
и на „Варненско лято“, „Мартенски музикални дни“, „Аполония“, неуморен 
„духовен посланик“.

Сред разнообразните прояви на 41-во издание на „Софийски музикални 
седмици“, преминало под мотото „България в Европа“, заслужава специално 
отбелязване проектът Пламена Мангова и приятели. Младата пианистка с 
успешна международна кариера в три поредни концерта (6, 7, 8 юни 2010: 
Честит рожден ден!, Руска плетеница и Finale con brio) представя нов, не-
познат за българската публика концертен формат, обединяващ блестящи му-
зиканти. Празнувайки по необичаен начин юбилейния си рожден ден, в духа 
на Carte Вlanche Пламена Мангова събира приятели от различни национал-

3  От 2007 директор на фестивала е Пламен Джуров, а програмен координатор – Момчил 
Георгиев.
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ности, както и някои български изпълнители. 
Живеещите в чужбина Албена Петрович-Врачанска, Алек Аведисян, Гра-

циела Вълчева-Фиеро, Ваня и Иво Станкови, Венециела Найденова, Тодор 
Петров и Даниела Иванова също са сред откритията на „Софийски музи-
кални седмици 2010“. Участието във фестивала със собствени композиции, 
рецитали или камерни концерти за повечето от тях е само началото на мно-
гобройни следващи срещи с българската публика. 

Макар и в калейдоскопичен формат, с илюстриране на единични прояви, 
бяха откроени важни моменти от историята на най-дълголетния столичен 
музикален фестивал, отнасящи се към разглежданата проблематика. Посоче-
ните „репери“ далеч не изчерпват палитрата от събития, заслужаващи по-де-
тайлно представяне. Но дори и тези бегли щрихи са показателни за размаха 
на идеите, за разгръщането на фестивалното „ветрило“ в една съществена 
посока – завръщанията на българска сцена след дълги периоди на отсъствие 
на плеяди ярки таланти. Отдавна завоювали световните подиуми, лауреати 
на престижни конкурси, изградили успешни международни кариери, много 
от тях към моментите на първите им гастроли на родна земя са малко позна-
ти или съвсем непознати на нашата публика. С дългосрочната си политика 
на отвореност към стойностното и значимото, с протегнатата ръка към вече 
получилите признание в чужбина български творци, „Софийски музикални 
седмици“ са важен посредник в триадата „композитор – изпълнител – пуб-
лика“. В различни етапи от динамичната обществено-политическа и култур-
на среда тази роля на „свързващото звено“ има различна тежест и смисъл, 
проявява се под разнообразни форми, гъвкаво реагиращи на непрекъснато 
променящите се условия.
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SOFIA MUSIC WEEKS: COMEBACKS

Diana Danova-Damyanova

Summary: With the opening of the borders after the end of the totalitarian regime, the So-
fia’s musical life was “refreshed” both with beloved Bulgarian performers and composers, 
who spent a significant part of their career abroad, and with those with whom the native 
audiences met for the first time. Sofia Music Weeks International Festival was a naturally 
attractive centre for these long-awaited comebacks. Moreover, in 1990 the event was even 
said to has made a great comeback, interpreted in a broader sense as a return of emigrant 
musicians, but also as a presentation of previously tabooed music and of foreign conductors 
and instrumentalists.
In the light of the continuous expansion of the geography of the participants, the homecom-
ing of famous Bulgarian performers is a lasting trend in the last decade of the rich history 
of Sofia Music Weeks
.

Keywords: Sofia Music Weeks, International Festival, emigrant musicians, festival pro-
jects
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ПЪТУВАНЕ ОТ АРАБСКИЯ ЕПОС ДО 
МЮЗИКЪЛА АЛАДИН

Ставри Ангелов1

Резюме: Как приказката Аладин и вълшебната лампа от арабския епос Хиляда и една 
нощ се превръща в либрето за музикално-сценично произведение и как авторът на 
мюзикъла Аладин – Марио Балтаджиев – откликва на идеята за съвременен прочит 
на приказката – тези два въпроса са във фокуса на настоящия текст. Коментира се и 
постановката на сцената на Държавния музикален и балетен център (ДМБЦ), музи-
калните характеристики на отделните персонажи, режисура и сценография в цялост-
ното звучене на творбата. 

Ключови думи: мюзикъл, приказка, Хиляда и една нощ, сцена 

Сред приказките от епоса Хиляда и една нощ е и Аладин и вълшебната 
лампа (Minkov 1972; Minkov 1982; Prikazki 1984 ) – разказ за Аладин, помо-
лен от магьосника, представил се за негов „чичо“, да му помогне да извади 
от пещерата вълшебната лампа, но по стечение на обстоятелствата останала 
у него, а благодарение на духа от лампата, той се жени за Бадрулбудура, дъ-
щерята на султана. Действието се развива в Китай. 

Приказката съдържа доста подробности, които, от една страна, запозна-
ват читателя с красотата на Ориента, от друга – печелят време2. Когато обаче 
се налага първоизточникът да се адаптира в музикално-сценично произведе-
ние, действието трябва да бъде изградено по новому и да е съвсем концен-
трирано. 

Тази приказка се радва на различни сценични и филмови версии: Аладин 
и вълшебната лампа (1968) – опера от Нино Рота, анимационен филм „Ала-
дин“ (1992), режисьори Рон Клемънс и Джон Мускир, произведен от Walt 
Disney, игрален филм Аладин (2019), режисьор Гай Ричи, отново продуциран 
от Walt Disney и др. 

Българският мюзикъл „Аладин“ е написан от Марио Балтаджиев по 
либрето на Иван Ангелов и Петя Миладинова, текст на песните – Иван Ан-
гелов. Това е модерна версия на мюзикъла. Според авторите „всеки може да 

1 Dr Stavri Angelov is a 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. 

E-mail: stavang@abv.bg 
2  Известно е, че приказката Аладин и вълшебната лампа е част от поредицата приказки, 
които Шехеразада разказва на своя господар, като преднамерено ги продължава от едната 
вечер в следващата, изпъстрени с много подробности, и винаги спира на сутринта в най-
напрегнатия момент, за да принуди господаря си да я остави и този ден жива, очаквайки 
продължението на приказката в следващата нощ.
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потърси и открие силата в себе си [...], защото нашето послание е „Духът е в 
теб“ (Aladdin 2019). 

Авторите на мюзикъла допълват замисъла на приказката, като вмъкват 
в нея съвременни елементи от речта, музиката и визията, добавят и нови 
действащи лица. И по този начин, запазвайки в основни линии сюжета, го 
обогатяват и правят интересен за съвременната аудитория – деца и възраст-
ни. 

В произведението сюжетът е пренесен в Бомбай. Разказвач въвежда зри-
телите в действието, но той е и участник в него – разгласява като глашатай 
минаването на Бадрулбудура, намира Аладин в пустинята и го окуражава и 
т.н. Въведени са и някои популярни реплики от съвременността, които при-
ближават приказката до днешния ден. Модернизирането на приказката е и 
заради музиката на Балтаджиев, която има интонации от Изтока, но и звучи 
съвременно. 

Добър ход е объркването на лампите – магьосникът дава на Аладин лам-
па, която трябва да смени с вълшебната лампа вътре в пещерата, но той ги 
обърква неволно. Когато магьосникът потърква получената лампа, излиза 
надпис: „Не печелите нищо, опитайте пак“. Разбрал, че е измамен, магьосни-
кът се чуди как да обиди Аладин и споменава, че е необходимо да си намери 
речника с обиди. С което магьосникът престава да бъде страшен, а по-скоро 
се превръща в комичен образ. 

Султанът също е представен в пародийна светлина – той има „приемно 
време“ и разказва на всеки един, че го мрази. Желаните от султана скъпоцен-
ности са решени като балерини с ковчежета в ръце. 

Духът от лампата пък помага на господаря си да стане добър човек. Тех-
ните отношения не са като между роб и властелин, а като между приятели. 

Когато магьосникът открадва лампата и с помощта на духа премества па-
лата на Бадрулбудура в Африка, майката на Аладин му дава пръстен, който 
е единственото нещо, останало от баща му. Духът от пръстена представлява 
вторият вълшебен атрибут, който помага на младите. С тази разлика, че Ду-
хът от пръстена е всъщност капризна красавица с много желания – иска ог-
ледалце, за да се огледа, пита дали е дебела, иска червило, дневен крем и т.н. 

Духът от пръстена съобщава на Аладин, че докато Магьосникът прите-
жава вълшебната си тояжка, нищо не може да се направи. Така се въвежда в 
действието и третият вълшебен атрибут – вълшебната тояжка. 

Кулминацията настъпва в момента, когато магьосникът извиква Духа на 
лампата, а Аладин от своя страна – Духа на пръстена. Оказва се, че двата 
духа се познават и че заради Магьосника, който ги е разделил, не са се виж-
дали от 300 години. Те се опълчват срещу него. Ядосан, Магьосникът хвърля 
лампата, за да може нейният дух да умре, но ловкият Аладин я хваща. 

И когато и двата вълшебни предмета са в него, Аладин се отказва от тях, 
като съзнателно ги разменя – дава лампата на жената-дух, а пръстена – на 
духа на лампата. И сам влиза в двубой с Магьосника. В най-напрегнатия 
момент, когато Аладин пада на земята и Бадрулбудура тича към него, за да го 
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спаси, се оказва, че той не е убит – в последния момент е разменил вълшеб-
ната тояжка на Магьосника с лозова пръчка и той не може да го убие. Самият 
Магьосник също не умира, а побягва. И това е още едно доказателство за 
добротата на Аладин, която просто обезоръжава врага. 

Посланието на мюзикъла е, че човек сам трябва да се пребори за своето 
добро, не с помощта на пръстен или лампа; че Духът не живее само във въл-
шебната лампа, а във всяко сърце. 

Музикалните характеристики на героите са с източни интонации, при-
месени с рок и поп звучене. Търсенето на съвременно звучене в музиката 
съвпада с желанието на композитора да актуализира посланията на спекта-
къла. 

Главният герой Аладин има два солови номера – „Аладин е един“ и „Имах 
всичко“3. В първата песен той изразява радостта си след приключенията с 
„чичото“. Музиката тук е танцувална и с ярко изразен ориенталски колорит 
– в мелодията често срещан интервал е т.нар. хиатус – увеличена секунда. 
Във втория номер героят тъжи за Бадрулбудура и за всичко, което е имал. 
Песента е бавна и дълбоко лирична. Тук липсва мелодиката на Изтока, което 
може би е търсено от автора, заради общочовешкото послание. 

Бадрулбудура е обрисувана интонационно с два бавни солови номера – 
„Нощ е, а не мога да заспя“ и „Ден с пленено слънце“. И в двете песни липс-
ва спецификата на арабското звучене. Номерата се изпълняват във важни за 
развитието на действието моменти – първият, след като се влюбва в Аладин, 
а вторият – след като е отвлечена от Магьосника, заедно с построения от 
Аладин палат. 

Песента Златен конец е предназначена за Магьосника – когато той и Ала-
дин отиват към пещерата с вълшебната лампа. Музиката носи в себе си из-
точни интонации. 

Духът от лампата е обрисуван с песента Магия ли каза?. Тя се изпълнява 
по време на строежа на палата. Тук също могат да бъдат открити ориентал-
ски мелодически ходове. 

А за музикална характеристика на Духа на пръстена служи песента Малка 
сладка в стил суинг. 

Разказвачът и майката на Аладин нямат музикални теми. Те не участват и 
в общите номера. 

Самостоятелен музикален номер липсва и при Султана. Той участва в 
Сватба (венчавката на Аладин и Бадрулбудура) и в „Султан на щерка дума-
ше“ (дует с главната героиня). И двата номера са без източни интонации, но 
с тържествено фанфарно звучене. 

В мюзикъла има два хорови номера – Тук в Бомбай и Глас народен. Пър-
вият е съвсем в началото и обрисува глъчката на пазара. Вторият се изпълня-

3  Поради документалния характер на видеозаписа, по който е анализиран спектакъла, за ана-
лиз на музикалните номера е използван компактдискът, издаден със студийните им записи 
– Baltadzhiev 2015. 
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ва във второ действие и е в защита на Аладин. Естествено е присъствието на 
източен колорит в музиката, рисувайки народа на Бомбай. 

Много важни за драматургията на мюзикъла са дуетите. Небе без другар 
е дует между Аладин и Духа на пръстена, който пренася главния герой в Аф-
рика, при съпругата му. В Нима не можеш сам също участва Аладин в дует 
с Духа от лампата, който окуражава приятеля си да не се отказва, а да следва 
мечтите си. Последният дует е на Аладин и Бадрулбудура. Това е и крайният 
номер на творбата, написан като поп-песен – два куплета, с припеви, преход 
(бридж) и отново припев. По време на този дует излизат и останалите учас-
тници в мюзикъла, които се радват, че след премеждията младите са отново 
заедно. 

Номерът Как посмя с участието на Аладин, Магьосника и Духа от лампата 
протича като трио-разговор между героите. С него завършва първото дейст-
вие. Тук източният колорит е примесен с рок-звученето от „дисторжън”-
ефекта на китарата. 

В мюзикъла има и един квинтет – „Злото води с 3:0“, в който Магьосни-
кът подстрекава подчинените си за победа срещу Аладин.

Сценичната реализация е в Държавния музикален и балетен център в 
София с режисьор Надежда Асенова4. Постановъчният екип приема концеп-
цията на композитора за модернизирана приказка. Декорът е лишен от изли-
шен блясък – състои се от подвижни модули, които се изваждат на сцената 
и след това се прибират или се спускат с помощта на чиги. Костюмите на 
героите приличат на традиционни облекла от Изтока, с изключение на Ма-
гьосника, който е в черно – може би заради желанието да се отличава ярко 
от останалите. 

Ето някои интересни режисьорски ходове и визуални особености: 
Обстановката в пещерата е паяжина, представена чрез множество кръго-

ве. Магьосникът, който е на земята, е в издигнатата част от сцената, а Ала-
дин, който влиза в пещерата, е в основната, долна част. 

Духовете на лампата и на пръстена са покачени на кокили и по този начин 
фантастичните същества са отделени от реалните. 

Аладин и Духът си уреждат увеселение, в което главният герой изпява 
песента Аладин е един, заедно с балет. 

Прави впечатление, че Духът на лампата и Магьосникът не произнасят 
правилно името на Бадрулбудура – и при двамата това носи комичен ефект. 

В построяването на палата участват Духът от лампата и артистите от ба-

4  Режисьор Надежда Асенова, диригент Людмил Горчев, сценограф Тодор Райков, художник 
на костюмите Анелия Райкова, хореограф Татяна Янева, хормайстор Людмил Горчев. Пре-
миера 7 декември 2012. Изпълнители: Аладин – Ненчо Балабанов, Бадрулбудура – Поли Ге-
нова, Магьосникът – Добрин Векилов-Дони, Разказвач – Станимир Гъмов, Духът от лампата 
– Богомил Спиров, Духът на пръстена – Яница Маслинкова, Майката на Аладин – Деница 
Шопова, Султанът – Христо Сарафов, Жгмуц – Александър Василев, Стон – Тодор Велков, 
Крик – Георги Ханджиев, Паралелепипед – Никола Кабрузов и деца.
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лета – облечени като строители, с каски на главите. 
Помощниците на Магьосника (Жгмуц, Стон, Крик и Паралелепипед) из-

глеждат комично – един е с дълги ръце (ръкави), друг с голяма талия, а всич-
ки са с шарени коси. 

На сватбата Магьосникът се появява сред народа като фотограф и си пра-
ви „селфи“ с народа. 

Желанията, които Аладин изказва на Духа на лампата, са съпроводени с 
пускане на дим от специалната сценична машина и с преместване на деко-
рите. 

Пътят на Аладин в търсене на Бадрулбудура е представен посредством 
танцьори, които изглеждат като дюни – покрити с плат в пясъчен цвят, и 
героят минава между тях. 

Женският дух на пръстена кокетничи с Аладин, като заема пози, подобни 
на тези на Духа на лампата, и така зрителят може предварително да открие 
общото между двата духа. 

Финалната точка на мюзикъла се поставя след победата над Магьосника, 
когато главните герои пеят основния дует (сингъл), а спектакълът завършва 
като апотеоз за всички артисти – включително народа, султана и майката на 
Аладин. 

Мюзикълът става още по-атрактивен благодарение на хореографията, от 
която повечето танци са в характерен източен стил. Избраните движения от 
хореографа Татяна Янева са зрелищни и много добре се вписват в общата 
концепция на авторите. В танците участват не само балетни артисти, но и 
изпълнителите на главните роли. 

Мюзикълът „Аладин“ е част от поредицата музикално-сценични произве-
дения с детска тематика, които ползват известни приказки, но ги пригаждат 
към днешния ден, тълкувайки ги по новому. Такива са: Снежанка и седем-
те джуджета на Атанас Косев (написана като опера за деца, но поставяна 
като мюзикъл); Благодаря ти, Шарл от Жул Леви (съвременна адаптация на 
Котаркът в чизми); Четиримата близнаци на Георги Костов (по приказ-
ката Щръклица от Панчо Панчев); Малката кибритопродавачка на Румен 
Бояджиев-син; Принцесата и свинарят на Юлиян Слабаков (по приказката 
Свинарят на Андерсен) и др. 

Всички те имат това преимущество, че ненатрапчиво – чрез познати при-
казни сюжети – запознават децата със сцената, със съвременни музикални 
форми, с възможностите на оркестъра и певците, с необятността на човешка-
та фантазия, която може по хиляди различни начини да разкаже и пресъздаде 
един сюжет. Тази тенденция не само привлича младата публика в театъра, но 
създава и трайни навици (Вж. Angelov 2019). 
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JOURNEYS FROM ARABIAN TALES TO 
ALADDIN THE MUSICAL 

Stavri Angelov

Summary: This paper deals with how the story about Aladdin and the magic lamp (Arabian 
Nights) became a libretto of a musical and how its author, Mario Baltadzhiev responded to 
the idea of a contemporary interpretation of the fairytale. The production of the State Music 
and Ballet Centre (SMBC) is also considered along with the musical characteristics of the 
characters, the directing, set design, as well as the overall sound of the musical.

Keywords: musical play, fairytale, Arabian Nights, stage 
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ПЪТЕШЕСТВИЯ • JOURNEYS 

ТРАНСФОРМАЦИИ НА КЛАСИЧЕСКИ 
БАЛЕТЕН РЕПЕРТОАР НА БУРГАСКА СЦЕНА

Росен Методиев Николов1

Абстракт: Класическият балетен репертоар и негови трансформации, когато е по-
ставян на по-малки сцени и с по-малко участници, е темата на настоящия текст. При-
мерите са от Бургаската опера – един от по-късно появилите се извънстолични театри 
в България. Коментират се оригиналните постановки – предимно от Русия, и как те 
са модифицирани от хореографите Люба Колчакова, Павлина Иванова, Хикмет Мех-
медов, Петър Луканов, Веса Тонова, така че едновременно да се запази класическия 
модел и да се съобразят с наличния балетен състав.

Ключови думи: балет, хореография, класическия балетен репертоар, музика, панто-
мима

Както в повечето извънстолични трупи, подборът на репертоар и в Бургас 
е зависим от нивото на образованост на балетните артисти и от творческите 
възможности на хореографите. При условие, че голяма част от балетните из-
пълнители в първите поне три десетилетия от създаването на оперната тру-
па са без специално балетно образование, то съвсем естествено се подбира 
такъв репертоар, който да е по силите на танцьорите, а и да е достатъчно 
атрактивен, за да привлича (и обучава) публика.

Класическият балетен репертоар2 е опит на ръководителите на балета 
да повдигнат нивото на артистите, като ги провокират да изпълняват цели 
произведения или фрагменти от класическия репертоар, представен чрез 
трудния за шлифовка класически танц. Подобна репертоарна политика не 
разчита на окончателен перфектен резултат. И той никога не е такъв. В из-
вънстоличните театри класическият репертоар е възприеман като процес на 
обучение и привикване на артисти и публика с по-„високите“ материи в тан-
цовото изкуство. Като правило балетите са подбирани така, че да може ново-
сформираната трупа да се справи с класическия текст и по начина на появата 

1  Rossen Мetodiev Nikolov is a PhD student in the Musical Theatre Research Group, Institute of Art 
Studies. BAS. He studied Choreographic Pedagogy (1999) and Choreographic Directing at SWU 
(2015; teaches classic, modern and characteristic dances. National School of Music and Perform-
ing Arts, Burgas. 

E-mail: rmetodiev@abv.bg
2  Под класически репертоар се разбират балетите Силфида, Дон Кихот, Баядерка, Лебедово 
езеро, Спящата красавица, Раймонда, които имат точно изяснени модели-първоизточници 
– датирани още от творчеството на Филип Тальони, Август Бурнонвил, Мариус Петипа, Лев 
Иванов. Към тях принадлежат обикновено и балетите Лешникотрошачката, Копелия, Зле 
опазеното момиче, Куклената фея, Пепеляшка, които нямат този установен модел-първоиз-
точник в хореографията, но поради едни или други причини се реализират чрез класически 
танц и се тълкуват като класически балети. 
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им може да се съди за нивото на подготвеност на артистите.
От балета Лебедово езеро на Чайковски в Бургас се появява само трето 

действие (през 1975 и през 1981), което е по-атрактивно, изпъстрено с мно-
жество характерни танци – доста по-лесни за изпълнение от чистия класи-
чески танц. Хореографията е на Люба Колчакова3 – примабалерина от Со-
фийската опера, танцувала през 1956 г. в поставения от Анастас Петров на 
столична сцена балет Лебедово езеро4.

Използвайки сценичния си опит при Анастас Петров и след специализа-
ция в Москва (1953–1954), Колчакова полага много усилия за усъвършенст-
ване на напредващия в професионално отношение балетен състав. Тя самата 
посочва в записките си, че поставя балета Лебедово езеро по Мариус Петипа, 
Александър Горски и Анастас Петров. Запазва схемата на оригинала, но на-
малява броя на изпълнителите в характерните танци – испански, унгарски, 
неаполитански, полски (мазурка)5. Например при Петипа в унгарския танц 
са една двойка и ансамбъл от осем двойки; при Колчакова унгарският танц 
се изпълнява от шест жени. В испанския танц при Петипа са две дуетни 
двойки, а при Колчакова – две балерини. При Петипа тарантелата се изпъл-
нява от шест двойки, при Колчакова – само от шест жени. И при мазурката 
има разлика – четири двойки при Петипа, шест жени при Колчакова (Nehenzi 
1971: 215).

Пепеляшка6 обикновено се третира като класически балет. Той навлиза 
в бургаския репертоар в хореографията на Павлина Иванова7 (през 1994 и 
през 1997). За първи път, след краткото време на ръководство на Люба Кол-
чакова, балетът има възможност да работи класически екзерсис по руската 
школа. „За да постигнат ниво, актьорите трябва да имат в програмата си и 
едно по-тежко заглавие. В тази премиера ще има много солистични партии, а 
това дава възможност за лична изява на повече актьори, за изграждането им 
и като творци, и като личности [...]; работя с два състава, за да има и онова 
хубаво съревнование за по-добра изява. Практически всички са заети сега, 
всеки от трупата има възможност да намери себе си“ (Tashkova 1948: 4).

Като възпитаник на Ростислав Захаров в ГИТИС8 в Москва, Павлина Ива-
нова ползва при постановката си на Пепеляшка авторската версия на нейния 
учител. Запазва всички герои, но прибавя нови сцени и интермедии. Въвеж-

3  Първият художествен ръководител на балета в Бургас след неговото одържавяване.
4  При постановката си у нас Анастас Петров се спира на сценичната версия на В. П. Бурмай-
стер, която му служи като пример, и запазва максимално основната драматургия на балета.
5  В нейните работни записки е видно как многократно сменя и броя на изпълнителите в со-
ловите партии и в дуетите – (Личен архив на автора).
6  Музика на Сергей Прокофиев и либрето Николай Волков.
7  През 1984 е назначена за художествен ръководител на Бургаския балет. Тя полага големи 
усилия за усъвършенстване на балетната трупа, а това ѝ дава възможност за повече сценична 
изява на все повече артисти. Изключителен е приносът ѝ като педагог.
8  Государственный институт театрального искусства (Държавен институт за театрално из-
куство).
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да и Шут в придворните сцени, който се изявява и в ролята на разказвач (с 
говорим текст, написан специално за целта от Недялко Йорданов). Доразви-
ва образите на двете сестри и мащехата с допълнителни актьорски елементи, 
създаващи гротеска и забава в голяма част от картините.

Внася и някои изменения, подходящи за нивото на все още обучаващия 
се балетен състав – отказва се от класическия танц и използва основно плас-
тика, акробатика, пантомима и елементи на по-свободния немски свободен 
танц9. 

Лешникотрошачката се появява на бургаска сцена (2004) в хореография-
та на Хикмет Мехмедов10. Той пренася своята постановка от Русе, където я е 
поставил за първи път11. Мехмедов прави съществени промени в прочита на 
творбата. Вместо Миши цар присъства Черната Кралица с нейния антураж 
от зли сили, представени като зловещи приказни същества, които се стремят 
да нарушат красивия свят на малката и крехка Маша. Образът на Черната 
Кралица в някаква степен напомня Царицата на нощта от Вълшебната флей-
та на Моцарт. Хореографът използва съвременни танцови елементи и много 
пластика. Костюмите са също съвременни, а Лешникотрошачът е облечен в 
нещо като космически скафандър. Явно целта е спектакълът да се доближи 
до светоусещането на днешното дете. На финала Маша и Лешникотрошачка-
та отпътуват с кораб към страната на цветята12.

Емблематичният за класическия репертоар Жизел е реализиран от гост 
хореографа Петър Луканов13 през 2008 г. Той е един от малкото творци, кои-
то се опитват да пренесат възможно най-точно оригиналната хореография 
на световно утвърдилите се класически балети. Луканов с много добър усет 
пресъздава картините с вилисите, използва целия наличен балетен състав и 
доста ученици от балетните класове в Бургас. В първо действие е включено 
и Селско па де дьо, което обикновено се изпуска при по-слаб солистичен 
състав, тъй като е доста трудно за изпълнение (танцуват Георги Банчев, уче-
ник от Националното училище за музика и сценични изкуства „Проф. П. 
Владигеров“ и Петя Иванова – балерина от операта). И във второ действие 
прецизно са изработени вилисите и Мирта, особено известното разминава-
нето на вилисите със Saute en i Arabesque. Намален е единствено броят на 
вилисите – 18 балерини, вместо 32, както е в оригинала. В централните роли 
са артистите от Бургаския балет Галина Калчева (Жизел) и Светлан Николов 

9  Тя е работила също и в Германия и помага за пренос на немския свободен танц у нас.
10  Вече художествен ръководител на балета в Бургас. Учил е в Санкт Петербург при Николай 
Боярчиков.
11  Премиерата в Русе е на 2 януари 1985.
12  „...спектакълът започва с детско тържество, на което малчуганите се пързалят и правят 
снежен човек и още други оригинални решения. Това прави сюжета по-близък до светоусе-
щането на днешното дете... Мехмедов е убедителен и по отношение на чисто хореографския 
текст. Професионализъм и вдъхновение откриваме в разработката на големите класически 
платна – Валс на снежинките, Розов валс, и „Гран па де дьо“ – виж Mihaylova 2005: 16.
13  Също е завършил балетна режисура в Москва при Леонид Лавровски.
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(Ханс), които танцуват заедно с гост-солистите от Софийската опера – Росен 
Канев (Алберт) и Росиана Попова (Мирта).

Петър Луканов пренася в Бургас и балета Дон Кихот14 – премиера на 
31.10.2003. Пренася го след Русе (1996) и София (2001). В балета изначално 
са включени множество разнородни сцени и изпълнители – пътуващи ак-
тьори, ловци, цигански табор; мястото на действие също често се мени – на 
площада, в кръчмата, при вятърните мелници, в двореца. Всичкото това из-
обилие на картини дава възможност за разместване на сцените и за балет-
ни колажи, съобразявани с наличния състав изпълнители. И в тази редак-
ция Дон Кихот и Санчо Панса са натоварени предимно с актьорски задачи 
и пантомимни етюди, будещи смях, а основната танцова част носят Китри 
– Галина Калчева и Базил – Мартин Чикалов. Запазени са всички основни 
вариации, но в съкратен вид, и с малки размествания. Сънят и вариацията на 
Амурчето са пресъздадени с малки промени.

Спящата красавица15 се появява в Бургас на 4 май 2017, като хореогра-
фията на Мариус Петипа е отредактирана от Хикмет Мехмедов16 и с някои 
съкращения. Вариациите на феите от Пролога17 са с известни съкращения. 
Липсва прочутият Голям валс от първо действие, емблематичен за този ба-
лет. Хореографията на Карабос е изцяло променена. Използвани са повече 
движения от арсенала на характерния танц. След въвеждащия танц на прин-
цовете (липсва Адажиото на Аврора с четиримата принца), направо се пре-
минава към кодата – с убождането на принцесата, битката с Карабос и всеоб-
щото заспиване. Във второ действие липсват някои от танците на нереидите 
и вариацията на Аврора. Но Кодата остава без промени.

В трето действие, след събуждането започва направо вариацията на Фея 
Люляк. Липсват квартетът на феите на диаманта, сапфира, златото и сребро-
то. Следват мазурка на героите от приказките и техните дуетни изпълнения – 
Червената шапчица и Вълкът, Сивият котарак и Бялото коте, Синята птица18 
и принцеса Флорина. Липсват останалите приказни герои – Пепеляшка и 
Принцът, Малечко-Палечко, Великанът и братята му. Балетът завършва с фи-
налното Па де дьо на Аврора и Дезире, което танцуват в преработен вариант.

Последното класическо заглавие в Бургас е Баядерка19 – един от шедьо-
врите на Мариус Петипа, но в редакцията на примабалерината от Софий-
ската опера Веса Тонова (2018), която по собствените си думи „се базира 
на продукцията на Мариинския театър в Петербург“20, успява да адаптира 
спектакъла към възможностите на бургаския балетен състав и да пресъздаде 
почти цялата изказност, независимо от някои съкращения на части от балета, 

14  Либрето Мариус Петипа по романа на Мигел де Сервантес, музика на Лудвиг Минкус.
15  Музика Чайковски.
16  Сценографията е на Иван Токаджиев, а костюмите на Цветанка Петкова-Стойнова.
17  Феите са Нежност, Плодородие, Щедрост, Безгрижие. Липсва фея Смелост.
18  костюмът на Синята птица няма криле (?!?)
19  либрето Сергей Худяков, музика Лудвиг Минкус, премиера в Петербург 1877.
20  Написано в програмата към спектакъла.
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от значително по-малкия балетен колектив на Бургаската опера21.
Постигнат е добър синхрон при изпълнението на женските танци. Види-

мо е усърдието, което е положила Веса Тонова при изработването на хорео-
графията, образите и синхрона на кордебалета.

Пантомимната сцена между двете героини и опитът на Никия (Веса То-
нова) да убие Гамзати (Галина Калчева) с нож е предадена с много артис-
тичност. Похвала заслужава и Индуският танц, наситен с много динамика 
и артистичност. Една от емблематичните картини, играна често и самосто-
ятелно, е Сенките (трето действие)22 – чрез монотонната последователност 
на появяващите се едно след друго видения се създава усещането за нещо 
вълшебно и тайнствено в царството на сенките. Това настроение е сполуч-
ливо постигнато от хореографа Веса Тонова, като за целта са включени и 
ученици от балетните класове на НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Бургас. 
Необходимо обаче е още доизработване на някои класически елементи и на 
общия синхрон23.

Всъщност истинско постижение е въобще представянето на това заглавие 
в Бургас, тъй като Баядерка е в съкровищницата на големите балетни трупи с 
класически репертоар и със своя мащаб, многобройни солисти и нестихващи 
танци, този балет е и мерило за нивото на балетния колектив, дръзнал да я 
има на сцената си. 

В Бургас през годините се играят немалко класически балети – Лебедово 
езеро, Баядерка, Дон Кихот, Спящата красавица, Пепеляшка, Лешникотро-
шачката, Жизел. Хронологията на тяхната поява на бургаска сцена се отли-
чава от хронологията на тяхното възникване в Европа, както и от появата им 
в София. 

Обикновено поради липса на достатъчно подготвени артисти (и въобще 
на достатъчно артисти), се редуцират количеството танцуващи на сцената. 
Класическите балети по правило имат ансамбъл, който се състои от 32 бале-
рини – непосилна численост за извънстоличен театър. Затова ансамбълът се 
свежда до 24 (в най-добрия случай) или 16 момичета. Още по-трудно е с мъ-
жете изпълнители – те са малко на брой и с доста по-компромисни качества. 
Затова се запазва централният солист (партньор на балерината), а мъжките 
партии в ансамбловите сцени се модифицират така, че да се изпълняват само 
от жени или от по-малко двойки.

Тези промени нерядко се срещат при адаптиране на голям класически ба-
летен спектакъл за нуждите на провинциалните театри, които са с по-малки 
трупи. През втората половина на ХХ век все повече хореографи, дипломи-

21  Само за една от картините – Шествието, в записките на Мариус Петипа са предвидени 
над 100 действащи лица, с които, разбира се, Бургаската опера не разполага.
22  Солор под въздействието на опиума попада в царството на „Сенките“.
23  Сценографията на Иван Токаджиев е сполучлива и би могла да бъде пренасяна на по-мал-
ки сцени, въпреки че Баядерка е доста мащабен балет. Костюмите на Ц. Петкова-Стойнова 
са богати и красиви, но биха могли да са още малко по-„индийски“, особено аксесоарите и 
реквизита.
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рали се в Русия, се стремят да пренесат оригиналната версия на съответния 
класически балет, което се обуславя от по-високото ниво на балетните из-
пълнители – възпитаници на балетното училище в София (НУТИ), или на 
местни балетни школи, но с достатъчно добри резултати. Това позволява и 
по-голям ансамбъл, и повече технически отработени детайли.

Постановките на класически балети са предимно в края на отминалото 
и началото на новото столетие, когато трупата е вече достатъчно добре ком-
плектована и може да си позволи да се сравнява с другите балетни театри в 
България.

В рамките на изключенията някои от балетните версии получават и нов, 
авторски прочит на съответния хореограф, при все че се запазва основният 
модел, макар и с различия в хореографската тъкан. 
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TRANSFORMATIONS OF THE CLASSICAL 
BALLET REPERTOIRE ON BURGAS STAGE

Rossen Metodiev Nikolov

Summary: This paper deals with the classic ballet repertoire and its transformations on 
smaller stages with fewer performers. Examples are provided on the basis of Burgas Op-
era House, established later than that in Sofia. The adaptations are considered of original 
stagings, mainly Russian, by choreographers Lyuba Kolchakova, Pavlina Ivanova, Hikmet 
Mehmedov, Petar Lukanov, Vesa Tonova, seeking to retain the classical model and at the 
same time taking into account the available fewer dancers.

Keywords: ballet, choreography, classical ballet repertoire, music, pantomime
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