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Въведение 

В настоящото изследване се представят факти и тези, свързани с 
въвеждането и развитието на социалистическия реализъм в българ-
ското изобразително изкуство главно в периода от средата на 40-те 
години до края на 60-те години на ХХ век. 

Особеностите на „художествения метод“ са анализирани основно 
през съпоставка между указанията в официалните политически доку-
менти и тяхното приложение в художествената практика, изхождайки 
от тезата на Пламен Дойнов за „българския соцреализъм“ в лите-
ратурата и от предварителната нагласа, че “съветският произход не 
отменя българските особености при налагането и употребите на со-
циалистическия реализъм в периода на НРБ.”1

Паралелите между теоретичните дебати и документи от една 
страна и реакцията на художниците в конкретни произведения, из-
казвания или критически текстове от друга са именно в посока на 
проследяването на пътя на готовия художествен модел, търсейки не-
говата локалната проява. Заимстването на конструкта “българският 
соцреализъм” от Пламен Дойнов във версията му на “смаляващ се 
термин” също е свързано с тезата на изследването за разширяване 
на “бреговете” на “метода” или поне на неговите индиректни рефлек-
сии дори до наши дни.

По отношение на фактологията изследването не представя съ-
вършено нови факти или открития за периода, а по-скоро предлага 
интерпретация и тези върху най-съществените художествени прояви 
и вече познати и описани в литературата факти, някои от които до 
този момент не са анализирани извън хронологическия контекст и 
тон на социалистическата теория и критика. 

1 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на 
НРБ. С., Институт за иследване на близкото минало, Сиела, София, 2011, с. 41
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Подходът, анализът и употребите на социалистическия реализъм 
в съвременната българска историография до голяма степен пре-
небрегват неговите интерпретации от началото на 60-те и 70-те го-
дини на ХХ век, считайки ги за манипулативни от гледна точка на 
идеологическите настройки на периода, в който са издадени. В този 
смисъл книгата “Летопис на едно драматично десетилетие” на Дими-
тър Аврамов все още се ползва с най-голямо доверие, въпреки че в 
нея социалистическият реализъм се анализира главно през неговия 
“драматизъм” и през динамиката около Априлския пленум в средата 
на 50-те години на ХХ век. 

Настоящото изследване цели да съгласува различните гледни 
точки и анализ като поддържа баланса между свидетелствата на съв-
ременниците Димитър Остоич, Николай Шмиргела, Богомил Райнов, 
Александър Обретенов, Александър Жендов, Венета Иванова, Чудо-
мир, Иван Ненов, Борис Делчев  и др., критики на Любен Белмуста-
ков, Максимилиан Киров, резолюции, решения от пленумите и кон-
гресите на БКП, речи на Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор 
Живков, протоколи от събрания и журита на СБХ и най-актуални тези 
на Чавдар Попов, Пламен Дойнов, Иван Еленков, Евгения Калино-
ва, Наталия Христова, Искра Баева, Ружа Маринска, Свилен Стефа-
нов и др. Допълнително за вникването в същността му, анализът на 
“българският соцреализъм” в изобразителното изкуство е поставен 
в контекста на най-актуални тези за произхода и генезиса изобщо 
на “единствения творчески метод” на Борис Гройс, Евгени Добренко, 
Томас Лахусен, Алексей Юрчак, Едвард Можейко и разбира се на 
основата на монографията на Игор Голомщок върху тоталитарното 
изкуство. 

В този смисъл това изследване може да се приеме едновременно 
като предистория на “драматичното десетилетие” на Димитър Авра-
мов, като продължение на книгата на Чавдар Попов2 за тоталитарното 
изкуство, но вече с фокус обърнат към България или като аналог на 
монографията на Пламен Дойнов, но върху изобразителното изкуство. 

2 Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 
2002
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Макар Свилен Стефанов да го определя почти лирично като “са-
мотното изкуство”3 социалистическият реализъм в България е всъщ-
ност “забравеното изкуство”. Тенденциозно маскиран в широкото 
понятие “социалистическо изкуство” след началото на 70-те години 
на ХХ век социалистическият реализъм изглежда като обречен на 
“идеологическата мъгла”, в която е потопен още със самото си “ин-
доктриниране” в средата на 40-те години. Много преди началото на 
политическите промени от края на 80-те години на ХХ век значителна 
част  от образците на “българския соцреализъм” в изобразителното 
изкуство са буквално физически унищожени или неглижирани като 
“неценни” за музейните колекции, докато се стига до онова ниво, за 
което пише Борис Гройс, на “недостъпно изкуство, заличено, преп-
равено, заключено, еднакво недостъпно за изследователя, както и 
изкуството на “руския авангард”.”4

Така поради непознаване, понятието “социалистически реали-
зъм” постепенно се трансформира в масовото съзнание по-скоро 
като нарицателно за живота през социализма изобщо без връзка с 
конкретна художествена продукция. Този резултат изглежда ирони-
чен на фона на основните теоретични постановки на “метода”, които 
го дефинират като “отражение на живота”. Отново Гройс формулира 
въпроса: “Наистина ли имаме работа с изкуство тук?”.5

Настоящото изследване се разполага между двете крайности 
на тезите: от една страна, че социалистическият реализъм нико-
га не се е състоял, поради невъзможността за пълно припокри-
ване на неговата теория с опитите в художествената практика 
и от друга страна, че продължава и до днес. Като гравитира във 
всеки следващ етап към един от тези два полюса, изследването се 
опитва да достигне до същността на “българския соцреализъм” и да 
промени настройките към него като към “лошо изкуство” или като към 
сувенир от миналото, поставяйки го исторически в равностойно поло-

3 Стефанов, Свилен. Културни измерения на визуалното (динамика на новото изкуство). С., Изд. 
ГРАФИТИ,1998
4 Groys, Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
Charles Rougle. Verso. London New York, 2011, с. 6
5 Пак там, с. 7



12

жение спрямо останалите тенденции в историята на българското из-
куство. Взривяването на мавзолея през 1999 г., актуалното развитие 
на обществените дебати за бъдещето на комунистическите монумен-
ти, експозицията на наскоро открития “Музей на социалистическото 
изкуство” в София са само част от доказателствата за тоталното не-
разбиране и неосведоменост дори от страна на специалисти върху 
проблемите на тоталитарното изкуство и по-конкретно върху “българ-
ския соцреализъм”.  

Кога започва и кога свършва социалистическият реализъм в 
България е основен въпрос, който в хода на изследването се пре-
връща във все по-сложен проблем.

Макар във фокуса му да попада главно периодът на 50-те години 
на ХХ век изследването цели да докаже известно отместване в ут-
върдената хронологическа рамка на “българския соцреализъм”, тър-
сейки неговата симптоматика и причини за поява почти синхронно с 
налагането му в Съветска Русия, тоест в средата на 30-те години на 
ХХ век.

Текстът е структуриран хронологично като на места стриктната 
последователност на събитията се нарушава, за да може приоритет-
но да се изведат доказателства на съответните тези. Основната ло-
гика на историческия разказ следва формата “преди и след”, в която 
всеки следващ етап на развитие на “доктрината”, както и нейните въ-
трешни трансформации са предизвикани от съответното политиче-
ско събитие – Октомврийската революция, Втората световна война, 
9 септември 1944 г., Конференцията в Шкларска Поремба, Смъртта 
на Сталин, ХХ Конгрес на КПСС, Априлски пленум на БКП и т.н. Осо-
бен акцент в метода, използван за изследването, представлява срав-
нителен анализ между художествените прояви, които се организират 
непосредствено в преходите от един етап на развитие към друг.  

“Въведен” или “наложен” е социалистическият реализъм в 
България има доста по-дълга и сложна история от познатата фор-
мула за “взривово” явление, което пробива естествения ход на раз-
витие на изкуството през 40-те години. Изследването предлага теза, 
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според която, в определен етап до момента на “индоктринирането” 
му той прониква по-скоро “отдолу нагоре”. През 40-те години на ХХ 
век той е историзиран в местния контекст главно през реалистичните 
тенденции, развити от следосвобожденските битописци. В по-късния 
период на 60-те и 70-те години на ХХ век в историята му е реаби-
литиран приносът на пролетарските художници от 30-те години. До 
80-те години на ХХ век от нея са “изчистени” както самото понятие 
“социалистически реализъм” (упорито превеждан от официалната 
реторика като “социалистическо изкуство”), така и най-толерирани-
те му и изявени представители от 50-те години. Историята на “со-
циалистическото изкуство” е история най-вече на подмяната по 
отношение на социалистическия реализъм, която не е застъпена 
в настоящото изследване тъй като излиза от неговия хронологичен 
обхват. Поради изключителната трудност да се отсеят категорични 
определения или точни дефиниции в демагогския стил на периода 
от 50-те и 60-те години на ХХ век на места в изследването вероятно 
се проявяват и елементи на предоверяване на някои от съвременни-
ците, което в случая се счита за по-подходящ избор от свободните и 
чисто субективни спекулации.

Старателно избегнати крайните или емоционални отклонения в 
тона, с които се характеризира например книгата на Димитър Авра-
мов “Летопис на едно драматично десетилетие”6, като се търси мак-
симална обективност на изложените факти. По същия начин дисер-
тацията се стреми да надмогне и ироничния нюанс на анализа, с 
какъвто се характеризира например изследването на Иван Еленков 
“Културният фронт”7 с цел да се избегнат фактологически недора-
зумения и отново да предложи максимално обективно решение на 
поставените в текста проблеми.

Изследването не цели да изчерпи фактологията на проблема 
за социалистическия реализъм в българското изкуство и не се огра-
ничава с разказване на неговата история и описание на произведе-
6 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство, 1994
7 Еленков, Иван. Културният фронт. С., Институт за изследване на близкото минало, Институт „От-
ворено общество“, СИЕЛА, 2008
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нията, които го представят. В нея са бегло засегнати или изобщо не-
засегнати редица изложби и произведения от периода, които имат 
второстепенно значение за основните тези. Методът на формалния 
анализ не е водещ в случая в полза на една от основните тези за 
формална неуловимост на социалистическия реализъм. Фокусът 
попада върху теорията, естетиката и философията на социалисти-
ческия реализъм ,със съпоставката между съответните документи и 
текстове. Задачата в случая е да се компенсира липсата на подробен 
анализ върху събитията и произведенията, които са най-вече под-
борно описвани и изброявани в критическите материали до края на 
80-те години. В този теоретичен подход се състои и основният принос 
на изследването за историята на социалистическия реализъм, както 
и в опита да се отворят хронологическите му граници, и да се изведе 
самото понятие от обичайните негативни настройки на вторично, ко-
лониално, съответно “некачествено” изкуство, обслужващо времен-
но нуждите на властта.

Друг принос е отделянето на “новия художествен реализъм” 
от 30-те години като направление, характерно за предисторическа-
та фаза на социалистическия реализъм в България – негов дерива-
тив, но не и синоним, както е прието да се представя от историците 
на социалистическия период . Подобен е подходът и към по-късната 
фаза, в която се налага преразглеждане на тезите на Димитър Авра-
мов за промените, които настъпват в българското изкуство в начало-
то на 60-те години. 

Могат ли да се набележат български особености на социалис-
тическия реализъм в изобразителното изкуство, така както те са 
посочени от Дойнов в литературата е другият съществен въпрос на 
изследването като отговорът му се търси предимно в преразглежда-
нето на хронологическите граници, в които обичайно той е поста-
вян досега и в преходните етапи между споменатите “преди и след” 
фази на “метода”.

Третият съществен въпрос на дисертацията е как се проектират 
политическите промени и дали заявените в документите реше-
ния не са по-скоро начин да се запази статуквото и да се ограни-
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чи естествената еволюция на изкуството. С всеки следващ етап 
“заклинателните” функции на партийната реторика отстъпват пред 
процесите в художествената практика, но обикновено се стига до мо-
мент, в който самите творци не се осмеляват да ги прекрачат.

Цялото изследване изхожда от презумпцията, че алтернатива на 
“метода” в българското изкуство не се развива до 1989 г. Наместо 
това се развиват няколко относително разнообразни негови версии. 
За разлика от Пламен Дойнов, който анализира особеностите на со-
циалистическия реализъм в литературата през съпоставка с негови-
те алтернативи, в изобразителното изкуство такава възможност не 
съществува.

В първата глава на дисертацията за генезиса на социалистиче-
ския реализъм се разглеждат основни исторически факти и пред-
поставки, свързани с раждането на термина и с организирането на 
“доктрината”, която го обслужва. Освен, че се спира най-основно на 
категориите, с които борави социалистическия реализъм в тази гла-
ва се търсят генеалогичните предпоставки за неговото по-нататъшно 
развитие. Тази първа част на изследването представя най-общо тео-
ретични формули, чиито прояви се проследяват в следващите глави. 

Втората глава за въвеждането на “метода” в българското 
изобразително изкуство е най-обемиста и най-подробна част на из-
следването, в която са изложени и основните тези във връзка с исто-
рията на социалистическия реализъм в България, неговите локални 
употреби в съпоставка с изложените в първа глава терминологични и 
стилови особености, както и първите прояви в художествената прак-
тика. Тази част от текста предлага хронологизация на “българския 
соцреализъм”, която извежда като специфични за България някои 
негови “предисторическия прояви” на нивото на иснституционалната 
структура на художествения живот и на нивото на увлечението на 
мнозина от художниците по идеите на “новия художествен реализъм”. 
Специално внимание в главата се отделя на “кормиловския спор” в 
литературните кръгове от средата на 30-те години, както и на форма-
лизма като дежурна опозиция на социалистическия реализъм, която 
в повечето случаи го дефинира и стилово. Теоретичните проблеми, 
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проекциите на основни теоретични постановки в локалния контекст 
са значително по-голям акцент в текста от анализа на конкретни про-
изведения и прояви. 

Трета глава е посветена специално на Априлския пленум на ЦК 
на БКП през 1956 г., като повратен момент в историята на социа-
листическия реализъм в България, като се фокусира пряко върху 
рефлексиите на политическите решения и смени в художествената 
практика, както и върху комуникацията между властта и творците. 
Главата е продължение на основния хронологичен фокус на изслед-
ването – 40-те и 50-те години на ХХ век, като се спира на няколко 
важни за темата изложби и творби без да изчерпва цялата факто-
логия. Анализът проследява пътя на политическото решение през 
институционалните промени, до конкретните прояви на художници и 
критици.

Четвърта главата за трансформациите на социалистическия 
реализъм през 60-те години на ХХ век е посветена главно на  осо-
беностите на т.нар. “априлска линия” в българското изкуство и съот-
ветно се фокусира върху първото “априлско поколение” художници 
и момента на тяхната поява на художествената сцена. В главата е 
засегнат също на проблемът за времевото отместване при историзи-
рането и анализа на социалистическия реализъм в България, което 
наслагва и съответните конюнктурни очаквания върху него. Хроно-
логически главата се спира на начина, по който явления от началото 
на 60-те години се историзират в края и в по-късен период, давайки 
обзор по този начин на спектъра от стилови и терминологични тран-
сформации, през които минава социалистическия реализъм.

Подходът към социалистическия реализъм в настоящата дисер-
тация е изграден като възможност за изучаване и задълбочен ана-
лиз на съвременните проблеми и тенденции в българското изкуство. 
Социалистическият реализъм в този случай не се интерпретира като 
“грешка”, историческо отклонение или изключение, а като начало и 
първоизточник за много от тях. В тази връзка заключението на ди-
сертация съдържа няколко важни извода, произлезли от процеса на 
изследване на базата на конкретни примери не само от практиката, 
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но и от съпоставка с промените в съдържанието и стила на доку-
ментацията, свързана с историята на социалистическия реализъм. 
Есеистичният тон на тази заключителна част дава възможност за 
по-свободно излагане на тези за рефлексиите на социалистическия 
реализъм в съвремеността, както и на проблема за неговия истори-
чески статус, стоящ в основата на множество актуални и в момента 
обществени дискусии.
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I. Генезис на социалистическия реализъм. 
Съветският опит от 30-те години, 
теоретични постановки

За първи път терминът “социалистически реализъм” се появява 
на 23 май 1932 г. в статията “За работу”, публикувана в “Литератур-
ная газета” във връзка с обединяването на всички съветски писатели 
в единен съюз и под единна творческа доктрина с ясно указани пра-
вила и цели. Според друга версия той е употребен за първи път на 
20 май 1932 г. от главния редактор на правителствения вестник “Из-
вестия” в негово обръщение към съветските писатели да се обединят 
за единствения творчески метод. Малко преди това е формулирано 
и постановлението на ЦК на ВКП (Всесъюзна комунистическа партия 
– болшевики), с което се закриват всички асоциации на писатели-
те и се пренасочват в Общ съюз на съветските писатели. Терминът, 
както отбелязва Чавдар Попов, смесва понятия от политическата и 
от художествената лексика. “Социалистически” произхожда пряко от 
политическата лексика, докато “реализъм” се отнася до направление 
в изкуството.1 Тази хибридна форма като че ли най-точно обяснява 
и самата характеристика на социалистическия реализъм. Социалис-
тически по съдържание и реалистичен по форма, той съдържа ус-
ловието, че и “социалистически”, и “реализъм” се отнасят, както към 
формата, така и към съдържанието на творбата.2

Терминът се утвърждава през 1934 г. на Първия съюзен конгрес 
на съветските писатели като “тотален творчески метод”, а до края на 

1 Попов, Чавдар. Соцреализмът: някои терминологични въпроси. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания. Съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 77
2  Реализмът в някои изследвания се търси дори не като направление, а в същността на подраж-
нието като извечен и древен стремеж на човечеството, което го отвежда много по-рано и по-далеч 
от реализма на ХVIII и ХIХ век към който обиквено социалистическия реализъм се отнася стилис-
тически. По отношение конкретно на реализма Евгений Добренко заявява, че социалистическият 
реализъм е машина за трансформиране на съветската реалност в социализъм и по този начин го 
представя по-скоро като цялостна политестетическа стратегия. - Dobrenko Evgeny. Political Economy 
of Socialist Realism. Translated by Jesse M. Savage. Yale University Press, New Haven, London, 2007, с. 5
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50-те години се разпространява като официална доктрина за всички 
европейски литератури под съветско влияние.

В устава на съветските писатели от първия всесъюзен конгрес се 
казва:

“Социалистическият реализъм е основният метод на съветската 
художествена литература и литературна критика и изисква от худож-
ника правдиво, исторически конкретно изобразяване на действител-
ността в нейното революционно развитие. При това правдивостта и 
историческата коректност на художественото изображение на дейст-
вителността трябва да се съчетае със задачата за идейно преобра-
зяване и възпитание на трудещите се.”3

В този абзац е съдържат и най-важни определящи компоненти на 
социалистическия реализъм, които се прилагат не само спрямо ли-
тературата, но и във всички сфери на творчеството. Това са “пра-
вдивостта”, изобразяването на действителността не като факт, а като 
визия за нейното революционно развитие и възпитателната функция 
на изкуството. Обратно на обичайните настройки за литературния му 
произход според Голомщок социалистическият реализъм навлиза в 
литературата от изобразителните изкуства. Авторът твърди, че необ-
ходимостта да се въздейства върху литературата е много по-голяма, 
отколкото тази в изобразителните изкуства, тъй като средата на 30-те 
години на ХХ век.те вече са адаптирани към режима. Основите са по-
ставени още с плана за монументална пропаганда на Ленин, с който 
изкуството се свързва за първи път директно с държавата и нейната 
идеология.4 Но е нужен “метод“, по който да се водят и писателите. 
Голомщок поддържа тезата, че в изобразителните изкуства социа-
листическият реализъм съществува много преди изработването на 
самия термин5, въпреки че монументите, които се издигат по лени-
3 Можейко, Едвард. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. Превод от полски Ка-
мен Рикев. С., Университетско издателство “Св.  Климент Охридски”, 2009, с. 75
4 Lodder Christina. Lenin’s Plan for Monumental Propaganda. In: Art of the Soviets. Painting, sculpture and 
architecture in a one-party state, 1917 – 1992. Ed. Matthew Cullerne Bown, Brandon Taylor, Manchester 
University Press, 1993, с. 16
5 Golomstock, Igor. Totalitarian art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and People’s Republic 
of China. Translated from the Russian by Robert Chandler. Overlook Duckworth, Peter Mayer Publishers, 
Inc. New York, London, 2011, с. 86
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новия план в Москва и Петроград през 1917 – 1918 са разностилни и 
силно повлияни от кубизма и футуризма.

Според Едвард Можейко “социалистическият реализъм получава 
живот по административен път с цел упражняване на идеологиче-
ски натиск върху писателите и ограничаване на тяхното субективно 
световъзприятие.”6 Участието на най-значими теоретици и писатели 
в създаването му, както и утопичната му природа, парадоксите и бо-
гатите възможности за интерпретация и тълкуванe все пак го легити-
мират до известна степен и като художествен концепт. Тоест твърде-
нието на Можейко административния му характер се отнася по-скоро 
за функциите на социалистическият реализъм и за механизмите на 
прилагането му. Социалистическият реализъм се дефинира най-ус-
пешно като “метод”, не като художествено течение, в чието развитие 
партийните документи и директиви стигат до различна степен на реа-
лизация в практиката. Въпреки хибридния характер на самия термин 
той принадлежи много повече към политическия дискурс, отколкото 
към естетическия. Художествената практика обикновено го догонва 
и се адаптира към него, често търсейки форма “на сляпо” и на ос-
нование на модели, които принадлежат или на други художествени 
направления, или на масовата култура. Неслучайно отново Можейко 
отбелязва, че “рядко програмата на социалистическия реализъм е 
била коригирана от творчески достижения, но множество художест-
вени произведения са били коригирани спрямо неговата програма”.7 
До 70-те години на ХХ век теорията на социалистическия реали-
зъм се либерализира и методът се отваря за разнообразието, което 
могат да предложат различните изкуства сами по себе си със своя 
специфичен език, и за творческия почерк и влиянията от различни 
исторически периоди. Това отваряне се базира на опита, изпълнен 
с множество неуспехи и драми в реализацията на директивите на 
практика,от средата на 30-те години на ХХ век.

“Многообразието” освен като ключ, към периода на т.нар. “размра-
зяване” и процесите на дестанилизация е и възможно най-подходя-

6 Цит.съч., с. 32 
7 Пак там, с. 57
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що обобщение на историята, натрупана върху социалистическия 
реализъм за няколко десетилетия, а и на неговата принципна хете-
рогенност. Въпреки опитите на неговите създатели и апологети да де-
финират конкретна методика за постигането му, социалистическият 
реализъм се “изплъзва”, до степен, че постепенно “методът” започва 
да се определя най-вече през съпоставка с неговия основен “враг” - 
формализма. Тоест с развитието на “метода” много по-ясен и конкре-
тен се оказва възгледът, кое в художествената продукция не е социа-
листически реализъм. Оказва се, че на фона на унифицираното със 
социалистическо съдържание и пропагандно послание творчество 
конкретно може да се посочат формализма, натурализма и модер-
нистичните “увлечения”, но не и “верния” реализъм. Нещо повече тази 
неопределеност е като че ли съвсем тенденциозна, оставяйки въз-
можност за множество спекулации и репресии. Изхождайки от позици-
ята, че социалистическият реализъм е част от модерността, Алексей 
Юрчак8 свързва принципните противоречия на социализма с, както го 
нарича той, “парадокса на Лефор”9 или теорията за генералния па-
радокс в идеологията на модерността, който се състои в “раздвое-
нието между идеологическата реторика (която отразява теоретичните 
идеали на Просвещението) и идеологическото правило или метод”.10 
Парадоксът се състои в това, че идеологическото правило трябва да 
се приеме извън всякакви проблеми, засягащи произхода му, и отвъд 
идеологическата му формулировка. За да изпълни политическата си 
функция идеологическата реторика се опира на една “обективна ис-
тина”, която е извън нея. От друга страна външната природа на тази 
“обективна истина” предполага дефицит на средства от страна на съ-
щата тази реторика, с които да я опише в нейната пълнота, а това 
подронва вече властта, която тази реторика обслужва. Според Лефор 
този парадокс се решава единствено от и чрез фигурата на “госпо-
даря”, която се намира извън идеологическата реторика и съответно 

8 Yurchak Alexei. Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation. Princeton 
University Press, Princeton and Oxford, 2005, с. 10 -11
9 Клод Лефор (1924 – 2010) е френски политически философ и теоретик на тоталитаризма.
10 В оригиналния текст е употребено понятието “ideological rule”, което се превежда като определен 
метод, правило или решение.
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притежава пълното знание за обективната истина.11

Насложен върху генезиса на социалистическия реализъм и върху 
историята на неговото развитие този парадокс обяснява и голямото 
затруднение при извеждането на еднозначна дефиниция за тотален 
художествен “метод” на социализма особено що се отнася именно до 
“обективно отразяване на реалността” .

От 30-те до началото на 50-те години на ХХ век преди смъртта на 
Сталин социалистическият реализъм се счита изцяло за негово тво-
рение. Словата, които Сталин изрича на срещата с писатели в дома 
на Горки, провела се на 26 октомври 1932 г.: “Творецът е длъжен пре-
ди всичко да показва живота. Ако той показва нашия живот правди-
во, то не може да не отбележи, да не покаже това, което води към 
социализма. Именно това ще бъде социалистическия реализъм”12 
се превръщат задълго в основно “заклинание” на “доктрината” и в 
най-важна основа за всички съпровождащи я решения и постановле-
ния. Теорията на отражението, предложена от Ленин се приема като 
философска подложка на социалистическия реализъм в това чис-
ло на сталиновите постулати за него.13 В конструкта за “правдивото 
отразяване на действителността в нейния път към социализма” се 
разпознава именно идеята за отразяване на света, по начин по който 
той се и създава, развита от Ленин на базата на марксовата фило-
софска задача за изменение на света. “Човешкото съзнание не само 
отразява, не само познава, но и твори света или обективно реалната 
действителност”14 Заявявайки, че “основна функция на социалисти-
ческия реализъм е да сътвори социализъм, не дори артефакт”, Евге-
ний Добренко си позволява дори да го изведе от художествения дис-
курс.15 Като се спира на политикономическата стратегия на Сталин, 
написана по думите на автора в същите тези стаи в къщата на Горки, 
11 Пак там
12 Можейко, Едвард. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. Превод от полски 
Камен Рикев. С., Университетско издателство “Св.  Климент Охридски”, 2009, с. 29
13 Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 
2002, с. 307
14 Ленин във “Философски тетрадки”, цитиран от Тодор Павлов - Павлов Тодор. Тодор Павлов за 
изкуството. С., Издателство “Български художник”, 1974, с. 436
15 Dobrenko Evgeny. Political Economy of Socialist Realism. Translated by Jesse M. Savage. New Haven, 
London, Yale University Press, 2007, с.ХХII, Preface
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в които с ражда и социалистическия реализъм, Добренко подхожда 
към текста й не като към документ, а като към произведение на со-
циалистическия реализъм.

“Социалистическият реализъм е включен в цялостната система 
на социално функциониране, бидейки съставна част от сталинисткия 
политико-естетически проект: идеологията, която не само доминира 
икономиката, но която я осмисля, е оформена от самия социалисти-
чески реализъм. Той не е просто един от аспектите на системата,... 
а най-значителната част от социалната машина, чието действие се 
разпростира във всички аспекти на живота – от фабриката до рома-
на, от работилницата до операта, от кооперацията до ателието на 
художника.”16

Добренко пренася разбирането за социалистическия реализъм 
на друго ниво, наричайки го “естетически феномен” като пише, че 
целта му не е пропаганда, а “създаване на реалност чрез естетизи-
рането й”. 

Другото програмно важно изказване е небезизвестният тост, в 
който Сталин нарича писателите “инженери на човешките души”, и с 
който се въвежда възможността за директно вмешателство на иде-
ологията в душата. Не само споменатите цитати, но култът към ли-
чността на “вожда” е основен съставен елемент на “доктрината”. Го-
ломщок пише, че Конгресът на съветските писатели през 1934 г., кой-
то утвърждава социалистическия реализъм като “единствен метод”, 
въздига култа към личността на Сталин до безпрецедентни мащаби. 
“Демонстрацията на лоялност достига такива върхове, че дори ра-
ботническата класа и Партията имат значение дотолкова, доколкото 
са родили и възпитали другаря Сталин”.17 Самата хиперболизация на 
ролята на Сталин в създаването на “доктрината” е резултат по-скоро 
от този култ, отколкото от реални исторически факти. Успоредно с 
митологизирането на личността на Сталин и култа към Ленин, кой-
то Сталин подклажда в Русия, обявявайки се за негов наследник, се 
започва процес на цялостна бюрократизация на културната сфера, 
16 Пак там, с. 4
17 Цит.съч., с. 87  
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необходима за осъществяването именно на централизаторски модел 
на управление и контрол.

По-детайлна версия за утвърждаването на социалистическия ре-
ализъм и развитието му като “доктрина” е тезата, че въпреки дефи-
нициите на Сталин той се развива в относително либерална среда 
до 1946 г., когато Централния комитет на съветската комунистическа 
партия забранява произведенията на известния сатирик Михаил Зо-
шченко и на поетесата Ана Ахматова, а в своята реч пред Конгреса 
на съветските писатели от 21 август 1946 г. Андрей Жданов форму-
лира най-съществените особености на социалистическия реализъм: 
“Другарят Сталин нарече нашите писатели “инженери на човешките 
души. Какво означава това? Какви задължения ви налага тази тит-
ла?Това означава първо, че трябва да познават живота, за да можете 
да го изобразите правдиво в художествената продукция, да го изоб-
разите не схоластично, не старомодно, не просто като “обективен 
факт”,а като реалност в нейното революционно развитие. Същевре-
менно правдивостта и историческата конкретност на художествения 
образ трябва да бъдат съчетани със задачата за идеологическа про-
мяна и образоване на работещите в духа на социализма. Този метод 
на художествената литература и литературна критика ние наричаме 
социалистически реализъм.”18 Моментът на тази реч се приема за 
повратен, от който нататък изкуството и литературата служат само и 
единствено като инструменти за пропаганда.19 В България също се 
приляга именно тази “ждановска” версия на “метода”.

След смъртта на Сталин става ясно, че всъщност той повтаря 
това, което вече се е появило в литературната преса и не е открил 
нищо ново по отношение на концепцията за социалистически реа-
лизъм от публикуваното в “Литературная газета”. Реално проблемът 
за единен стил или “метод” се дискутира в литературните среди в 
периода от 1917 до 1932 г. Например прословутото “инженери на чо-
вешките души” писателят Юрий Олеша употребява за себе си много 
преди Сталин да го присвои и да обедини под него цялото писател-
18 Пак там, с. 86
19 Demaitre Ann. The Great Debate on Socialist Realism. The Modern Language Journal, Vol. 50, No. 5 
(May, 1966), с. 265
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ско съсловие.20 На първия всесъюзен конгрес на съветските писате-
ли “методът” е представен последователно от А. Жданов, К. Радек, 
Н. Бухарин и Максим Горки. Но едва ли и те са неговите създатели. 
Изведен до голяма степен на основата на опита на революционния 
авангард в крайна сметка социалистическият реализъм не се изчерп-
ва само с радикална теория, но включва и персоналната визия на 
“вожда”, затова как тази теория се осъществява в практиката. Именно 
хетерогенността, за която стана дума по-горе, създава предпоставки 
за подобна намеса и за неговата “отвореност”. В тази връзка Томас 
Лахусен твърди, че социалистическият реализъм достига максимал-
ната си фрагментарност в момента, в който соцреалистическият ка-
нон е в най-висока степен на унификация и стандартизация, през 
периода на “безконфликтност” и “полиране на реалността”.21

Според Гройс формулирането на социалистическия реализъм 
като “единствен метод” доказва неговия “антиформалистки” характер 
като абсолютен и съвършен антипод на авангарда. Именно тази глав-
на и най-съществена негова особеност го дефинира като изкуство, 
ориентирано не към специфичните характеристики на определена 
художествена форма, а към социалистическото съдържание.22

“Отвореността” или тази “безформеност” на “метода” според Ла-
хусен се основава най-вече на принципите на т.нар.колективно твор-
чество или практиката на постоянни корекции, зачерквания и доба-
вяния, с които се подхожда към творбата от страна на редакционни 
комисии или журита с или без участието на автора й. “Ако ние “отво-
рим” собствената си интерпретация на метода до такива “брегове”, 
ще видим, че “самият живот” продължава историята”, пише Лаху-
сен.23 За изследователя реалистичната литература позволява така-
ва отвореност и освобождаване от всякаква каноничност, защото в 
стремежа си да отрази реалността, тя търпи различни промени. Като 
изходна точка на тезата си той ползва определението на Дмитрий 
20 Цит.съч., с. 30
21 Lahusen Thomas. Socialist realism in search of its shores. In: Socialist Realism without Shores. Ed. 
Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko. Durham and London, Duke University Press, 1997, pp. 5 – 26, с. 17
22 Groys Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
Charles Rougle. London New York, Verso, 2011, с. 36
23  Цит.съч, с. 19
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Марков за социалистическия реализъм като “исторически отворена 
система за правдиво отразяване на действителността”, което според 
Лахусен е последното официално определение на “метода” в съвет-
ската история.24 

В самото начало и в авангардния си корен обаче социалистиче-
ският идеал не се изразява в реалистични форми, а напротив – в 
пределно радикална абстракция, с която се налага именно това “за-
нуляване на почерка” (по Барт), приложено по-късно към реализма. 
Според Борис Гройс социалистическият реализъм “с липсата на раз-
влекателност, с менторския си тон и с пълното откъсване от реалния 
живот по своята радикалност не отстъпва на “Черния квадрат” на Ма-
левич”.25

Неслучайно последната футуристична изложба, организирана от 
Малевич в Петроград през 1915 г. е обявена като “нов художествен 
реализъм”.26 Супрематизмът на Малевич е предшественик на кон-
структивизма на Родченко в Русия. В строителството на новия жи-
вот в социалистическата страна след Октомврийската революция се 
спират основни конструктивистки принципи като например създава-
не на нови образи, които да съответстват на новия живот и новия 
човек и въвеждането на логиката и конструкцията като определящи 
изкуството, не случайността. 

В апокалиптичната ситуация след Октомврийската революция и 
гражданската война руският авангард се осъществява на практика. 
Отрицанието на всичко старо, достигане до нищото, чиито образ е 
именно “Черният квадрат”, и изграждане на новия свят от него, се 
осъществява в самата действителност. Идва моментът на създаване-
то на този нов свят. По това време Анатолий Луначарски е министър 
на културата и подкрепя плурализма  между артистичните течения и 
между партийните лидери. Болшевиките се радват на подкрепата на 
24 Пак там, с. 8
25 Гройс е цитиран от Чавдар Попов - Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. С., Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски, 2002, с.49
26 Разликата между “новия художествен реализъм” на Малевич и “новия художествен реализъм”, с 
който българските художници маскират своите опити със социалистическия реализъм през 30-те 
години създава интересен паралел на формално ниво между концепцията на авангарда и тази 
на социалистическия реализъм и отварят още веднъж хоризонта на разбирането на “доктрината”.
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авангарда, но не са във възторг от управленските му амбиции. Аван-
гардистите са убедени, че болшевиките не са в състояние да се спра-
вят с построяването на новия свят и че тяхното управление е само 
преходен етап.27 Но до края на 20-те години авангардът окончателно 
губи своето влияние. На преден план излиза интелигенцията, която 
може пряко да илюстрира декретите на партията с традиционни и 
достъпни средства.

Същевременно от ноември 1918 г. отново по времето на Луначар-
ски в действие е вече и споменатият план на Ленин за монументал-
на пропаганда, който също се развива в кода на унищожаване на 
старото. Луначарски представя плана на среща с творци през зима-
та на 1917 г. като една от онези “сполучливи и мъдри идеи, с които 
Владимир Илич често шокира и радва всички”.28 Планът за украсата 
на Москва с монументи на социалистическите идеолози, водачи и 
герои започва от разрушаването на всички стари царистки паметни-
ци. Ленин присъства лично на откриването на първите временни мо-
нументи, издигнати по неговия план и списък, в който попадат над 
60 имена. Между тях са Маркс, Енгелс, Ласал, Дантон, Робеспиер, 
Толстой, Достоевски, Успенски и Шевченко, Мусоргски, Скрябин, Шо-
пен и т.н.29 Но Планът, наречен по-късно “монументален провал”30 се 
оказва доста по-успешен в разрушението на старите паметници, от-
колкото в издигането на нови.

По принцип отношението към миналото и по конкретно към класи-
ческото минало е една от фундаменталните разлики между социа-
листическия реализъм и авангарда, редом до отразяването на ре-
алността и концепта за новата индивидуалност. Интересното е, че и 
конструктивизмът, и социалистическият реализъм могат да се дефи-
нират идеологически и в отношенията си с живота, но не успяват да 
се задържат на конкретен визуален код.
27 Groys Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
Charles Rougle. London New York, Verso, 2011, с. 19-32
28 Lodder Christina. Lenin’s Plan for Monumental Propaganda. In: Art of the Soviets. Painting, sculpture and 
architecture in a one-party state, 1917 – 1992. Ed. Matthew Cullerne Bown, Brandon Taylor, Manchester 
University Press, 1993, с. 19
29 Пак там, с. 20
30 Пак там, с. 27
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След преследване и репресии авангардът е окончателно сломен 
на 23 април 1932 г. с декрета на централния комитет на комунисти-
ческата партия “За преустройство на литературните и творческите 
организации” и с организирането на творците в творчески съюзи. 

Според Евгений Добренко “Съветската култура осъществява по-
литическия и идеологическия проект на авангарда, проект, който е 
изключително елитарен по своята природа. Но реализирайки го, тя 
се опира на масовата култура.”31 Описвайки произхода на социалис-
тическия реализъм като съвместно творение на властта и масите32, 
Добренко предлага по-различна перспектива към неговата поява и 
оспорва тезата, че социалистическият реализъм е създаден от Ста-
лин, Горки, Луначарски или се е появил в следствие на вътрешна 
криза на авангарда. В духа на колективното творчество той включва 
основният потребител на това изкуство – масите в процеса на не-
говото създаване.33 В коментарите и очакванията на тези маси и то 
главно на работниците и носителите на “посредствения вкус” през 
20-те години Добренко вижда “изобретяването” на канона. Той е из-
искан от същите тези маси, създатели на революцията. Приет нарав-
но с художествената критика, техният критерий вае новото изкуство.

Коментарите на публиката са готови постулати на социалистиче-
ския реализъм. Пред тях изкуството трябва “да е полезно, да е дос-
тъпно, да култивира и учи, да произлиза директно от живота на труде-
щите се, да показва водещата роля на Партията в него и влиянието, 
което има тя, да бъде реалистично и в същото време оптимистично. 
Сюжетът да е добре развит без да оставя нищо недоизказано. Кни-
гите трябва да са големи. Персонажите да са близки и познати, да 
говорят за познати неща. Героите в театралните постановки трябва 
да са “хората от народа”, да представят неговите драми и проблеми, 

31 Dobrenko Evgeny. The Disaster of middlebrow taste, or who “invented” socialist realism?. In: Socialist 
Realism without Shores. Ed. Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko. Duke University Press. Durham and 
London, 1997, с. 158
32 Пак там, с. 135
33 В Плана за монументална пропаганда на Ленин, доколкото той се приема като протоверсия на 
метода на социалистическия реализъм, също е заложен елемента на авторство на масите, които 
в крайна сметка определят кой от временнните гипсови монументи да бъде изработен в траен ма-
териал.
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да не се усеща преимущество на отречените от революцията класи... 
Поезията трябва да е далеч от футуризма. Литературата трябва да е 
морална, да не засяга морала, да говори на “чист” език”.34 

Заради факторите предопределящи това съавторство между 
властта и народа Добренко дефинира социалистическия реализъм 
не точно като ”третия път” между елитарната литература и посред-
ствеността на масовата, с което се обрича на “сивота” и “безстило-
вост”, а като синтез образуван помежду им, като “контактна точка на 
културния компромис”.35

Решението, с което социалистическият реализъм е обявен през 
1934 г. за “единствен художествен метод”, реферира именно към 
сборниците с работническа критика, върху които се основава теза-
та на Добренко. Те са цитирани като “най-доброто потвърждение”, 
а освен това допринасят за възприемането на “метода” като “наръч-
ник” за твореца. В тази връзка Можейко свързва историята на со-
циалистическия реализъм с непрестанен, но безуспешен стремеж 
към прецизиране на понятието за творчески метод.36 И сам избира 
определението на Тимофеев, според което: „Художествен метод в 
изкуство следва да наричаме исторически обусловеното единство на 
творчески принципи на редица автори – единство, изразяващо се в 
общата трактовка на поставените проблеми, които се появяват пред 
изкуството в даден исторически период тоест проблемите за идеала, 
героя, житейския процес и народа“.37

Добренко оспорва общия знаменател между изкуството на аван-
гарда и социалистическия реализъм, поставен от Гройс. От друга 
страна Гройс подхожда доста по-мащабно включвайки соцреализма 
в идеята за  “тотален естетико-политически проект”38 Гройс твърди, че 
социалистическият реализъм е формулиран от името на масите, но 
от добре образован елит, който “асимилира опита на авангарда” като 
вътрешна логика на соцреализма, но той няма нищо общо с вкуса и 
34  Цит. съч., с. 150
35  Пак там, с. 160
36 Цит. съч., с. 77
37 Пак там, с. 87
38  Цит. съч., с. 36
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стремежите на същите тези маси. Двете тези на Добренко и Гройс 
всъщност не си противоречат, а представят два различни стадия от 
създаването на “метода” и различни нива на неговата употреба. До-
като Гройс се фокусира върху теоретичните дискусии, свързани със 
самото “изковаване” на канона, Добренко изследва техните първоиз-
точници. Хронологически двамата автори се припокриват, отнасяйки 
началото на социалистическия реализъм по-скоро към 20-те, не към 
средата на 30-те години на ХХ век, когато той е вече формулиран. Но 
докато Гройс го открива в авангарда, Добренко съзира неговия корен 
в активността на работниците в сферата на изкуството и в тяхното 
отношение и инициатива. И двамата признават авторството или съ-
авторството на властта, но от позицията по-скоро на върховно утвър-
ждаване, отколкото на основен концептуализиращ фактор.

Или, както пише Добренко: “Съветската култура е израз на дър-
жавната власт. А съветската власт е изключително прагматична, да 
не кажа анти-идеологическа... самата култура е конструирана в съот-
ветствие със съвременните нужди на властта. На “единството между 
Партията и народа” лежи истинската основа на съветската култура.”39 

Във връзка с това е интересно да се отбележи, че в България со-
циалистическият реализъм навлиза във вече завършен вид и про-
цесът на комуникация е обърнат. “Масите” са поставени в ролята на 
пасивен потребител на колективно произведение, което им се пред-
лага като тяхно собствено. Но то е внесено по-скоро в следващата си 
фаза на вече усъвършенствана канонична система, усвоила и визуа-
лизирала предполагаемите им желания. Кръгът привидно се затваря, 
а всъщност изключва самият “творец” и “изобретател” на социалис-
тическия реализъм в ролята на работническата общност, отреждайки 
му роля единствено на обект на въздействие.

Статията на Ленин “Партийната организация и партийната лите-
ратура”, публикувана през 1905 г.  е основен “документ”, на чиято ос-
нова се развива теорията на социалистическия реализъм през 30-те 
години. 

39  Цит.съч., с. 158-159



32

Основните ленински принципи на социалистическия реализъм са 
“партийност”, “народност”, “идейност”, “класовост”. Самото им раз-
деляне обаче съдържа същото вътрешно противоречие, с което се 
характеризира и цялото развитие на теория на “метода” до 70-те го-
дини на ХХ век. Тези категории претърпяват различни интерпретации 
в проблематиката на социалистическия реализъм. Както отбелязва 
Можейко, те често стават обект на теоретичен анализ и извън него-
вия контекст, което допринася по-скоро за превръщането им в допъл-
нителен капан за разбирането му и кодиране на понятието, отколкото 
в ключ към него. С течение на времето и развитието на теоретичните 
разработки “лениновите” категории на социалистическия реализъм 
се натоварват със значително по-сложна и разнопосочна  интерпре-
тация, отколкото самия социалистически реализъм.

Категорията “партийност” например се отнася най-често към анга-
жираността на самия творец и неговата лична партийна принадлеж-
ност. Определението на “партийността” идва точно от статията на 
Ленин за партийната литература: “Литературната работа трябва да 
стане част от общо пролетарското дело, “колелце и бурмичка” на 
единния, велик социалдемократически механизъм, поставян в дви-
жение от целия съзнателен авангард и цялата работническа класа. 
Литературната работа трябва да стане съставна част на организира-
ната, планомерна, обединена социалдемократическа партийна рабо-
та”40 Като качество на произведението “партийността” се свързва и 
т.нар.тенденциозност, но без да противоречи в обективността на изо-
бражението.41 “Партийността” се отнася до класовата принадлежност 
на изкуството, разбирано до пролетарското изкуство изобщо. “Пар-
тийността” е условие обвързано с образователната и възпитателна-
та функция на социалистическия реализъм и същевременно намеса 
и контрол над мислите и чувствата на твореца. Можейко цитира Л. 
Новиченко на четвърти конгрес на съветските писатели през 1967 г., 
който стига до там, че да узакони “партийността” като естетическа 

40 Ленин В. И. За литературата и изкуството, С., Партиздат, 1973, с. 52
41 Можейко, Едвард. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. Превод от полски 
Камен Рикев. С., Университетско издателство “Св.  Климент Охридски”, 2009, с. 104
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категория.42 Отрицанието на традиционните естетически категории 
създава големи затруднения на теоретиците на метода.

Но в практиката като че ли “партийността” е по-скоро инструмент 
за защита на “метода” и гаранция за неговото спазване, както и спаз-
ването на партийната програма. 

“Народността” има пряко отношение към тезата на Добренко за 
произхода на социалистическия реализъм и свързването на процеса 
на неговата концептуализация с мнението и отношението на “маси-
те”. Можейко открива корените на “народността” в руската литератур-
на традиция на ХIХ век и я асоциира с фолклора. През 30-те години 
на ХХ век тя касае аспекта на достъпност на изкуството и се отнася 
най-пряко към неговата форма и език. Интересно е разграничението 
на Белински, цитиран от Можейко, между “народност” и “национал-
ност”. В “националност” Белински вижда не само традиционното и 
фолклорно минало, но и настоящето и бъдещето на един народ.43 С 
по-късното си развитие понятието “народност” все повече се наслаг-
ва върху “партийността” в дискурса на “единството между Партията и 
народа”. “Измежду трите фактора, преплитащи се или дори залича-
ващи се в понятието “народност” – етническия (широко схващан като 
израз на духовната и материалната култура на народа), народния 
(сбор от типични за даден народ черти) и обществения (класовото 
делене) – последният винаги играе решаващата роля в определение-
то на характера на “народността”.44 В този смисъл принципът за “кла-
совост” спада до голяма степен към “народността”, но в него е синте-
зирана вече позицията спрямо “империалистическата буржоазия” т.е. 
целта на изкуството да се противопостави на нейните ценности и да 
защити класовите идеали на социалистическото общество.

“Идейността” като категория на социалистическия реализъм спо-
ред Чавдар Попов подчертава неговата възпитателна функция.45 В 
марксистко-ленинската естетика “идейността” е категория, която оп-
ределя стремежа за изразяване на комунистическите идеи чрез твор-
42 Пак там, с. 106
43 Пак там, с. 108 - 109
44 Пак там, с. 111
45 Цит.съч., с. 110
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чество. Заедно с пресъздаването на “жизнената правда” идейността 
е важна за целостта на произведението и то във функцията му да 
“формира съзнанието на хората”. Двете са взаимозависими. “Идей-
ността” изисква правдивост.46 

Като принцип “героичността” също се отнася до Ленин и неговата 
програма за монументална пропаганда от 1918 г., в която героите на 
революцията имат много важна роля за възпитанието на масите. “Ге-
роичността” е пряко свързана и с иконографските схеми, които се 
развиват в практиката на социалистическия реализъм, например в 
жанра на официалния портрет или поначало в представянето на “по-
ложителния герой”. Тя е свързана и с другия принцип на “типичност” 
и като цяло  формалната страна на социалистическия реализъм. “Ти-
пичността” се корени и в теорията на Енгелс за реализма като въз-
произвеждане на типични обстоятелства. Гройс дава още по-корект-
но определение на тази категория: “Типичното” в социалистическия 
реализъм е визуализация на мечтата на Сталин, отражение на него-
вото въображение – въображение, което може би не е толкова богато 
като това на Салвадор Дали /вероятно единственият разпознаваем, 
макар и в пейоративен смисъл западен художник за съветските кри-
тици), но далеч по-ефикасно.”47

“Историческият оптимизъм” също е изведен като основен прин-
цип на “доктрината” и то на базата на първите дефиниции за пред-
ставяне на реалността в развитие. Пламен Дойнов определя “социа-
листическия хуманизъм” като най-късно въведения принцип, който се 
появява в контекста на надпреварата по време на “студената война”. 
Дойнов свързва този принцип с “класовостта”, и принципа на класо-
вия подход: “Той възприема личността като пряк продукт на обще-
ството. Вижда ценността на човека и човешкия живот през телеоло-
гията на “по-прогресивния” обществен слой...”.48 

Въпросът дали социалистическият реализъм е стил, метод или 
доктрина е пределно условен и сведен до виждането на конкретния 

46 Основи на марксистко ленинската естетика. С., Издателство на БКП, 1961, с. 746
47 Цит.съч., с. 53
48 Цит.съч., с. 41
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изследовател, няма еднозначна дефиниция. 

Роже Гароди променя рязко позицията си в средата на 50-те годи-
ни и от “ортодоксален” поддръжник на марксистката естетика през 
сталинизма се превръща в един от най-радикалните критици на со-
циалистическия реализъм, отваряйки по този начин “бреговете” му 
отвъд марксизма и социализма изобщо, реабилитирайки отричани 
до момента автори и течения в изкуството. 

След 1958 г. в опозиция на ревизионистките тенденции се извеж-
да именно първата “пре-сталинска” фаза на социалистическия реа-
лизъм. Една тенденция към изтегляне на началото му към по-ранен 
период се наблюдава в опитите той да бъде съхранен като “един-
ствен метод”. Интересното е, че по същността си тази стратегия е 
до известна степен ревизионистка, търсейки репери, върху които да 
построи защитата му, той се опира на същия период, към който е 
обърната и самата ревизионистка критика и по-конкретно към съвет-
ската литература и изкуство от 20-те години на ХIХ век. “Социалис-
тическият реализъм е изпълнен с органическия синтез на реализма 
и революционната романтика.”49 Подобен подход може да се приеме 
и като част от реабилитацията на произведения и автори от този ра-
нен период като се счита като подходящо предписание за търсеното 
“многообразие” на социалистическия реализъм, и като резултат от 
криза в принципно противоречивата му дефиниция.

След смъртта на Сталин най-популярен става кодът на многоо-
бразието или разнообразието в рамките на реализма.

“Историята на реалистичното изкуство е история на многообрази-
ето на историческите съществувалите форми на реализма. Тя ни 
дава твърде противоречива картина на развитието ту на една, ту на 
друга страна на реалистичния метод и за абсолютен критерий тук не 
може да служи нито едно от исторически съществувалите форми на 
реализма, не може поради това, че за различните исторически епохи 
не може да има една норма на реализма.”50

49 Малашев, Ю. За социалистическия реализъм. - в. Народна култура, бр. 37, 13 септември 1958, с. 5
50 Недошивин, Г. Проблема на за реализма в изкуството. Очерки по теория на изкуството. Прев. от 
руски: Пенчо Данчев. С., Народна култура, 1955, с. 184
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Теоретичната база на социалистическия реализъм не може да се 
разглежда отделно нито от институционалната система, по същия на-
чин, по който действа принципа за единство между социалистическо 
съдържание и социалистическа форма в “метода”.

Централизацията е основен принцип на институционалната струк-
тура на социалистическия реализъм. Всяко следващо ниво в нея 
се намира в строга субординационна зависимост от политическо-
то управление, като “едно цяло”. Голомщок цитира предхождащите 
идеи на авангарда и футуризма, според които машината е най-висок 
естетически критерий. Тоталитаризмът, пише той, се стреми да събе-
ре изкуството и самият живот в мощна машина, чието управление е 
в ръцете на вожда.51 От тук се появява и прословутото определение 
за “мегамашината”, с която се оприличава тоталитарното функцио-
ниране на изкуството. Прототипът е създаден от Ленин с реорганиза-
цията на Наркомпрос52 през 1921 г. Но контролът върху творчеството 
на всеки отделен художник се осъществява вече в по-късен етап по-
средством т.нар. творчески съюзи. В СССР учредяването на такива 
съюзи започва синхронно със създаването на метода на социалис-
тическия реализъм. Всички останали форми на институционализа-
ция на изкуството, независимите групи и сдружения са разпуснати 
с официален декрет от 1932 г. т.е. непосредствено синхронно със 
създаването на творческите съюзи. Голомщок пише, че формално 
творческите съюзи са създадени като професионални организации, 
но на практика като обединения те съдържат условието за полити-
ческа принадлежност на творците или за поддържане на основните 
идеологически директиви.53 Членството в тях е задължително, което 
означава, че за твореца е невъзможно да намери реализация извън 
съюза. Нещо повече, в тях творците имат възможност не само да се 
изявяват с изкуството си, но и да растат в административната йерар-
хия или, както споменава Гройс: “Като партиен бюрократ съветският 
артист е много повече артист и творец на новата реалност, отколко-
51 Цит.съч., 92
52 Народен комисариат за просвещение е държавен орган, който управлява и контролира цялата 
културна и образователна сфера в Руската съветса федеративна социалистическа република в 
периода от 1920 до 1930 г.
53  Пак там, с. 93
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то в ателието пред статива”.54 Тази административна роля е част от 
колективното самосъзнание на твореца и същевременно част и от 
самия творчески процес.

Йерархията и субординацията в управлението, която действа на 
институционално ниво, се наслагва и върху жанровата система на 
социалистическия реализъм. В центъра е фигурата на “вожда”. Съ-
ответно неговият образ, легитимиран и героизиран от каноничните 
схеми, заема върховното място и в йерархията на жанровете. Или 
както пише Голомщок, “всичко останало служи само като пиедестал 
за неговата монументална фигура”.55 Самите канонични схеми, по 
които той се изобразява, също следват своята градация, както се 
полага: “Личността като водач”, която има най-символичен смисъл; 
“Вождът като вдъхновител и организатор”, обикновено изобразен на 
трибуна със съответните насочващи жестове и поглед, вперен на-
пред; “Вождът като мъдър учител”, която внася съответния елемент 
на интелектуална смиреност в образа; на последно място “Вождът 
като човек”, където обикновено той е изобразен в сцена с деца или 
различни спорни и ежедневни дейности.56 Градацията и йерархич-
ната подредба в жанровата и канонична система са показателни по 
своеобразен начин за вътрешната логика и ценностен ред, по който 
социалистическия реализъм се управлява и развива. 

Култът към водача е заложен като идея и в Плана за монументал-
на пропаганда на Ленин, въпреки че в онзи ранен етап той включва 
в списъка за увековечаване само вече мъртвите водачи и герои на 
революцията с мавзолея на Ленин култът към мъртвите заема свое 
собствено място в монументалния и архитектурен ордер на “метода”.

Веднага след образа на вожда в йерархията на жанровете Голом-
щок поставя историческата картина, въпреки че самият той признава 
невъзможността някои произведения да бъдат отнесени конкретно 
към официалния портрет или като исторически композиции. Вече 
споменатата разлика между авангарда и социалистическия реали-

54 Цит.съч., с. 52
55 Цит.съч., с. 235
56 Пак там, с. 231
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зъм в отношението към историята е именно постепенният отказ от 
радикализма, с който всичко преди Октомврийската революция не 
съществува. “Историята се появява само като история на борбата 
за нов ред, миналото съществува само дотолкова, доколкото е свър-
зано с тази борба, а светлото бъдеще вече съществува като рево-
люционен потенциал на настоящето”, е историческата концепция на 
тоталитаризма, формулирана от Голомщок.57 В по-късен етап обаче 
тази концепция не е изцяло валидна. Според сталинската естетика, 
цитирана от Гройс, “всичко е ново в новата постисторическа реал-
ност – дори и класиката е нова”, което освобождава идеолозите на 
“метода” от отговорността за формални иновации.58 Търсейки устой-
чивост, социалистическият реализъм се самоисторизира и вкореня-
ва в реалистични традиции и направления, които не са непременно 
свързани с тази борба или поне не са се манифестирали в такава 
класова посока. Може би единствената релевантна историческа кон-
цепция за “метода” е борбата за неговото собствено оцеляване и то 
най-вече спрямо някакви “формалистични” и “упадъчни” опозиции, 
заради която периодично се налагат известни корекции и съответни 
хронологически намествания.

“...социалистическият реализъм, който приема историческото 
време за свършено и по тази причина не заема място в него, гледа 
на историята като на арена за борба между действащото, демиур-
гично, творческо, прогресивно изкуство, амбицирано да построи нов 
свят за потиснатите класи, и пасивно съзерцателно изкуство, което 
не вярва и не желае промяна, а приема нещата така както са или са 
били в миналото.”59

Борбата е в основата и на следващия по важност жанр – батал-
ния. Но и той трудно може да се диференцира от историческия. В 
допълнение пропорциите в появите на пейзажи и натюрморти в из-
ложбите са основен ориентир за силата на политическия натиск и 
контрол. Завръщането на пейзажа е сред симптомите на дестанили-
зация от края на 50-те години. 
57 Цит.съч., с. 236
58 Цит. съч, с. 49
59 Пак там, с. 49
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Голомщок поддържа тезата, че социалистическият реализъм въз-
становява йерархията на жанровете от 19 век. Но в момента, в който 
трудовите сцени, митингите и парадите, образът на масовия оптими-
зъм добиват значение на “жанрови картини”, понятие за жанр като че 
ли се изменя. 

В основата на структурата и на тази най-общо изложена жанрова 
йерархия стои темата. И там според Голомщок статистическо пре-
имущество има трудът.60 Тематичните изложби са основен инстру-
мент на комуникация между властта и масите, както и единствена 
територия за изява на творците. Отвъд общите тематични изложби 
за дълъг период от време се организират единствено ретроспекции. 
Промените и движението в този ред също са част от симптоматиката 
на промяна в парадигмата. 

Позиционирайки го между модернизма и постмодернизма Борис 
Гройс определя социалистическия реализъм като “стил  и половина”: 
“неговата протопостмодернистка стратегия на присвояване обслуж-
ва модернистичния идеал за историческа изключителност, вътрешна 
чистота и автономност от всичко външно”.61 Той го сближава от една 
страна със сюрреализма поради неговия контекстуален характер, 
който невинаги добива форма, а от друга към кича по дефиниции-
те на Адорно и Грийнбърг. Същевременно социалистическият реа-
лизъм се намира в постоянна опозиция на западната култура и във 
високите и в ниските й стойности, което според Гройс го зарежда с 
характеристиките и на модернизма, и на постмодернизма, макар да 
е в идеологическа опозиция на всички модернизми. 

Сравнението напомня на генеалогичните аналози, които същият 
изследовател засича между социалистическият реализъм и авангар-
да и които значително удължават живота на “метода”, насищайки го с 
нови възможности за интерпретация и така допринасяйки за неговия 
наистина “отворен край”.

60 Цит. съч., с. 254
61 Groys Boris. A Style and a Half: Socialist Realism between Modernism and Postmodernism. In: Socialist 
Realism without Shores. Ed. Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko. Duke University Press. Durham and 
London, 1997, с. 79
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II. Въвеждане на метода в българското 
изобразително изкуство в периода 1948 
– 1956

Терминологични особености и периодизация

В доклада си “Марксистко-ленинската просвета и борбата на иде-
ологическия фронт”, изнесен пред V Конгрес на БКП през 1948 г. ре-
дом с предписанията, адресирани конкретно към всички сфери на 
културата тогавашния активен партиен функционер на БКП Вълко 
Червенков синтезира основни особености и механизми на социалис-
тическия реализъм в българското изобразително изкуство: “Необхо-
дима е системна и задълбочена борба и идейно теоретична работа 
сред художниците. Необходимо е още по-тясно да се свържат те с 
трудещите се, с техните организации, с техния трудов ентусиазъм. 
Опитът на съветските художници, които се опират върху традициите 
на световното и руско класическо изкуство и са въоръжени с марк-
систко-ленински мироглед, трябва да служи като образец и за наши-
те творци в областта на изобразителното изкуство... Необходимо е да 
се поведе системна борба против модернизма и формализма, против 
вредните влияния на съвременното западноевропейско буржоазно 
изобразително изкуство, като се подкрепя и развива реалистичното 
направление – за създаване на високохудожествени, достойни за на-
шето време творби, които да отразяват подема на трудещите се, тех-
ния устрем към социализма, героичното им минало, да ги възпитават, 
мобилизират и вдъхновяват на борба за окончателното тържество на 
социализма.”62

С това изказване и решенията си V Конгрес на БКП се приема 
като повратна дата в летоброенето на социалистическия реализъм 
в България.

Периодът на неговото въвеждане и развитие трудно може да се 
62  Червенков, Вълко. За културата и изкуството. С., Български писател, 1950, с. 77
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ограничи в конкретни дати на начало и край. С увеличаването на 
броя на изследванията и тезите по тази тема в последните години 
все повече се разширяват и неговите граници, така както принципно 
са се отворили “бреговете” на “метода” в световната литература. 

Пламен Дойнов определя социалистическия реализъм като “по-
литестетическа доктрина, която в България се налага окончателно 
едва с приемането на републиканската форма на управление през 
1946 г. и с реалното утвърждаване през цялата 1947 г. на еднопар-
тийната комунистическа диктатура.”63 Той свързва неговото начало с 
процеса на одържавяване на културната сфера в периода от 1944 до 
1948 г., което не оставя възможности за появата на каквато и да било 
алтернатива извън наложения като официална доктрина социалис-
тически реализъм. Хронологията на Дойнов насича периода между 
1948 и 1956 г. с динамиката на политически решения и сътресения в 
литературната практика, какъвто е например случаят с романа “Тю-
тюн” на Димитър Димов. За разлика от по-ранната историография, 
която ограничава социалистическия реализъм в рамките на т.нар. 
“култовски период”, замествайки го с неопределеното и иносказа-
телно “метода” или със “социалистическо изкуство” Дойнов допуска 
понятието “соцреализъм” за периода на “зрелия социализъм” като 
заявява, че “с приближаването на 80-те години соцреализмът все 
по-често започва да напуска бреговете си.”64 В крайна сметка авто-
рът проследява развитието на “доктрината” в българската литерату-
ра от средата на 40-те до края на 80-те години, отбелязвайки някол-
ко особено повратни в политическо и социално отношение години: 
1956, 1968, 1989.

Чавдар Попов предлага по-подробна хронология като разделя 
ранния соцреалистически период на етапите: народна демокрация 
(1945 – 1947), „сталински модел“ (1948 – 1953), “плахи и нереши-
телни форми на „десталинизация“ след смъртта на „вожда“ (1953 – 
1956)”, и „размразяване“ (1956 – 1959).65 Соцреализмът от “класиче-
63 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на 
НРБ. С., Институт за иследване на близкото минало, Сиела, София, 2011, с. 42
64  Цит.съч., с. 59 
65 Попов, Чавдар. Лирика, природа, социум в преход. В: Възможната история. Българското изкуство 
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ски” тип авторът разполага между 1949 и 1956 г., въвеждайки по този 
начин възможност за разделяне на различни типове соцреализъм 
или по-конкретно за определена еволюция на “метода”.

Свилен Стефанов също развива такава теза за еволюция на ме-
тода или негови “мутации”, както той ги нарича, като разполага “съ-
щинския соцреализъм” между 1948 и 1956 г.66 “Класическият” етап на 
социалистическия реализъм той поставя в интернационален мащаб 
в периода от 1930 до 1960 г. и допуска късна фаза или “постсоциалис-
тически реализъм”, който може да бъде изтеглен хронологически и до 
нашето съвремие на базата на непреодолими до днес реалистични и 
фигуративни тенденции в българското изкуство и заради определени 
“ментални нагласи”, наследени от идеологическото минало.67 Редом 
с изобретяване на понятия като “доктринална метафора”, която от-
нася към късния социалистически период Стефанов допринася и за 
преосмислянето на идеята за край на социалистическия реализъм.

С края се свързва тезата на Димитър Аврамов, който извежда раз-
каза си за социалистическия реализъм в България през “голямото на-
длъгване, наречено Априлска линия” (Д.А.) и събитията в периода от 
1955 до 1965 г. Заради  неговия патос върху приноса на т.нар. “април-
ско поколение” художници в периода на “размразяване”, остава трай-
ното внушение, че краят на това десетилетие бележи именно края на 
социалистическия реализъм в българското изкуство, поне на нивото 
на художествената практика. Най-авторитетен източник по отношение 
на социалистическия период в изкуството книгата на Аврамов пресъз-
дава автентични настройки, думи, вълнения и тенденции на периода 
от средата на 50-те до началото на 60-те години, като се опира най-ве-
че на цитати по архивни документи, стенографски протоколи и статии, 
но и на тезата за реакция “отдолу нагоре”, от страна на художниците.

Малко след края на “драматичното десетилетие”, през 1967 г. Ди-

през колекцията на Софийска градска художествена галерия. Текстове на Ирина Генова Татяна 
Димитрова Чавдар Попов Борис Данаилов Диана Попова Мария Василева, София, 2012, с. 77
66  Стефанов, Свилен. Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в бъл-
гарското изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания, съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 114
67 Пак там, с. 119
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митър Остоич публикува “официалната версия” в книгата си “Из бор-
бата за социалистически реализъм в българското изкуство”68, за коя-
то дори е награден от СБХ. Остоич не само реабилитира тенденции 
от 20-те, 30-те години на ХХ век и Дружеството на новите художници, 
но ги включва в проблематиката на социалистическия реализъм, из-
тъквайки политическата ориентация на художниците и на темата, сю-
жета и съдържанието в творчеството им. Авторът е доста лаконичен 
по отношение на модернистичните влияния, на които те са носители. 
По отношение на хронологията той открива началото на българския 
соцреализъм още в критическите статии на Димитър Благоев в спи-
сание “Ново време” от 1897 г. и в левия печат от 20-те години.69 

На базата на сходствата и разликите между тези хронологии, как-
то и във връзка с въпроса дали и доколко изобщо може да се гово-
ри за “български соцреализъм”70, тук може да се изведе хронология, 
която изтегля неговото начало в ранната, “предвластова фаза” (по 
Дойнов) и неговия условен край в края на самия социалистически 
период в България главно заради факта, че по дефиниция този реа-
лизъм е свързан с въпросната политическа система. В тази рамка се 
оформят няколко подпериода наречени условно: “пред исторически” 
(1935 – 1947), който е периода на т.нар. “нов художествен реализъм” 
започнал от първите употреби на това понятие в критическата лите-
ратура71 и от големия спор за художественото качество, провел се по 
страниците на в. “Кормило”; “исторически” или “нормативен” (1948 
– 1956), познат също с определения като “култовски”, “догматичен” и 
т.н.; и “следисторически” (1957 – 1989), който е най-дългият от трите 
период на трансформации и “подобрения” на социалистическия реа-
лизъм. Необходимо е да се уточни, че периода между 1956 и 1961 г. 
също попада по-скоро в “историческата” фаза на соцреализма. Той е 
междинен, макар и включен тук в последния трети подпериод. Фоку-
сът на настоящото изследване е поставен най-вече върху историче-
68 Остоич, Димитър. Из борбата за социалистически реализъм в българското изобразително изку-
ство. С., Български художник. 1967
69 Цит.съч., с. 12-13  
70 Цит.съч., с. 9
71 Шмиргела цитиран от Остоич - Остоич, Димитър. Из борбата за социалистически реализъм в 
българското изобразително изкуство. С., Български художник. 1967, с. 54
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ския период от така предложената хронология, но и като цяло върху 
процеса на въвеждане/налагане/възприемане на социалистическия 
реализъм в България. 

“Нов художествен реализъм”
 

На 30 май 1935 г. Николай Шмиргела изнася пред Дружеството на 
новите художници, своя доклад “Художественият реализъм”.72 В до-
клада му понятието “социалистически реализъм” е заместено от “нов 
художествен реализъм”, дефиниран като “потребност на художника 
да показва в своите произведения не случайни, а съществени (курси-
вът е на автора) страни на действителността, тенденциите, заложени 
в нея и водещи я напред – закономерната победа на новото над ста-
рото.”73 Авторът противопоставя “новия” на “стария реализъм от 19 
век”, обявявайки го за “недокрай правдив” поради невъзможността на 
художниците в онези векове да прозрат историческия изход в своята 
съвременна действителност. Разясненията му стигат до взаимоот-
ношенията между “нова идея” и “нова форма” в рамките на “новия 
реализъм”. 

Аспектът на “новото” е основен в проблематиката на социалисти-
ческия реализъм и остава актуален като код дори до края на 80-те 
години. “Новият художествен реализъм” е тенденция от 30-те години 
на ХХ век в България.74 Шмиргела и Остоич, както и по-късно Пламен 
Дойнов го приемат като синоним на социалистическия реализъм, 
който се намира в употреба до 1944 г. заради цензурата на тогаваш-
ната власт. По отношение на изобразителните изкуства обаче “нови-
ят художествен реализъм” има характерни черти, които му създават 
известна самостойност на художествено направление  и го отличават 
от социалистическия реализъм, а също и формални характеристики, 
които го доближават по-скоро до западно европейските реализми. 

Новият художествен реализъм е “нов” спрямо следосвобож-
72 Пак там, с. 54
73 Шмиргела, Николай. За ново изкуство. Избрани статии по изобразителното изкуство 1931 – 1961, 
С., Български художник. 1962, с. 13
74 Цит.съч., с. 11
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денската натуралистична версия на “битописците”, която се препо-
дава в Художествената академия. “Нов” е и като съдържание, свър-
зано със социалната тема и класовите проблеми на обществото. 
Стиловите му белези се разполагат в спектъра на умерения модер-
низъм. Жанрово се проявява главно във фигуралната композиция. 
Концептуално той се придържа по-скоро към ранните теоретици на 
социалистическия реализъм като Плеханов.75 Особеностите на но-
вия “художествен реализъм” са близки до въпроса, зададен от Пла-
мен Дойнов за това, колко български може да бъде социалистиче-
ският реализъм. Говорейки за “опитомяване” и “одомашняване” още 
в началото на своята монография за соцреализма в литературата. 
“Българският соцрелизъм остава затворен предимно в българската 
езикова среда – непреводим, предназначен най-вече за “вътрешно 
ползване” у дома.” Тази “непреводимост” не може да бъде приложена 
спрямо изобразителното изкуство, тъй като там много често “езикът” 
е по-скоро “преводен”, зает като готов шаблон. Дойнов свързва про-
явите на идентичност в “метода” с моментите на криза на комунис-
тическата власт. “Тези тенденции към взаимно опитомяване между 
властта и литературата и към все по-открояващо се одомашняване 
на българския соцреализъм стават особено забележими  около годи-
ните на най-големите кризи – първата криза от 1956 г., втората криза 
– 1968 г. и кризата на края на разпадането – 1989 г. Тъкмо кризисни-
те моменти предизвикват сложни напрежения в комуникационните 
канали между партийно-държавната власт и писателската общност, 
поставят под въпрос хетерономията на литературното поле и импул-
сират позиционираните в него фигури да извършват действия, ра-
ботещи за автономизирането му.”76 Но много преди да се фокусира 
около моментите на криза изследователят признава “предварител-
75 Георгий Плеханов (1856 – 1918) е ранен теоретик и философ на марксисзма, който след 1917 г. 
застава в опозиция на лениновите тези и централизираното управление.
76 Дойнов извежда тезата за “одомашняването” и през някои конкретни факти като например този, 
че социалистическият реализъм (става дума за доктрината) не прониква в България веднага след 9 
септември 1944 г. Друга типична за страната ни особеност, която ни отличава от съветския модел е, 
че комунистическата партия не разпуска съществуващите писателски организации преди да прис-
тъпи към централизация на управлението в тази сфера, а само овладява съществуващия вече пи-
сателски съюз и провежда съответните чистки в него. Аргумент на Дойнов е и фактът, че в средата 
на 50-те години дори само членството във въпросния съюз на писателите е вече достатъчна защита 
за писателя, която го предпазва от саморазправите на властта – Цит.съч., с. 12)
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ната практика”, която социалистическият реализъм трупа в Бълга-
рия преди 1944 г. под името “нов художествен реализъм”.77 “Новият 
художествен реализъм” е първоначалната реакция на българските 
творци на “метода”, тяхна относително свободна рефлексия върху 
него, родена не от конкретните му директиви, а от субективната им 
интерпретация. Той е и своеобразно доказателство за неговата ва-
риативност и за отклоненията, които теорията му може да предиз-
вика в художествената практика. “Новият художествен реализъм” в 
България се характеризира с пролетарска тематика, със жанровите 
йерархии и съотношения на социалистическия реализъм, но с мно-
го по-голямо участие на твореца и езика на изкуството. Това, което 
е може би най-типично за него е именно “потребност” от страна на 
художниците, за която така патетично и до голяма степен неосъзнато 
пише Шмиргела. За разлика от социалистическия реализъм той про-
никва се развива “отдолу нагоре”, от самите настройки на средата.

Социалистическият реализъм отрича и едновременно подчинява 
културните постижения, които го предшестват, определяйки себе си 
главно през идеологически и формални опозиции. В България той 
навлиза като “нов” и то в средите главно на Новите художници. Но 
смисъла на неговата “новост” не е само като на “по-добър” и “по-
висш” от стария, а и като “непознат”, защото все пак “формулата” 
макар и харесвана и следвана в средите на пролетарските художни-
ци е изобретена другаде и външна спрямо местния контекст. По този 
повод Гройс въвежда най-съществен проблем за социалистическия 
реализъм, какъвто са отношенията между форма и съдържание в 
дискурса на новото така: “абсолютната новост на социалистическия 
реализъм не се нуждае от външни, формални доказателства, тъй 
като произлиза от “абсолютната новост на Съветския социалисти-
чески ред и партийната дейност. Така новостта на съветското изку-
ство произхожда много повече от неговото съдържание, отколкото 
от каквато и да било “буржоазна” новост на формата, която просто 
прикрива старо, “буржоазно” съдържание.”78 
 
77 Пак там, с. 10
78 Groys Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
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Предисторическа фаза на българския соцреализъм. 
“Кормиловски спор”

“Жданов, Горки, Бухарин и Радек заедно с други важни съветски 
писатели, поети и драматурзи описват социалистическата култура 
като антитеза на декадентската култура на “обречения и престъпен 
свят”. Рационално организирана съобразно обективните закони на 
историческото развитие, социалистическата култура би била култура 
“от нов тип” и “на по-високо ниво”; от нейната висота всяка предходна 
културна дейност би изглеждала като праистория.”79

Около концепцията за превъзходството се консолидират т.нар. 
пролетарски художници в България през 30-те години на ХХ век, кога-
то тя вече не е “абсолютно нова”. Повечето от тези художници я въз-
приемат без да изобретяват нещо радикално ново или да променят 
стила си. Първите апологети на социалистическия реализъм работят 
най-вече за неговото популяризиране и масовизиране, отколкото за 
оформянето и изобразяването му. Тази роля е особено видима сред 
младото поколение художници през 40-те години и в лидерското са-
мочувствие, демонстрирано от тях. През 1935 г. Шмиргела поставя 
пред Новите художници задача, която съдържа основната идея на 
“единния творчески метод”: “да разкрием конкретното съдържание на 
тази обща формула и да направим от нея една разбираема и достъп-
на теория за ръководство на художниците.”80 Но сложността и проти-
воречията, заложени в нея още при създаването й, както и недоста-
тъчната теоретична подготовка, са предпоставка за дълбоки вътреш-
ни конфронтации дори измежду най-запалените й привърженици. 

Най-известният, а и най-показателен пример в това отношение е 
дискусията върху художественото качество, позната като “кормилов-
ски спор”, който се разразява по страниците на периодичния печат 
в периода 1935-1936 г. и води до много симптоматично разделение 
Charles Rougle. London New York, Verso, 2011, с. 41
79 Golomstock, Igor. Totalitarian art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and People’s Republic 
of China. Translated from the Russian by Robert Chandler. Overlook Duckworth, Peter Mayer Publishers, 
Inc. New York, London, 2011, с. 89
80 Пак там, с. 12
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на позициите спрямо “новия художествен реализъм”. Макар първо-
начално да засяга главно литературата, “кормиловският спор” има 
своето влияние върху изобразителното изкуство, както и своя дългот-
раен ефект със съответните рецидиви, какъвто е например  “случаят 
Жендов” през 50-те години и други подобни.

Седмичникът “Кормило” започва да излиза като издание на БКП 
непосредствено след като правителството на Кимон Георгиев (1934 
– 1935) забранява и закрива известните с пропагандната си дей-
ност пролетарски издания “Фронт на трудово-борческите писате-
ли” и “РЛФ”. Макар и замислен като тяхно продължение, “Кормило” 
принципно се отличава от другите издания на БКП от този период с 
“модернистичния” и либерален възглед върху “новия реализъм”. В 
своята политика вестникът се съсредоточава в “преодоляване на ле-
восектанството“.81 Според Константин Пунев той единствен успява 
да “препъне партийната политика”82, което го поставя в буферната 
зона между крайните мнения в нелегалната БКП. Освен с литератур-
на критика “Кормило” излиза с обширни материали по проблемите 
на изобразителното изкуство, интервюта с художници, теоретични 
и преводни статии. Негови сътрудници са някои от най-изявените 
представители на Новите художници – Александър Жендов, Николай 
Шмиргела, Вера Лукова, Стоян Сотиров, Иван Ненов, Борис Ангелу-
шев, Кирил Цонев и др. Въпреки, че излиза за кратко - от 3 октомври 
1935 до 8 юли 1936 г. – вестникът се превръща в емблема, давайки 
името си на една от най-важните дискусии в историята на социалис-
тическия реализъм в България. 

Много от изследователите пренебрегват “кормиловкия спор”, обя-
вявайки го за неуспешен, неумел или несъстоял се. Шмиргела го спо-
менава като част от историята на Дружеството на новите художници 
и то във връзка с отрицателното влияние, което е оказал върху твор-
чеството им, засилвайки формалистичните тенденции сред тях.83 
Според Остоич спорът довежда до “печален резултат” най-вече за-
81 Димитрова, Татяна. Новите в “Кормило” - Изкуство, 1988, 8, с. 41
82  Пунев, Константин. Великолепната петорка. Спорът около “Кормило”. -  Литературен форум, № 
41, 23 декември 1997, с. 3
83  Цит.съч. с. 47
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ради слабата теоретична подготовка на неговите участници и нес-
табилната им аргументация.84 За Татяна Димитрова спорът никога 
не се превръща в истинска дискусия, защото “левосектантското бол-
шинство никога не е имало вкус към подобен начин на обсъждане на 
проблемите”.85 Тя поставя в дъното на противоречието основно поли-
тически мотиви. Пламен Дойнов дефинира периода от началото на 
30-те години до 1944 г. като “предвластова фаза” на соцреализма, по-
ставя го в скоби от фокуса на своето изследване върху социалисти-
ческия реализъм в българската литература и по този начин изключва 
“кормиловския спор” от неговата проблематика.86

Въпреки че “кормиловският спор” възниква в литературните сре-
ди, той има особено значение за изобразителното изкуство и за вник-
ването по принцип в особеностите на “българския соцреализъм”. Ва-
жен е поради трайното въздействие, което оказва върху взаимоот-
ношенията между културните кръгове и възприемането на “новото” 
явление. В спора се дискутират основни понятия от “новия художест-
вен реализъм”, но също се проявяват някои важни особености, които 
определят по-късния “исторически” етап на социалистическия реали-
зъм в България: крайно противопоставяне между хора, заявили прин-
ципно еднакви идеологически позиции; заместване на политически с 
естетически аргументи при воденето на дискусии и решаване на твор-
чески проблеми с политически средства. Развръзката на спора със 
закриването на вестника, изключването на “качествениците” от БКП и 
политическите чистки в съюза на писателите е показателна за нива-
та на търпимост към критика и дискусии още от най-ранен период и 
за властовата зависимост, в която социалистическият реализъм (ако 
приемем, че “новият художествен реализъм” е наистина неповече от 
негов синоним) се намира в своята “предвластова фаза” (по Дойнов). 

Спорът се води между “качественици” и “идейници”, тоест при-
вържениците на тезата за равнопоставеност между формата и съ-
държанието в изкуството и защитниците на “идейността” като най-съ-
ществена цел на творчеството. Една от основните категории на со-
84  Цит.съч., с. 49
85  Димитрова, Татяна. Към въпроса за “кормиловския спор”. - Изкуство, 1988, 9, с. 47
86  Цит.съч., с. 66
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циалистическия реализъм тук се появява като на места представи-
телна за всичките, като се отнася с еднаква сила и към партийността 
и към народността, или просто като част от обществения ангажимен-
та на изкуството и респективно на твореца. 

Според Димитър Остоич и по-късно Бисера Йосифова повод за 
спора е статията на Георги Караславов “Художественото качество – 
основен въпрос”, публикувана в бр. 6 на Кормило от 1936 година.87 
Татяна Димитрова посочва за начало на спора рецензията на Илия 
Тодоров (псевдоним на Владимир Топенчаров) “Поети-граждани” за 
поетическия сборник “Брод”, публикувана в бр. 23 и бр. 24 на списа-
ние “Нова литература” от 1935 г. Статията на Георги Караславов за 
качеството е отговор на рецензията на Илия Тодоров, с който изо-
бличава в “разкъсване на органическото единство между идеята и 
тематическото развитие.” Под “тематическо развитие” Караславов 
разбира спектъра от езикови средства, които художникът (писателят) 
използва, за да пресъздаде идеята си. Така въпросът за качеството, 
както пише Караславов, “от частен и страничен прерастна в осно-
вен идеологичен въпрос.” Караславов се изказва в защита на Христо 
Радевски, като обявява, че той “пръв от поетите на художествения 
реализъм започна планомерна и съзнателна работа по нова форма 
на стихотворната реч.”  След серия от три статии (“Брод”, “Творчест-
вото на “Бродци” и “Бродци”, публикувани последователно в броеве 
№ 9, 10, 11 на “Кормило”), посветени на сборника “Брод”, той стига 
до заключението:

“Поезията не е само проява на дадени обществено-исторически 
условия, тя е и инструмент за тяхното изменение. И ако поетът е 
гражданин на място, той трябва сериозно да се заеме с работа в 
тази област. Инак, той не само че няма да допринесе нищо за бла-
готворното развитие на гражданската практика, но и ще се яви нейна 
спирачка. Впрочем това се отнася и за всички хора на изкуството.”88 
Неговият опонент Илия Тодоров изхожда от същата теза и започва 
статията си в “Нова литература” с: “Поезията в “Брод” не е просто 
87  Остоич, цит. съч, с. 45, Йосифова, Бисера. Критико-публицистичното творчество на Александър 
Жендов. - Проблеми на изкуството, 1985, 2, с. 37
88  Караславов Георги. “Бродци”. - Кормило, 1936, 11, с. 5
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фотографическа снимка на действителността с нейните добри и по-
вече лоши страни, тя не само тълкува нещата, но търси и намира 
средствата за тяхното изменение, сочи пътищата, при които ще се 
постигне “щастие за всички ония, що нямат щастие.”89 

Спорът е предизвикан главно от формулировката на Караславов 
по отношение на качеството като “основен въпрос”. Най-активен от 
групата на “идейниците” е Георги Бакалов, който публикува серия от 
статии в няколко поредни броя на в. “Ведрина” и сп. “Мисъл” и обви-
нява доскорошните си съмишленици от “Кормило” в непознаване на 
“новия реализъм” и прокарване на “реакционната теория на “чистото 
изкуство”. Според Бакалов проблемът за художественото качество е 
изкуствено привнесен в българската литература и реално не същест-
вува като проблем. Той изпраща “качествениците” в “пропастта на от-
стъпничеството”, с което подлага на съмнение не само естетическите 
им схващания, но тяхната политическа позиция.

Група от близо 20 писатели, между които най-активните “идейни-
ци” Георги Бакалов и Иван Руж (с подпис “Ив. Р.”, псевдоним на писа-
теля Хрисим Кръстев Коеджинов) напускат вестника. Сред напусна-
лите автори и сътрудници е и Иван Фунев. “Кормило” се поема изцяло 
от групата на “качествениците”, в която попадат Георги Караславов, 
Христо Радевски, Орлин Василев, Тодор Генов и Младен Исаев. Към 
“качествениците” принадлежи и Александър Жендов.

Аргументацията на спорещите от “Кормило” е толкова противоре-
чива, че оставя пълна неяснота по въпроса дали се спори на осно-
вата на лични или политически пристрастия, заради разчистване на 
сметки или на базата на реални теоретични постановки, които изя-
сняват “новия реализъм”. Стига се до моменти, в които “качествени-
ците” се опитват да докажат важността на “идейната наситеност”, а 
“идейниците” се стараят да изтъкнат качеството. Най-забележител-
ното в спора, че противоречията между двете страни се явяват само 
на нивото на формулировките. В тази връзка е и цитат на Гройс по от-
ношение на именно на формулировките в социалистическия реали-
зъм: “Основните принципи на метода на социалистическия реализъм 
89 Тодоров, Илия. Поети-граждани. - Нова литература, 1935, бр. 23, с. 357
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са разработени в изключително заплетени и високо интелектуални 
дискусии, чиито участници много често са заплащали с живота си за 
неудачни или неподходящи формулировки и това разбира се увели-
чава още повече отговорността им към всяка дума, която произна-
сят. Днешният читател е поразен най-вече от относителното сходство 
на позициите в този дебат, които за самите участници са разбира 
се взаимоизключващи се.”90 Не може да се слага знак за равенство 
между теоретичната работа по създаването на социалистическия ре-
ализъм в Русия през 30-те години па ХХ век и “кормиловския спор”, 
но рефлексът на българските писатели, критици и художници спрямо 
формулировките напълно съвпада с това наблюдение на Гройс. Тен-
денцията на повишено внимание към формулировките се засилва 
особено в “догматичната” фаза на българския соцреализъм, когато 
той вече е официално приет и наложен. Но дори и в този ранен етап 
на неговото възприемане, проблемът е вече налице и той създава 
редица предпоставки за такива поразяващи съвременния читател 
противоречия. 

Според Константин Пунев въпросът за художественото качество 
се повдига първо в редакцията на в. “Кормило” и то по повод на по-
литическа намеса в управлението на вестника. Появява се противо-
борство между отделни групи и индивидуалности в претенцията за 
по-висок професионализъм. Разривът между писателите настъпва 
преди спора да се разрази по страниците на печата и касае най-вече 
самия вестник.91 Това обяснява до известна степен защо мотивите 
на спора остават до последно не съвсем ясни нито за читателите, 
нито и за част от участниците в него.92 Опитвайки се да ги разясни, 
Сава Гановски (под псевдоним Трудин) пише: “Главните разногласия 
се оформиха около преценката на състоянието на нашето литера-
турно творчество, главно неговите недостатъци, задачите, както и по 
въпроса как да преодолеем тия недостатъци и да издигнем литера-
турната работа на по-висока степен; а също така по какви пътища 
да проведем поставените задачи пред литературата във в. Кормило, 
90 Цит.съч., с. 9
91  Цит.съч.
92 Няколко читателски писма. Върху спора около “Кормило”. - Кормило, бр. 40, 8 юли 1936, с. 7
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или иначе казано, спорът дойде от това – как да схващаме художест-
вения реализъм – основата на нашето литературно творчество. Спо-
рът се създаде и около въпроса как в. “Кормило” да бъде превърнат 
в действителен обединител на всички прогресивни писатели около 
културните и демократични негови начала.”93 Трудин споменава и 
влошените лични отношения между писателите и “скандалното заг-
рабване” на вестника. Според него първи повод на спора е статия 
на Васил Александров в сп. “Нова литература” (бр. 21, август 1935) 
върху сборника “Брод”, която, както пише той, е задълбочила лошите 
отношения в средите на писателите, и зад която е застанал и Ка-
раславов в своя материал за художественото качество.94

Татяна Димитрова свързва въпроса за качеството от “кормилов-
ския спор” с осъзнаването на “обществената значимост на профе-
сионализма в изкуството”95, който до този момент е отстъпвал пред 
неговите идеологически цели и пред общата кауза за въвеждане на 
“новия реализъм”. Но ако се съди по основните “пунктове” на спо-
ра96 качеството се явява повод за търсене на надмощие между гру-
пите писатели, за поделяне на вестника и поначало на влияние и в 
ръководството на партията, и в културния живот. Както личи (пак там) 
значителна част от спора се води не в пресата, а по кафенета и раз-
лични неформални сбирки. Въпреки че засяга сериозни теоретични 
проблеми той не може да се приеме и като академична дискусия (Т. 
Димитрова).

Голямата тема за задачите на новата българска литература (рес-
пективно новото българско изкуство) и схващането на “новия реали-
зъм” се разпилява в нападки на лична основа и делене на писателите 
на “талантливи” и “неталантливи”, “качествени” и “безкачествени”.97

93 Трудин. Необходими разяснения. - Мисъл, бр. 13, 8 юли 1936, с. 10
94 Пак там, с. 14
95  Димитрова, Татяна. Към въпроса за “кормиловския спор”. - Изкуство, 1988, 9, с. 45
96 Няколко пункта около спора. - в. Кормило, бр. 40, 8 юли 1936, с. 7
97 Това вероятно също е причина за Дойнов да изключи “кормиловския спор” от проблематиката 
на социалистическия реализъм в българската литература. След като констатира, че той израства 
върху левия авангард от 20-те години и пролетарската литература на 30-те години на ХХ век, Дой-
нов все пак фиксира като дата за началото му 1946 г. и се разграничава от споровете и дебатите 
в неговата “предвластова” фаза, извеждайки цялата си теза въз основа на моментите на криза на 
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Макар да е единствената толкова оживена дискусия върху отно-
шенията между форма и съдържание в този ранен предисторически 
етап, “кормиловският спор” не стига до съществена развръзка в по-
лето на социалистическия реализъм и неговата дефиниция. Осто-
ич подчертава като основна методологическа грешка отнасянето на 
въпросите за качеството единствено към формата.98 Но всъщност и 
двете страни на спора изтъкват постоянно зависимостта между ка-
чествена форма и качествено съдържание.

Успоредно с материалите около спора в “Кормило” се публикуват 
изключително статии по темата за реализма. В броя, в който изли-
за статията на Караславов за качеството, е публикувана и първата 
от серия публикации под названието “Основи на новия реализъм”. В 
статията теорията за образа в “новото изкуство” е обяснена именно 
през теорията на отражението на Ленин, макар тя да не е назована 
така, а той да е цитиран като “Илич”: “ние говорим за Образа, като 
за своеобразна форма на познание на действителността, за общест-
вено-груповото й отражение, т.е. като за “идея, на която е присъщо 
единството на понятието и реалността” (Илич)”.99 В следващата ста-
тия за индивидуализацията и типизацията примерите са изведени 
през творчеството на Лев Толстой и Максим Горки.100 А в третата 
последна част от серията Тимофеев извежда съвсем ясно и самата 
концепция за “правдиво отразяване на действителонстта в нейното 
революционно развитие”, като цитира Горки: “художникът-реалист 
трябва да изобразява човека не само какъвто е днес, но и такъв ка-
къвто трябва да бъде и ще бъде утре”.101

По време на “кормиловския спор” трибуната на “качествениците” 
– в. Кормило – е едновременно и силен проводник на теорията на со-
циалистическия реализъм в България. Приведените примери са дос-
татъчни, за да докажат реципрочността между “новия художествен 
реализъм” и социалистическия. От друга страна може да се твърди, 
комунизма. – Цит.съч., с. 66
98  Цит.съч., с. 51
99  Тимофеев А. Основи на новия реализъм. Теория на образа. - Кормило, 1936, 6, с. 4
100 Тимофеев А. Основи на новия реализъм. Индивидуализация и типизация.  - Кормило, 1936, 7, с.
101  Тимофеев А. Основни на новия реализъм. - Кормило, 1936, 9, с. 4
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че макар да се стремят към социалистически реализъм левите бъл-
гарски художници в онзи ранен период правят свой “нов художествен 
реализъм”, който е до голяма степен тяхна значително модернистич-
на интерпретация на цитираните препоръки и на теориите, проникна-
ли в страната.

Малко по-късно Александър Жендов започва серия от 14 статии, 
които целят да повдигнат дискусия и в полето на изобразителното из-
куство не само на литературата, тъй като по отношение на теорията 
там не се случва почти нищо по думите на самия автор. От тях в “Кор-
мило” излизат само две “Вечно и общочовешко” и “Първи прояви”, 
които също стават повод за атаки от страна на Георги Бакалов и не-
усетно попадат в обсега на спора. (“Кормило”, бр. 17 и 19 от 1936).102 

По страниците на вестника се появяват обширни материали, пос-
ветени на Стоян Сотиров, Иван Фунев, Марко Марков, текстовете на 
Александър Жендов, задавайки модели в художествената практика. 
Тук е важно да се отбележи, че конкретно в Дружеството на новите 
художници аспектът на “новото”, за който стана дума по-горе, има 
най-вече смисъл на новаторство, но новаторство, което предполага 
сверяване с най-доброто от постиженията на европейското изкуство, 
от които много от Новите са се учили. Неслучайно Татяна Димитрова 
изтъква, че сред тях надделяват т.нар. “качественици”.103

Иван Ненов споделя в спомените си: “И когато стана тази криза в 
Кормило ние разбрахме, че не можем повече. Дружеството никога не 
е било стилово единно. Никак. То си беше ясно. Едните са си черве-
ните, другите бяхме ние, които се обърнахме към тях и те ни приеха. 
Но ако погледнете пластиката, картините, ще видите, че няма нищо 
общо. Имаше значи една комунистическа правоверна линия.”104 То-
ест спорът наистина предизвиква разцепление в средите на новите 
художници, разделяйки ги вече спрямо политическата им ориентация 
и спрямо стила. 

Въпреки стиловото разединение, за което говори Ненов, не могат 
102 Жендов, Александър. Перото на Жендов. Св. С., Български художник, 1984, с. 97
103 Цит.съч., с. 45
104  Каприев Георги, Петър Змийчаров. Иван Ненов: Много лично. ЛИК, София, 1998, с. 64
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да се разграничат категорично комунисти и модернисти в Дружество-
то. Дори и по-въпроса с “качеството” техните позиции не са така ясно 
поляризирани и конкретни.105 И макар отношенията им да стават в 
последствие жертва на “кормиловския спор”106 в изкуството си те 
остават единодушно на страната на реализма като най-висш идеал 
проповядван от Дружеството, което създава още една предпоставка 
за приемането на “новия художествен реализъм” в паралел, а не в 
безусловно припокриване със социалистическия реализъм. Всъщ-
ност това, което действително обединява Новите, е опозицията на 
академичния натурализъм, който диктува официалния критерий и 
вкус през 30-те години.107 От там нататък “организирането на всички 
нови по разбирането художници”, заложено в Устава на Дружество-
то, намира най-разнообразна изява и поддържници. Мнозинството 
от тях се разполагат в “новия реализъм” с инструментариума на ев-
ропейските модернизми, на германската “нова предметност” и Георг 
Грос, същевременно формални заемки от импресионизма, експре-
сионизма, футуризма, фовизма, кубизма, конструктивизма и париж-
ката школа с влиянията от Сезан. 

В началото на 50-те години именно тази дифузност на “новия ре-
ализъм”, практикуван от художниците в Дружеството мотивира обви-
ненията във формализъм срещу един от най-праволинейните кому-
нисти между тях, какъвто е Александър Жендов. 

Въпреки, че до голяма степен преследването на ранните проле-
тарски художници също се привнася в България като част от готовия 
модел на “нормативния” соцреализъм без необходимостта от особе-
но силна аргументация в местния контекст. До дискусия по темата на 
“кормиловския спор” в Дружеството така и не се стига.108 
105 През 1932 г. почти синхронно с основаването на Дружеството на новите художници трима от не-
говите членове - Николай Шмиргела, Александър Жендов и Иван Фунев участват в учредяването и 
ръководството на Съюза на трудово-борческите писатели, просъществувало за кратко като подраз-
деление на БКП. Василева, София. Съюз на дружествата на художниците в България. Предистория, 
организация, дейност 1919 – 1945 г. С., За буквите, 2012, 89-90
106 Фунев принадлежи към групата на “идейниците”, докато Жендов подкрепя “качествениците” и т.н.
107  Коева, Красимира. Върху някои проблеми на стилово-пластическия възглед в живописта на 
Новите художници. - Изкуство, 1982, 5, с. 29
108  По този повод Остоич пише: Групата на Бакалов прави опит да се обсъдят резултатите от дис-
кусията и се направят съответните изводи и в Дружеството на новите художници. На практика това 
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Шмиргела споменава известно разколебаване сред Новите ху-
дожници след “кормиловския спор” и период на отслабване на друже-
ството, но тезата му е по-скоро продиктувана от субективни фактори 
и не е достатъчно убедителна, имайки предвид, че повечето  от чле-
новете му никога не са спирали да експериментират с “качеството” 
и формата. Тези понятия са постоянна тема на текстове и дискусии 
сред тях. Татяна Димитрова специално отбелязва, че основната цел 
на Новите е да възпитават зрителя, да не подчиняват изкуството на 
средния вкус, а да се погрижат за повишаване на културата на зри-
теля, така че той да може да достигне до по-високо културно ниво, 
за да разбира и преценява истински стойностното изкуство. Това е 
целта и на публикациите на Жендов в “Кормило”, така поначало Но-
вите разбират понятието “народност”.109 За тях то е съпоставимо със 
съвременния сюжет и с критичния социален елемент. 

Слабото място в позицията на “качествениците” в “кормиловския 
спор” е, че те допускат че “безидейно изкуство и литература няма”, 
допускат също наличието на идея и в абстрактното изкуство110, което 
само по себе си е формалистичен възглед или по-точно не отговаря 
на актуалните схващания по отношение на реализма като единствен. 
Такава отворена и адекватна на западноевропейските модернизми 
интерпретация се сблъсква с твърда съпротива от страна на “лево-
сектантски” настроените опоненти на “качествениците”. 

В същото “изяснение”, подписано от Ламар, Мичо Андонов, Зла-
тан Радев, Сл. Васев, В. Харизанов111, което се опитва да обяс-
ни същността на спора, призовавайки за обединяване в името на 
по-градивна дискусия, писателите макар и неосъзнато дефинират 
границата между “новия” и социалистическия реализъм в България 
и тя се намира точно във възможността за дебат върху тези въпроси: 
означавало да се разпространи разцеплението и сред тях. Но мнозинството от активните му члено-
ве е поддържало тезиса за високото качество и в създадената обстановка единствено правилният 
изход е бил да не се допуска обсъждане на кормиловския спор. Партийната група в дружеството 
е аргументирала своето решение с това, че дискусията се води между писателите и тя не засяга 
художниците, но може да се каже, че тя остава отворена и до голяма степен неизяснена на терито-
рията на изобразителното изкуство – Цит.съч., с. 52
109 Димитрова, Татяна. Новите в “Кормило” - Изкуство, 1988, 8, с. 41
110 Едно изяснение около спора между сътрудниците на “Кормило”. - Кормило, № 39, 1 юли 1936, с. 4
111 Пак там



58

“...въпросът за качеството на художествената форма и за “идейната 
наситеност” на художествените произведения не са въпроси, по кои-
то може да се получават монополи. Изясняването на тези проблеми 
е възможност на широко, свободно и продължително усилие. Догма-
тичното им предрешаване съдържа категорична реакционна мисъл 
– да  се замрази живият пулс на творческия живот, да се подметне 
върху базата на спорните политически догми развитието на литера-
турата и изкуството...”112

Теоретични постановки на социалистическия 
реализъм в България

 
Ако се вярва на хронологията на Остоич113, проникването на со-

циалистическия реализъм в България се случва синхронно с него-
вото “изобретяване” в Съветска Русия, но намира тук динамична и 
доста нееднородна среда за развитие, което е предпоставка за пре-
връщането му в обект на спорове и често противоречиви интерпре-
тации. “Първите кълнове на пролетарско изкуство” в страната Остоич 
съзира още в началото на 20-те години на ХХ век. Техният радикали-
зъм не достига до крайности или до открития, в които да се набележи 
някакъв типично български принос към историята на социалистиче-
ския реализъм. Лявата преса и сатиричните издания, които се со-
чат като един от първоизточниците на тези идеи и на естетическата 
постановка на “метода” в България, всъщност е проводник повече на 
социалистически, отколкото на соцреалистически идеи. В този сми-
съл нейната роля е пределно противоречива и свидетелства по-ско-
ро за липсата на необходимата теоретична подготовка, отколкото за 
ранното проникване на социалистическия реализъм.

Повторното му навлизане вече като официална политическа док-
трина възприета и наложена от комунистическата власт след 1944 
г., има съответни прилики и разлики с идеята за “нов художествен 
реализъм” от ранния период. 
112 Пак там
113 Неговата монография е единственото цялостно изследване върху на социалистическия реали-
зъм в българското изобразително изкуство до момента.
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Тук се намесва и понятието за “български соцреализъм”, което 
Дойнов прилага най-вече след 1956 г. Краят на 60-те години, когато 
Остоич публикува своята монография, е именно период на активно 
“одомашняване” на социалистическия реализъм, забелязано от Дой-
нов, за което стана дума по-горе. Тоест Остоич се явява “говорител” 
на стратегии, които отново произлизат, не пряко от художествената 
практика, а от политически решения. Това е период, когато социа-
листическият реализъм вече се намира в процес на вътрешна тран-
сформация и то точно в духа на търсене на националната специ-
фика, връщане към проблема за “национален стил” и в стремеж да 
обогати шаблонните стилистически модели в “многообразен” репер-
тоар от възможности. Във връзка с публикациите на Димитър Благо-
ев Остоич претендира за “оригинална българска естетическа мисъл” 
в полето на социалистическия реализъм114, и твърди, че Благоев е 
“първият марксист, който преди Плеханов и Ленин критически ана-
лизира възгледите на Толстой за изкуството”, превъзмогвайки него-
вия мистико-религиозен подход. В първата книжка на редактираното 
от него списание “Ново време” Димитър Благоев въвежда матери-
алистическите схващания за изкуството и теорията за отражение-
то. Под негово ръководство списанието става основен проводник на 
тези идеи в България още преди началото на 20 век. С появата на в. 
“Червен смях” и лявата преса през 20-те години се увеличава броя 
на каналите, през които проникват тези идеи увеличават и техните 
проявления в практиката. Тук трябва да се отбележи, че статията на 
Ленин “Партийната организация и партийната литература” излиза за 
първи път в България през 1923 г. в списание “Ново време”.115  

Макар да го нарича “колониално изкуство”, Пламен Дойнов също 
открива добра основа за “българския соцреализъм” в левия авангард 
на 20-те години в лицето на Гео Милев, Ламар и Николай Марангозов 
и пише, че “съветският произход не отменя българските особености 
при налагането и употребите на социалистическия реализъм в пе-
риода на НРБ.”116 Именно в “опита да се свърже теорията с твор-
114 Цит.съч, с.10
115  Пак там, с. 21
116 Цит.съч., с. 41
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ческата практика” Остоич съзира българската специфика в ранния 
“предисторически” момент. 

Най-рано проникналият от марксистките мислители в България е 
Плеханов и много от българските марксисти в началото на ХХ век са 
повлияни основно от него. До началото на 30-те години принципите 
на пролетарското изкуство се интерпретират и навлизат в България 
“погрешно”.117 В началото на 30-те години на страниците на офици-
алния орган на Съюза на трудово-борческите писатели “Фронт за 
трудово-борческите писатели”, чийто главен редактор е Александър 
Жендов, във в. “Поглед” и “РЛФ” започват да се публикуват серия от 
статии, които тълкуват основни принципи на пролетарското изкуство, 
засягащи еднакво художници и писатели. На страниците на същите 
издания през 1932 г. за първи път се подлага на съмнение непокла-
тимия до момента идеологически авторитет на Плеханов с цел “лени-
низиране” на литературната теория.118 

Трансформациите в комунистическата партия оказват и съответ-
ния ефект върху развитието на пролетарското изкуство. Лозунгът “Не 
назад към Плеханов, а напред към Ленин” става актуален със за-
почването на процеса на болшевизация в БРП (к).119 Плеханов е на 
страната на меншевиците в Русия и съответно скоро е набеден, че 
използва своите естетически тези за борба в болшевиките. Когато 
Ленин публикува “Партийната организация и партийната литерату-
ра”, Плеханов е напълно отречен, поради това, че не е успял да раз-
вие тезата за “партийността”.

Ленин издига “Майка” на Горки до основополагащ модел на со-
циалистическия реализъм, в който и “партийността” е не просто ка-
чество, а изискване към творчеството. “Литературната работа трябва 
да стане част от общопролетарското дело, “колелце и бурмичка” на 
единния, велик, социалдемократически механизъм, поставян в дви-
жение от целия съзнателен авангард на цялата работническа класа. 
Литературната работа трябва да стане съставна част на организира-
117 Цит.съч., с. 26-27  
118 Йосифова, Бисера. Критико-публицистичното творчество на Ал. Жендов. - Проблеми на изку-
ството, 1984, № 3, с. 34
119  Цит.съч., с. 9
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ната, планомерна, обединена социалдемократическа партийна рабо-
та.”120 И въпреки, че в същата статия Ленин заявява, че това е про-
цес, който не се решава с няколко постановления, в действителност 
социалистическият реализъм се утвърждава много по-бързо именно 
в партийната документация, отколкото в художествената практика. 
Свободата на критиката се възприема като буржоазна ценност, а пар-
тийните документи като основен критерий за партийност на изкуство-
то, което само по себе си е парадокс, съдейки по горното изказване, 
че постигането на партийност не е въпрос на постановления и резо-
люции.

В своите “меншевишки” възгледи Плеханов не стига до край в кри-
тиката на безпартийното “чисто” изкуство, смесвайки марксизма с 
някои кантиански схващания неговата теория не удържа именно на 
условието за “партийност”, въпреки че осъжда “безидейността” на 
“упадъчното буржоазно изкуство” и неговата “откъснатост от живота” 
и оценява най-високо реализма на класическото изкуство. Плеханов 
е критичен към “Майка” на Горки, маскирайки зад критиката си напад-
ки срещу болшевизма и това се изтъква като основен недостатък на 
неговата теория, от който се руши и цялата кула на възгледите му за 
социалистическия реализъм.121 

Преходът в теорията от “меншевизма” на Плеханов към “ленинзи-
ране” очертава преминаването от “пред историческата” към “истори-
ческата” фаза на социалистическия реализъм в България. 

В по-късен период Богомил Райнов122, разсъждавайки върху “бре-
говете на реализма” и Роже Гароди, съумява да диференцира “реа-
лизъм изобщо” от социалистически реализъм, но през 1950 г.123 “но-
вият здрав реализъм” е единствен, а за “пионери” на реалистичната 
тенденция в българското изкуство, респективно и на новия реализъм 
120 Ленин В. И. За литературата и изкуството, С., Партиздат, 1973, с. 52
121 Плеханов, Г.В. Изкуство и литература. Встъпителна статия М. Розентал. С., Издателство на бъл-
гарската комунистическа партия, 1952
122 Райнов, Богомил. Художествено майсторство. С., Български писател, 1969, с. 110 – 147
123 Райнов, Богомил. Проблеми на изобразителните изкуства. С., Държавно издателство “Наука и 
изкуство”, 1950, с. 5
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Райнов приема Мърквичка, Митов, Ангелов и Вешин и изплита вери-
гата на приемствеността, която също цели да създаде убеждение за 
автентичност на естетическото явление и да му даде биография и 
произход в българския контекст. Това е един от големите парадокси 
на социалистическия реализъм в България – търсенето на вкореня-
ване в “старото” на едно по същността си “чуждо” явление и едно-
временно с това поставяйки “новото” и “новостта” на преден план в 
Сталинистката постисторическа концепция за тотален радикализъм 
по отношение най-вече на посланието и съдържанието. 

Щафетата на приемствеността не подминава Новите художници, 
но със забележката, че “новото” в тяхното изкуство е по-скоро на ни-
вото на техническото изпълнение.124 Факт е, че “отплесването на про-
гресивните художници по посока на формалистични търсения” опре-
деля изцяло “предисторическата фаза”. Засрещането на съществу-
ващи модернистични тенденции с идеята за социалистически реа-
лизъм и реакциите, които се образуват в резултат, създават именно 
онази специфичност, заради която можем да си позволим понятието 
“български соцреализъм”.

Обща картина на “предисторическата” фаза се усложнява допъл-
нително, когато към тези проблеми, развили се най-вече на терито-
рията на литературната и художествена критика от периода в края 
на 30-те години и началото на 40-те години на ХХ век, се добавят 
особеностите на държавната културна политика. Татяна Димитрова 
оспорва стандартните опозиции между “прогресивно” и “реакционно”, 
“ляво” и “дясно”, “модернистично” и “официозно”125 през един твърде 
интересен проект за национална пропаганда от 1934 г., който поста-
вя културата в условия на тоталитарно управление, отреждайки й 
основно пропагандна служебна функция още по време на управле-
нието на Кимон Георгиев. Проектът за създаване на “Федерация на 
литературата и изкуствата” от 1935 г. се възприема като начало на 

124 Пак там, с. 8
125 Димитрова, Татяна. Между модернизма и тоталитаризма: Проекциите на държавната културна 
политика върху българския художествен живот през 30-те - началото на 40-те години. - Проблеми 
на изкуството, 1996, 1, с. 3-13



63

“процеса на институционално одържавяване на културата”.126 Инте-
ресно, че този процес протича както “отгоре надолу”, така и “отдолу 
нагоре” тоест подобни идеи се разпространяват синхронно в худо-
жествените среди.  

Институционални механизми на утвърждаване

През 1936 г. Илия Тодоров споменава в “Кормило” идеята за асо-
циация на художественото и научно творчество, която именно да 
обединява творци от всички културни сфери, да защитава интере-
сите им и да съдейства не само за тяхното материално осигуряване, 
но и за “избистряне на творческото дело”.127 Формално поводът за 
тази статия е деветата обща художествена изложба и “неизяснено-
то съдържание” на творбите, показани в нея, което според автора 
показва необходимост от централизиране на художествения живот. 
Проектът за федерацията или обединение на съществуващите твор-
чески съюзи създаден година по-рано128 вече е готов с решение на 
този проблем и е създал концепцията на бъдещия съюз на художни-
ците. Тя предвижда сливане на дружествата влезли в Съюза на дру-
жествата на художниците в България. Доста преди 9 септември 1944 
г. неговата структура, цели и функции са вече “избистрени” и приети 
като програма, която освен централизирано управление и контрол 
включва и система от стимули за художниците, същите, в които и 
Тодоров съзира начина за благоприятстване и обезпечаване на на-
учното и художествено творчество. Димитрова се спира специално 
на кодовете, заложени в държавния проект за федерация като “ко-
лективизъм”, “социален оптимизъм”, “нова идеология” и т.н., както и 
поощрения от страна на държавата. С него съвпада и предложение-
то дошло от СДХБ през 1935 г. за типизиране на историческите ли-
кове и създаване на шаблон при изобразяването на важни личности, 

126 Пак там, с. 6
127 Тези идеи са заложени почти дословно в устава на СДХБ. - Василева, София. Съюз на друже-
ствата на художниците в България. Предистория, организация, дейност 1919 – 1945 г. С., За буквите, 
2012, с. 96
128 Вероятно от 1935 г., както отбелязва Т. Димитрова. – Цит.съч, с. 6
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свързани с българската история.129 Това постепенно канонизиране и 
опосредстване на творческия процес, както и условията на зависи-
мост между художествената практика и политическата конюнктура са 
съпроводени и от концепцията за “националната културна мисия”, то-
ест в проекта, който изследва Димитрова, е заложена концепция на 
развиване на специфично българска версия на достъпно за народа 
доктринерско изкуство. 

Може да се твърди, че в следствие на политическата ориентация 
на мнозина от “прогресивните” художници, проникването на теоре-
тични разработки и влияния от Съветска Русия и същевременно то-
талитарния модел на управление на културата, който се изпробва 
през 30-те години “българският соцреализъм” има подготвена теоре-
тична и институционална база още в своя “пред исторически” стадий. 
Макар да се приема като повратна, датата 9 септември 1944 г. марки-
ра по-скоро късния етап на процес, започнал преди нея. 

На 9 септември 1944 г. в България започва демократизация в со-
циално и политическо отношение, известен като период на народна 
демокрация. Реално в художествения живот по време на народната 
демокрация обаче продължават тенденции, започнали от средата на 
30-те години, тоест художниците все още се намират в условията на 
относително свободен избор, който им дава възможност да предста-
вят разнообразни варианти на “новия художествен реализъм”. След 
1944 г. се възстановяват много от забранените и ликвидирани об-
ществени структури и организации, свободата на словото и печата, 
многопартийната система. Процесите на промяна и преструктурира-
не са във всички сфери и в този ранен период те се развиват като 
че ли според естествена необходимост и закономерност породена 
от травмите на предишния период. “Народната демокрация имаше 
временен, преходен характер. Тя не можа да се утвърди като една 
трайна държавно-политическа система, нито да осъществи пълна 
демократизация на обществото, но успя да извърши цялостна де-
фашизация на страната и да преодолее голяма част от негативни-
те последици от участието на България във Втората световна война 
129 Пак там, с. 11
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като съюзник на държавите от фашисткия блок.”130 Периодът е рязко 
прекъснат от “ускореното уеднаквяване със съветския модел”, ва-
лидно за всички страни останали в т.нар. Източен блок. За Еленков 
“народнодемократичният експеримент” и по-точно тезата за неговия 
провал е главно историографски конструкт, станал популярен през 
80-те години, за да обслужи т.нар. “преустройство” на социализма.131 
Така или иначе периодът остава в историята като преходен в посока 
пълно овладяване от съветския модел.

Много от съвременниците и историците представят народната де-
мокрация като момент, от който художници и артисти вече свободно 
се изявяват в полето на реализма. И все пак тук присъства уговорката, 
че става дума за “новия художествен реализъм”, който за повечето от 
тях се съдържа най-вече в пролетарските сюжети и в героизирането 
на класовата борба. Тоест “новият реализъм”, макар и ползван като 
синоним на социалистическия, се развива по-скоро като автономно 
дори “национално” явление, свързано с модернизма, което продъл-
жава да се развива и в първите години след 9 септември. Въпреки, че 
отрязъкът между 1944 и 1947 г. е поставен тук в “предисторическата” 
фаза на соцреализма, той попада доста по-адекватно в тенденции и 
особености, характерни за периода на 30-те години. 

Заедно с опитите за “побългаряване” на тоталитарни институцио-
нални модели в културната сфера, които през 30-те години достигат 
в България едновременно от Германия, Италия и Съветска Русия 
в прехода “между модернизма и тоталитаризма” Татяна Димитрова 
поставя на централно място Дружеството на новите художници със 
статут едва ли не на официоз и подчертано “държавнически амби-
ции”. Създадено е през 1931 г. първо като Съюз на новите художни-
ци132, който има наддружествен статут и действа като обединение 
на младата и прогресивна интелигенция от вече съществуващите 

130 Златев, Златко. Народната демокрация в България (1944 – 1948). В: Страници от българската 
история. Събития, размисли, личности. Т.2, С., Просвета, 1993, с. 45
131 Еленков, Иван. Културният фронт. С., Институт за изследване на близкото минало, Институт 
„Отворено общество“, СИЕЛА, 2008, с. 143
132 Шмиргела, Николай. За ново изкуство. Избрани статии по изобразителното изкуство 1931 – 1961, 
С., Български художник. 1962, с. 37



66

дружества133 с цел “канализиране в една посока на действие, както 
творчеството на художника така и неговата критика съгласно новите 
повели на времето”.134

Съюзът не се реализира в тази форма, но именно представители 
на Новите художници поемат ръководните функции на създадения 
малко по-късно Съюз на дружествата на художниците в България. 
Дружеството е свързано с комунистическата партия, част от “новите” 
членуват в нея. Но докато силно вярват, че работят за развитието на 
социалистически реализъм в България те всъщност се изявяват като 
най-ярки представители на модернизма у нас. В този смисъл, отри-
чайки не само академичния натурализъм, но и проявите, свързани с 
явлението “Родно изкуство” те създават собствена тенденция, която 
е негов антипод в контекста на 30-те години, която се различава от 
официалните институционални амбиции на държавата за “нацио-
нална културна мисия” и се доближава до едно основно качество на 
социалистическия реализъм – неговата “тоталност” или универсали-
зма, или както пише Александър Жендов по повод 9 ОХИ: “Изкуство-
то отдавна не познава граници и естествените течения в него винаги 
повече или по-малко, са в международен мащаб.”135

 Новите художници са обществено активни в инициирането и ор-
ганизирането на изложби в страната и в чужбина, в политическите 
процеси и в управлението на СДХБ. Те имат силно влияние и водеща 
роля до началото на наречения по-горе “исторически етап” на социа-
листическия реализъм в България. 

Проникването на социалистическия реализъм в България е об-
вързано с институционализацията на художествения живот в стра-
ната и по-точно централизиращия модел, който се възприема още 
преди приемането на “доктрината”. Както пише Чавдар Попов, “въ-
трешната логика в еволюцията на тоталитарното изкуство следва 
пътя от идеологията, през изграждането на институциите до създава-

133 Шмиргела специално отбелязва, че обединението е насочено изобщо към по-широк кръг от ин-
телектуалци, а не само към художниците. – Пак там, с. 38
134 Цитатът е от Устава на дружеството. – Пак там, с. 39
135 Жендов, Александър. Перото на Жендов. С., Български художник, 1984, с. 85
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нето на художествения продукт.”.136 Тази “вътрешна логика” създава 
успоредна хронология на проникването в историята на творческите 
сдружения и съюзи в България. Процесът на централизация започ-
ва като окрупняване на творческите сдружения. В общия Съюз на 
дружествата на художниците в България влизат “Новите художници”, 
“Родно изкуство”, “Дружество на художниците в България”, “Друже-
ство на независимите художници”, “Съвременно изкуство”, “Друже-
ство на Южно-българските художници” и “Дружество на новите ху-
дожници”.137 

Дружествата се обединяват в новия съюз с общ устав през 1931 г. 
и в името на “общи интереси – чисто професионални и културни”.138 
Много важен фактор, подчертан в този устав, са образователните 
цели по отношение на публиката, които новата формация си поста-
вя. В съюза могат да членуват само художници, участвали в общите 
художествени изложби, а дружествата в състава му се задължават 
да подчинят своите устави на общия съюзен устав. От 1936 г. съюз-
ът има художествен съвет, който постепенно започва да определя 
селекциите за общите изложби.139 През втората половина на 30-те 
години дейността на съюза все повече се обвързва с държавната 
културна политика. Откупките от изложбите също се правят главно 
от държавни институции. Процесът на одържавяване на всеки етап 
от реализацията на художественото произведение е вече видим на 
този етап.

През 1943 г. със закон се учредява още един “обединител” този 
път на всички дейци в сферата на културата – Камарата на народна-
та култура. В нея Иван Еленков съзира “крайната точка в развитието 
на институционалните форми на държавния патронаж над културата 
във времето на стара, буржоазна България”.140 Но в хронологията на 
социалистическия реализъм в изобразителното изкуство тя е по-ско-
136 Попов, Чавдар. Изкуство и институции при тоталитаризма. Някои особености на съветския мо-
дел. - Проблеми на изкуството, 3, 2000, с. 45
137 Василева, София. Съюз на дружествата на художниците в България. Предистория, организация, 
дейност 1919 – 1945 г. С., За буквите, 2012, с. 92
138 Както се изказва Сирак Скитник, цитиран от София Василева. – Пак там, с. 95
139 Пак там, с. 183
140 Цит. съч., с. 77
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ро само етап в неговата “предисторическа” фаза, който предшества 
големите трансформации в СДХБ и създаването на Съюза на бъл-
гарските художници. 

Най-интересна е третата точка от законопроекта за учредяване 
на Камарата, цитирана от Еленков: “законопроектът си поставя за за-
дача да използва организирано и под надзора на държавата силите 
на всички творци в областта на литературата, изкуствата и науките, 
за да приобщи народа към основните линии на вътрешното управле-
ние и на стопанския живот, а също и на международните отноше-
ния, като едновременно го предпази от домогванията на пакостни 
учения и пропаганди”.141 Тази точка представя в най-синтезиран вид 
действието на тоталитарната “мегамашина”. Официална политика е 
образователните амбиции спрямо публиката постепенно да се тран-
сформират в моделиращ обществената среда пропаганден фактор. 
Камарата на народната култура има консултативни функции без осо-
бена власт, но в механизма на поощрения, насърчаване, препоръки и 
селекция тя се явява “предисторическия” предшественик на учреде-
ния през 1948 г. Комитет за наука, изкуство и култура. 

Камарата така и не достига до пълноценно институционално съ-
ществуване.142 Прехвърлена от Министерство на просвещението към 
Министерство на пропагандата след 9 септември 1944 г. Камарата 
не функционира реално до 1945 г. когато по предложение на Крум 
Кюлявков и с цел да осъществи като посредник връзката между поли-
тическата власт и творческата интелигенция “отдолу нагоре” се при-
ема законопроект за учредяване на нова Камара на народната кул-
тура. Целта на новата Камара е също да свърже дейността на ново-
създадените Министерство на народното просвещение и Министер-
ство на пропагандата – двата главни държавни органа в областта на 
културата. Статутът и поначало стратегията на развитие и действие 
в посока “просвещаване” на тази посредническа институция така и 
не се изяснява докрай. През 1971 г. нейният пръв председател Алек-
сандър Обретенов ще напише: “Разрешаването на съществуващото 

141  Пак там, с. 80
142 Пак там, с. 84
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и днес несъответствие между значителните маси от народа и изку-
ството се решава според марксизма-ленинизма и не само на тео-
рия, а в нашата полувековна социалистическо историческа практика 
чрез двустранно движение – от изкуството до народа и на народа 
към изкуството.”.143 Придържайки се към официалния шаблон в този 
вече по-късен и “зрял” период на социализма, Обретенов пропуска 
посредничеството на държавата в това “двустранно движение”, така 
както то е неизяснено и в “автономната” по статута си Камара. Нейни-
те секции обхващат всички сфери на културата, но тя така или иначе 
не успява да заеме пълноценно институционалната си роля. Еленков 
се спира главно на формулировките в уставите на двете камари и 
учредителни документи, не толкова на дейността им. Приносът на 
тези формирования в практиката е не особено значителен. Основно 
постижение на новата Камара (1945) е организирането на клубовете 
на културните дейци в провинцията, които функционират като нейни 
клонове за разширяване на обхвата на централизиращия процес.144 
До началото на 1946 г. такива клубове има във всички по-големи гра-
дове.145

По-късния наследник – КНИК (Комитет за наука, изкуство и култу-
ра) има и значително по-видимо участие в процесите последвали в 
“историческата” фаза на българския соцреализъм.

 Ключови изложби и творби

В първите дни и месеци след 9 септември 1944 г. творческите съ-
юзи, организациите на писатели, музиканти, кинодейци и др. се над-
преварват да заявят своята подкрепа към новата власт.146 Худож-
ниците са сред първите. Познатите като “комунистически ядки” или 
143 Обретенов, Александър. Проблеми на социалистическата култура в България. В: Формиране и 
развитие на социалистическата култура в България, С., 1971, с. 27
144  Еленков пише, че в този момент те да се наричат “Клубове на Камарата на народната култура в 
провинцията”. – Цит.съч., с. 98
145  Чичовска, Весела. Държавни културни институции в България (1944 – 1948). В: България 1300. 
Институции и държавна традиция (Доклади на третия конгрес на българското историческо друже-
ство), С., 1981, с. 473
146 Златева, Ана. Творческите организации и отечественофронтовската власт 1944 г. В: Страници от 
българската история. Събития, Размисли, Личности, Т. 2, С., Просвета, 1993, с. 168
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партийните организации на творческите съюзи поемат управлението 
и като цяло инициативата за тотална реорганизация на културния жи-
вот. Важно е да се отбележи темпото на промените.

Институциите се преустройват с такава бързина, като че ли рабо-
тят по предварително заложена програма с пълна яснота за всеки 
следващ ход. Според Златева147 процесът на реорганизация започ-
ва от самите съюзи и това допринася той да се проведе значително 
по-бързо от трансформациите на държавните институции, както и 
прякото участие на комунисти и “отечественофронтовци”. Най-бър-
зо от творческите съюзи се преструктурира Съюзът на писателите. 
Освен кадровите промени и смяната на ръководството процесът на 
адаптация променя и баланса сред самите членове на съответния 
съюз, налагайки вече не творчески, а политически критерии при се-
лекцията. 

На 15 септември 1944 г. в Народния театър се организира събра-
ние на 50 художници, както споменава София Василева, предимно 
представители на Новите художници148, които взимат решение за 
разпускане на СДХБ, респективно на самите дружества, включени в 
него, и създаване на нов съюз на художниците, който да се основа-
ва на индивидуално членство.149 Учредителното събрание на новата 
структура се провежда 4 дни по-късно, на 19 септември. За разлика 
от СДХБ, в който дружествата членуват равностойно и решенията 
се взимат на относително демократичен принцип и най-голяма власт 
има общия конгрес на дружествата, новосформираният съюз на ху-
дожниците в България се разделя на секции по видове и жанрове 
и се ръководи управителен съвет, художествен съвет и политическо 
бюро. След като председателят на СДХБ Райко Алексиев е отстра-
нен от длъжността за председател на новия съюз е изран проф. Ни-
колай Райнов. С промяната на устава и управлението започват и т.
нар. “чистки” или изключване на членове, обвинени от политическото 
бюро в профашистки прояви. В комисията, назначена да определи 
147  Пак там, с. 179
148 Цит.съч., с. 191
149 Златева, Ана. Творческите организации и отечественофронтовската власт 1944 г. В: Страници от 
българската история. Събития, Размисли, Личности, Т. 2, С., Просвета, 1993, с. 173
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имената на художниците, провинени в профашистка дейност влизат: 
Дечко Узунов, Александър Жендов, Иван Фунев, Илия Петров, Иван 
Ненов, Кирил Цонев. Учредителното събрание изключва завинаги от 
съюза 13 художници сред които са Александър Добринов, Констан-
тин Щъркелов, Борис Денев, Александър Божинов, Стефан Баджов, 
проф.Никола Кожухаров, Никола Танев, Кочо Гърнев, Георги Атана-
сов, Иван Вълчанов, Б. Донев, Ст. Василев.150 Окончателно Съюзът 
на художниците в България (СХБ) е узаконен на 10 декември 1944 г., 
когато се провежда Общо годишно събрание с участие на 140 чле-
нове от вече “прочистения” съюз. За председател на управителния 
съвет е избран Александър Жендов. Макар да се променя генерално 
съюзът се счита за приемник на съществувалия преди него, продъл-
жавайки последователността в броя на конгресите например.

Същата комисия преразглежда щатния състав на Националната 
художествена академия. Системата на преподаване в академията 
неведнъж е била обект на критика от страна на левите художници 
главно заради академичния натурализъм, но и заради влиянията от 
сецесион и други “буржоазни” украсителски течения на 19 век. “Чист-
ката” е основен инструмент за провеждане на антифашистката по-
литика сред културните институции. Изкореняването на фашизма се 
превръща в претекст за “разчистване” на културната сфера не само 
на идеологически, но често на личен или напълно субективен прин-
цип. Няма ясно формулирани и обективни критерии и т.нар. “чист-
ки”. Всъщност те постепенно се развиват до ефективен инструмент 
за пълно ограничаване на творческата свобода и изява. Поредната 
стъпка в тази посока е разпореждане от Министерство на пропаган-
дата от 1 декември 1944 г., с което са закрити всички периодични 
издания с изключение на официалните органи на партиите, които 
влизат в състава на Отечествения фронт.151 

Първото изкуство, което се създава в условията на интензивна 
смяна на политическия режим, е войнстващо, пропагандно и нетрай-
150 Пак там, с. 174
151 Чичовска, Весела. Държавни културни институции в България (1944 – 1948). В: България 1300. 
Институции и държавна традиция (Доклади на третия конгрес на българското историческо друже-
ство), С., 1981, с. 465
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но. По своята същност то има временно въздействие и стойност на 
акция или жест в публичното пространство. Тази тенденция изпъл-
нява абсолютно дословно плана за монументалната пропаганда на 
Ленин от 1918 г., според който паметниците трябва да се изпълня-
ват от нетраен “скромен” материал и да бъдат толкова забележими, 
колкото и действията, които се изпълняват около тях. Ритуалът на 
честванията с парадите, речите и самата поява на представителите 
на властта е изключително важен за осъществяване на пропаганд-
ните функции, които има целия мизансцен на улици и площади по 
време на празници, изпълнени изцяло в ленинския модел. Колкото 
и да е противоречив резултатът от програмата на Ленин в Русия152 с 
качеството и въздействието на временните паметници и украса, той 
се прилага и в България и то доста буквално.

Шмиргела твърди, че художниците в онзи първоначален момент 
са не само участници, но и инициатори на пропагандата.153 Интерес-
ното е как в тази реакция на “стихийност” и спонтанност от тяхна 
страна, която той се опитва да внуши, не се появява нещо неочаква-
но, типично или абсолютно радикално. Моделът, вече натрупал опит 
в съветска Русия, се пренася не само по властовите канали, а и в 
художествената практика със съдействие от страна на художниците 
и през тяхното познание върху него. Това проникване “отдолу нагоре” 
е свързано с противоречивите тези за произхода на самия социалис-
тически реализъм. 

Тенденцията се задържа за около 2-3 години непосредствено 
след 9 септември 1944 г. и преди пропагандата да се превърне в ре-
пресивна политика в областта на културата. Шмиргела си спомня, че 
на самия 9 септември пуска съобщение във вестниците “Заря” и “Сво-
бода”, с което се призовават десетина художници-комунисти, между 
които Александър Жендов, Борис Ангелушев, Георги Попов-Джон, 
Стоян Сотиров да се явят на сцената на Народния театър.154

152  Луначарски, В. А. Ленин за монументалната пропаганда. Ленин за културата и изкуството. Изда-
телство на БКП, 1953, с. 113 – 115
153  Иванова, Незабравка. Среща-разговор с Николай Шмиргела за изложбата “Фронт и тил” - Про-
блеми на изкуството, 1985, № 3, с. 17
154 Пак там, с. 16
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Изложбените зали и театъра са разрушени от бомбандировките. 
Много от произведенията на откритата по това време обща излож-
ба също са унищожени. Художниците, които се отзовават на съоб-
щението във вестниците, според спомените на Шмиргела са много 
повече (това е групата, която участва в учредяването на СХБ) и се 
събират на оцелялата сцена на театъра, за да рисуват пропагандни 
антифашистки плакати с подръчни материали върху декори и афиши 
от театъра. Именно наличието само на евтини и подръчни материа-
ли се приема като основание за нетрайността на първото “следде-
ветосептемврийско” изкуство в България. Другата много съществена 
особеност на периода е колективният характер на тези първи повече 
спонтанни, отколкото организирани художествени прояви. На сцена-
та на разрушения театър художниците рисуват заедно най-вече ло-
зунги и плакати. Като първи печатен плакат от този момент Шмиргела 
отбелязва “Всичко за фронта, всичко за победата” на Борис Анге-
лушев. На 14 септември самия Николай Шмиргела заедно с Любен 
Димитров, Димо Лучианов и Иван Фунев прави и първата гипсова 
скулптурна композиция “Свобода на всички народи”, позната само от 
репродукции. (репродуцирана в книгата на Шмиргела) Скулптурата е 
монтирана пред Народното събрание за посрещането на съветската 
армия на 16 септември 1944 г. и представлява група от двама пар-
тизани и една партизанка най-отпред вдигнала петолъчка в дясна-
та ръка и знаме в лявата. Мъжките фигури поемат знамето отзад, 
вдигнали десните си ръце в юмрук. Бързината на изпълнението155, 
материала, а и самото предназначение на произведението опре-
делят нивото на обобщение на фигурите, композирани “в стъпка” и 
равномерен ритъм между ръце и крака. Шмиргела свидетелства и за 
огромен плакат за посрещане на съветската армия от Дечко Узунов и 
колектив, монтиран на сградата на Моллов на пл. Народно събрание 
и за плаката “Към бърлогата на звяра” на Стоян Венев върху разва-
лините на тогавашния хотел “КООП” (Незабравка Иванова, с. 16). За 
честването на октомврийската революция на 7 ноември 1944 г. в цен-
търа на София са монтирани гипсови бюстове на Ленин и Сталин.
155 Само за четири дни, според Остоич. - Остоич, Димитър. 15 години българско изобразително 
изкуство. С., Издателство “Български художник”, 1959, с. 40
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Първите изложби, които се организират след 9 септември 1944 г., 
освен с политическата тематика също се свързват с конкретни об-
ществени прояви и поводи, добивайки надхудожествен статут. Кон-
цепцията за социалната мисия и роля на изкуството се осъществя-
ва в този момент чрез буквално излизане на улицата и съучастие 
в събитията. Димитър Остоич отбелязва като “първа антифашистка 
изложба” изложбата, открита в Дома на изкуствата в Пловдив по по-
вод траурен митинг на “черните забрадки” на 26 ноември 1944 г.156 В 
нея участват предимно южнобългарски художници – Златю Бояджи-
ев, Петър Славов, Иван Тошков, Нягул Станчев, Кераца Висулчева, 
Димо Йончев и т.н.157 Но значително по-известна и по-често цитирана 
в литературата е откритата в същия ден изложба “Фронт и тил”. С 
този синхрон и двете прояви най-вероятно са функция на пропаганд-
на кампания в полза на армията. 

“Фронт и тил” е първата изложба на военна тематика, организира-
на по време на Втората световна война и значението й надхвърля 
проблематиката на социалистическия реализъм в България. В дейст-
вителност макар да е класифицирана като “програмно” събитие в не-
говата история, в нея не присъства нито един образец на социалис-
тически реализъм. 

Според Максимилиян Киров чрез участието си тази изложба ху-
дожниците заявяват своята подкрепа за “програмата” на Отечестве-
ния фронт, но организацията й и каузата са свързани по-скоро не с 
политически, а с патриотични настроения сред творците и с военната 
действителност, в която мнозина от тях са пряко въвлечени.158 Тоест 
макар да е първа тематична проява изложбата “Фронт и тил” не може 
да се приема за първа в летоброенето на българския соцреализъм.159

Изложбата се организира чрез Министерство на войната и включ-
ва така наречените военни мобилизирани художници, между които са 
156 Пак там, с. 29
157 Царев, Георги. Изложбата “Фронт и тил”. - Изкуство 1985, № 4, с. 2
158 Киров, Максимилиян. Изложбата “Фрон и тил” – първа обща прояв на социалистичекото изкуство 
у нас. - Проблеми на изкуството, 1985, № 3, с. 8
159  Всъщност Максимилиян Киров я класифицира като първа проява на “социалистическото изку-
ство”, което идва от речника и контекста на 80-те години. Шмирела и Остоич подчертават главно 
антифашисткия й характер.
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Александър Жендов, Веселин Стайков, Елиазер Алшех, Александър 
Поплилов, Панайот Панайотов, Борис Ангелушев, Стоян Сотиров, 
Стоян Венев, Ненко Балкански, Георги Попов- Джон, Иван Фунев, 
Николай Шмиргела и др. Редом с тях участват и цивилни художници 
като Дечко Узунов, Димитър Гюдженов, Кирил Петров, Давид Перец и 
др. Александър Жендов се споменава като организатор на изложба-
та в ролята му на художествен директор на сформираната Дирекция 
за културна дейност сред войската.160

Според спомените на Шмиргела цел на изложбата “Фронт и тил” е 
било събиране на средства в подкрепа на армията. Приходите от 
продажбите на билети и на каталога на изложбата са предоставени 
за закупуване на “подаръци за фронта”.161 Приходите са предадени 
на фонда “Помощ за бойците на фронта”, но изложбата изпълнява 
и пропагандни функции, пътувайки из страната под лозунга “Всичко 
за фронта, всичко за победата”, издигнат от БРП (к). В нея участват 
общо 152 произведения на 38 художника (според данните, цитирани 
от Остоич). Повечето произведения са рисунки с туш, молив, въглен 
и по-малко на брой графики, живопис и скулпторни релефи в малък 
формат, които представят различни моменти от военните действия и 
военния бит. 

Форматът на проявата и изборът на техника явно са резултат от 
същите импровизирани условия и организация, които събират ху-
дожниците на сцената на Народния театър. Те откликват на темата 
със същата еуфория и бързина, с която рисуват плакати и лозунги 
за уличните мероприятия, но все пак творбите им се различават жа-
нрово. Във “Фронт и тил” са показани основно композиции и портре-
ти, няма плакати и карикатури. Иван Фунев участва с релеф на ген. 
Стойчев, Александър Жендов с портретна рисунка на Димитър Въ-
лев,162 който загива на фронта, Дечко Узунов - със скица на авиатор 
и т.н. Най-чест обект на художниците са обозите, каруците с храна 
и боеприпаси, както е в рисунките на Стоян Сотиров, Александър 
160 Царев, Георги. Изложбата “Фронт и тил”. - Изкуство 1985, № 4, с. 2
161 Иванова, Незабравка. Среща-разговор с Николай Шмиргела за изложбата “Фронт и тил” - Про-
блеми на изкуството, 1985, № 3, с. 17 
162 Писателя Матвей Босяка
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Стаменов и Александър Поплилов. Темата за фронта и тила събира 
различни персонажи – войници, селяни и работници. “Фронт и тил” 
е включена от историците в проблематиката на социалистическия 
реализъм най-вече заради антифашистката тематика на произведе-
нията. Интересно е да се отбележи, че в контекста на късната исто-
риография на стила, а и поначало на партийната политика военната 
терминология и войнстващата позиция е възприета като основен тон 
на всички нива на комуникация.163 

За много дълъг период изкуството “се разиграва” не на сцена, а на 
“фронт”, което насажда и допълнително чувство за дълг и за служба 
у творците. Лозунгът, дошъл от конкретен повод и в контекста на по-
следните години от Втората световна война, остава задълго принцип 
за провеждане на официалната политика. 

Изложбата е открита тържествено в присъствието на регентите 
Тодор Павлов и Венелин Ганев, както и на дипломатически предста-
вители и висши военни, което свидетелства за политическата важ-
ност на събитието отвъд художествените кръгове.

Това, което характеризира най-силно ранния период непосред-
ствено след 9 септември 1944 г. е, че въпреки процеса на центра-
лизация и политизиране на художествения живот, който се ускорява 
чрез структурните промени в творческите организации, инициативата 
за конкретни действия и изява идва все още от самите художници. 
Изложбата “Фронт и тил” е “програмно” важна, не просто заради спо-
делената “идейно-естетическа платформа” на художниците, както е 
според Максимилиян Киров, а на първо място заради своята тема-
тичност и заради възможността на художниците да заявят свободно 
позиция и да се организират зад определена кауза в резултат, колкото 
на държавната политика, толкова и на собствени убеждения, опит и 
наблюдения. Изложбата не е журирана и променяна спрямо външни 
и “нехудожествени” фактори. В този смисъл “Фронт и тил” не е просто 
първа, а единствена по рода си изложба в социалистическия период 
в България. Стилистическите особености на представените творби 
163 Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 
2002, с. 115
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свидетелстват по-скоро за проява на “новия художествен реализъм” 
– тенденцията от 30-те години, която развива антифашистката те-
матика в пределно модернистичен код. В първата критика, излязла 
за изложбата, Мара Цончева специално споменава, че богатството и 
разнообразието на изразни средства, демонстрирани в тази изложба 
са вече познати164, тоест те се явяват продължение на тенденции от 
предходния период. Докато сюжетния подбор е вече нещо забеле-
жимо ново. Най-интересно в нейната статия е, че тя допуска рисун-
ката и скицата само като подготвителни етапи към картината, тоест 
не признава техния статут на завършени произведения, специално 
подчертавайки, че като такива те подлежат на по-сериозна критика. 
Тоест според критика изложбата е добра дотолкова, доколкото по-
сочва “правилните” тема и сюжет. По отношение на реализацията  тя 
се приема по-скоро на компромис. 

В по-късната литература изложбата “Фронт и тил” се ползва също 
като още един повод за реабилитацията на новите художници и въз-
становяването на авторитета и влиянието им в “постисторическия 
период” на социалистическия реализъм. Както Царев цитира Георги 
Попов-Джон на откриването на изложбата това участие на Новите 
художници също е специално подчертано като декларация, че са “на 
страната на народа” и на радостта, че най-сетне могат да изрекат 
свободно своите позиции. Въпреки изложбения формат “Фронт и 
тил” попада по-скоро в тенденцията за създаване на нетрайно изку-
ство, което идва да изпълни определена функция - пропагандна или 
благотворителна. 

За 1 май 1945 г. в София е издигната първата скулптура на Георги 
Димитров.165 Паметникът е реализиран по проект на Любомир Далчев 
от Георги Коцев, Петър Балабанов, Ценко Михов, Владимир Цветков 
и др. Украсата за празника в София, за която свидетелства Остоич, 
включва многобройни плакати, фризове и скулптури. Към СХБ има 
специално назначена за целта комисия от художници, която да обез-
164 Цончева, Мара. Изложбата “Фронт и тил”. - Изкуство, 1945, № 1, с. 51
165 Монтирана “в дъното на бул. Руски срещу тогава още съществуващата сграда на Царския дво-
рец”, според Остоич. - Остоич, Димитър. 15 години българско изобразително изкуство. С., Издател-
ство “Български художник”, 1959, с. 40
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печи охраната на произведенията. Най-забележителна е групата от 
десет скулптурни фигури с височина по 3 метра на площад “Народно 
събрание” (по-късно преместени на площад “9-ти септември”), пред-
ставящи различните ипостази на българския народ – сеяч, ковач, тю-
тюноработничка, работник, войник, миньор, партизанин, жътварка, 
строител и т.н.

Въпреки, че са правени от различни автори, често в колектив, фи-
гурите са доста еднотипни и обобщени. Авторите, които работят по 
тази украса са Марко Марков, Константин Гергинов, Иван Лазаров, 
Коста Диков, Димо Лучианов, Николай Шмиргела, Мара Георгиева, 
Васка Емануилова, Любен Димитров, Атанас Дудулов, Александър 
Занков, Иван Мандов, Николай Шмиргела и др. На следващата годи-
на фигурата на партизанин от Иван Фунев е изработена и монтира-
на край Златица като първия постоянен паметник в България след 9 
септември 1944 г. 

От същата година датира и може би най-репродуцираното произ-
ведение що се отнася до тенденцията на гипсовите паметници в Бъл-
гария -  Паметника на Републиката. Негови автори са Васил Радосла-
вов, Стою Тодоров и Александър Занков. Паметникът е известен  в 
ролята си на символ репродуциран по картички и пощенски марки и 
от по-късни реплики и произведения. Републиката е изобразена като 
женска фигура в устремно движение напред, вдигнала меч в едната 
си ръка. Другата е силно изнесена назад с диплите на дрехата й. 
Два релефа върху четвъртития масивен постамент на паметника из-
образяват трудови сцени, чиито персонажи са ориентирани в същата 
посока на движение като главната женска фигура. Заради крачката и 
този порив в движението, както и заради степента на типизация па-
метникът напомня донякъде на вече споменатата композиция “Сво-
бода за всички народи”. “Паметникът на Републиката” присъства в 
архивите в група със споменатите десет гипсови фигури, така както 
са разположени тогава на площад “9-ти септември”. 

Обявяването на България за Република е моментът, в който спо-
ред Пламен Дойнов политестетическата доктрина на социалисти-



79

ческия реализъм се налага окончателно в България.166 В действи-
телност особено по отношение на художествената практика това се 
случва малко по-късно. През 1946 г. в СССР обаче са въведени в 
действие т.нар. Ждановски постановления, , които променят гене-
рално  културната политика в Съветския съюз.167 

“Сателитният” ефект от постановленията в България е малко 
по-късен. В този преход “доктрината все още търси своята форма 
или както се изказва Ал. Обретенов пред общото събрание на СБХ 
през 1947 г.: “Навлизането в живота не го разбираме едностранчиво 
– само в идейно съдържание. А трябва да го разбираме и по лини-
ята на формата. Тука се явява раздвоението понеже съдържанието 
го вече има, обаче формата още не е постигната. Формите, с които 
се предава съдържанието трябва да бъдат ясни, да бъдат намере-
ни. Реалистичното изкуство да не бъде само такова по сюжет, но и 
по изпълнение. Не всички художници обладават майсторството да 
работят добре. Вечерният акт при съюза да продължи, за да станем 
по-добри рисувачи. Да се образуват кръжоци и ателиета. Да влезне 
в резолюцията: усилията на нашия художник да преодолее ескизнос-
тта. Композицията е която трябва да бъде предпочитана – да бъде 
основна форма в нашата живопис. Съзнателно да се отива към всич-
ки предначертания, колкото и да са трудни те. Критиката и та да бъдат 
основен метод при търсене на истината. Изложбите да минават през 
Съюза на художниците. Изложбата да бъде преглеждана от комисия. 
Комисията да съветва художниците към колективни изложби, което 
от своя страна ще намали броя на частни изложби. Накрая предложи 
новия управителен съвет да влезе във връзка с Комитета за наука, 
изкуство и култура и с всички фактори, докато простигне онова, което 
е необходима на Съюза респективно на художниците...”168

166 Цит.съч., с. 42
167 Жданов представя социалистическата култура като антитеза на декадентската култура на “гни-
лия” западен капитализъм винаги от позицията на истината. Накратко “ждановската доктрина” под-
чинява съветските товорци на партийните цели, политизирайки изцяло изкуството и превръщайки 
го в инструмент за възпитание на масите.
168 ЦДА, Ф.133, оп. 5, а. е. 1, с. 24
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Монументална пропаганда

На 2 юли 1949 г. в санаториума “Барбиха”, край Москва умира Ге-
орги Димитров. “Първият от появилите се у нас култове към комунис-
тически вождове”, по думите на Румен Даскалов169, Георги Димитров 
има два героични епизода в политическата си биография, които му 
спечелват международна известност. Единият е речта при защита-
та му на Лайпцигския процес през 1933 г., другият – концепциите за 
“единен народен антифашистки фронт”, изложени по време на VII 
Конгрес на Коминтерна през 1935 г. Ключовата му роля при установя-
ването на комунистическата власт и провеждането на сталинската по-
литика в България през 40-те години му изгражда по-скоро негативен 
образ в съвременната историография. Но всеки анализ на неговата 
личност е неизменно съпроводен от сянката на култа, подхранван 
десетилетия след смъртта му. Митологизирането на Георги Димитров 
като “водач” и “баща” на народа започва още приживе на основата 
най-вече на ранната му биография на комунистически деец и голе-
мия му международен авторитет и продължава в зрялата фаза на 
социализма в България, като един от най-устойчивите култове. Към 
него се придържа и всеки следващ от партийните “вождове”. Родното 
място на Георги Димитров - с. Ковачевци е превърнато в център на 
този култ. През 1947 г. е построен първият социалистически град - 
Димитровград. Изграждат се десетки паметници из цялата страна.

Смъртта на Георги Димитров е особено повратен, кулминационен 
момент на този култ, който намира своето въплъщение в най-важният 
монумент от социализма в България – Мавзолеят в София. Сценари-
ят, по който се развива тази кулминация на димитровския култ в Бъл-
гария, включително сградата, в която е настанен, дословно повтаря 
вече “отработения” съветски модел.

Първоначално идеята за подобен тип публичен политически риту-
ал е свързана с култа към Ленин.170 В смъртта на политическия лидер 
169 Даскалов, Румен. Българският комунизъм в историографията. В: История на Народна Република 
България, Режимът и обществото. Съст. Ивайло Знеполски. С., Институт за изследване на близкото 
минало. 2009, с. 661 – 707
170 Tumarkin Nina. Political Ritual and the Cult of Lenin. Human Rights Quaterly, Vol. 5, No. 2 (May, 1983), 
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режимът намира възможност да се легитимира и да спои връзката си 
с народа в система от ритуали и символи. Партийният деятел Лео-
нид Красин и поетът на революцията Анатолий Луначарски впрягат 
всичките си познания по философия, религия и мит, за да развият 
тази възможност, създавайки култа към Ленин и вдъхвайки му “нов 
живот” след смъртта.171 Култът се изгражда по религиозните канони, 
познати на селячеството. Намесени са християнски вярвания, повта-
рят се храмови схеми, което му гарантира по-добра комуникативност 
и възприемане сред народа. Персонифицирайки себе си в тялото на 
“увековечения” лидер, властта се намества в ролята на безсмърт-
на свръхсила, която управлява живота на хората и на която те би 
следвало да се уповават безусловно. Свързването на политическата 
ритуалност с религиозния ентусиазъм на народа е стратегически не-
обходимо в руския контекст. Линията на сходство между марксизма и 
ортодоксалното християнство води и до образованието на Сталин в 
духовната академия в Грузия.172 Но появата на подобен култ в Бълга-
рия е не толкова прецизно конструирана спрямо конкретния контекст, 
колкото привнесена и приложена “по директиви”, което важи за об-
щия процес на съветизация във всички нива на обществения живот, 
протичащ по това време в страната.  

Търсейки закономерности във функциите на мавзолея като свети-
лище, между религиозността на неговото присъствие и атеистичната 
по убеждението си власт Борис Гройс представя почитта към покой-
ника не като някакво отношение с отвъдното, а по-скоро като без-
спорно свидетелство, че този покойник наистина и завинаги си е оти-
шъл, напуснал е този свят и следователно неговото място и кауза е 
свободна за прераждането на следващия лидер в нея. Тази стратегия 
подсигурява един вид „освещаване” на властта: “Може да се каже, че 
ако по-рано тялото на починалия се почита поради неговата абсо-
лютна различност, защото принадлежи на свят, който е алтернатива 
на земния – както е в юдаизма и християнството -  защото предлага 
с. 203
171  Gill Graeme. “Lenin lives”: Or Does He? Symbols and the Transition from Socialism. Europe-Asia 
Studies. Vol. 60, No. 2, March 2008, с. 175
172 Tumarkin Nina. Religion, Bolshevism, and the Origins of the Lenin Cult, Russian Review, Vol. 40, No. 1 
(Jan., 1981), с. 38
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надежда за възкресение, тялото на Ленин се почита именно, защото 
починалият се е отделил от него. С други думи то вече не кореспон-
дира с никаква духовна реалност. В този смисъл тялото на Ленин се 
почита и показва като доказателство, че той вече не е част от този 
свят и като свидетелство, че е напуснал това свое въплъщение без 
следа и затова неговият дух или кауза са свободни за прераждане на  
следващите съветски лидери.173 Макар и за кратко Сталин измества 
Ленин от политическия пантеон. Култът е изкован от него не за да 
увековечи мъртвия народен водач, а като цялостен идеологически 
конструкт в полза на собственото му управление. 

В деня след смъртта на Георги Димитров Министерският съвет на 
България взима решение за построяване на мавзолей по подобие на 
мавзолея на Ленин в Москва. Решението, както е цитирано в книгата 
на Георги Гергов “Истината за мавзолея”, гласи: “Да бъде изграден 
специален мавзолей за полагане и по-нататъшно опазване тялото на 
великия покойник. Мавзолеят да бъде построен на площад “9-ти сеп-
тември” в предната лицева част на Градската градина до 10 юли.”174

Срокът е спазен и на 10 юли 1949 г. тялото на Димитров, балсами-
рано с помощта на съветските специалисти, които балсамират Ле-
нин, е положено в мавзолея. Много произведения на живописта и 
графиката от 40-те години и от по-късни периоди пресъздават момен-
та на първото поклонение с огромната опашка от хора, която се вие 
пред и около мавзолея.

За една нощ архитектите Георги Овчаров и Рачо Рибаров, заедно 
с инженер Нисимов подготвят плана на сградата.175 Стилистиката 
й се отнася към стандратите на тоталитарната архитектура по де-
финицията на Игор Голомщок: “смес между монументалността на 
Египетските пирамиди, капризността на Вавилонските зикурати, ве-
ликолепието на Европейския барок и еклкетичния синтез на всички 
тези елементи в архитектурата на 19 век.”176 Всъщност постройка-
173 Groys Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
Charles Rougle. London New York, Verso, 2011, с. 67
174 Гергов, Георги. Истината за мавзолея (Комендантът разказва). С., Сибия, 2001, с. 7
175 Пак там, с. 8
176 Цит.съч., с. 280 
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та представлява опростена реплика на мавзолея на Ленин в Москва 
(архитект Алексей Шчусев). В този смисъл е модернизирана версия 
на класическите модели на този тип култова архитектура, познати от 
Античността, изпълнена в духа на конструктивизма от 20-те години 
с облицовка от бял врачански камък. В спора за съдбата й в края 
на 90-те години специалисти определят сградата на мавзолея като 
“шедьовър”177 и „най-перфектното произведение на българската ар-
хитектура през ХХ век”.178 

Мавзолеят е построен за рекордния срок от 6 дни от поделения на 
Строителни войски с помощта на доброволци, на самите художници, 
инженери и специалисти, които участват в проектирането му. Разпо-
ложен е на 560 кв. м, с височина 12 метра, дебелината на външните 
стени е 1.2 м. Освен камерата със саркофага или т.нар. траурна зала 
в мавзолея има “подземен завод”, както го нарича Гергов, разполо-
жен на два етажа, в който екип от лекари се грижи за поддръжката на 
мумията. Има и приемна с осигурени удобства за официални срещи. 
От двете страни на сградата отвън има приготвени гробници за кому-
нистическите лидери. В едната от тях малко по-късно е положен Ва-
сил Коларов. Декорацията на сградата е възложена на Иван Пенков, 
Дечко Узунов, Иван Нешев и Валентин Старчев.179 Има и подземен 
проход, който свързва мавзолея със сградата на Партийния дом и 
осигурява изход в случай на евакуация. Той става част от онези “сим-
воли и светилища на новата култура”, онези “места на национална 
гордост”, върху които стъпва цялата комуникация на комунистиче-
ската власт с народа. Почитаният мъртвец е медиатора, който скре-
пява тази връзка. За нея е важна не само показността и внушението 
за приемственост на властта, но и идеята за развитие и валоризация 
на народа под трибуната.180 Организираните манифестации са неот-
менна част от функциите на монумента. 
177 Попов, Павел. Около мавзолея. - в. Култура, бр. 26, 2 юли 1999, с. 1
178 Георги. Мавзолеят, интелигенцията и диктатурата на пролетариата. - в. Култура, бр. 38, 24 сеп-
тември 1999, с. 8
179 Todorova Maria. Blowing Up the Past: The Musoleum of Georgi Dimitrov as Lieux de Mémoire. 
In: Remembering Communism. Genres of Representation. Ed. Maria Todorova. Social Science Research 
Concil. New York. 2010, с. 399
180 Gill Graeme. “Lenin lives”: Or Does He? Symbols and the Transition from Socialism. Europe-Asia Studies. 
Vol. 60, No. 2, March 2008, с. 177
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Цялата сценография на площада по време на празници с голе-
мите портрети на вождовете, окачени по фасадата на бившия царски 
дворец, с цветята, жестовете, йерархичния ред на изкачване по три-
буната уплътнява средата така, че да затвърди тази демонстрация 
на неотделимост между власт, общество и идеология. Както пише 
Николай Вуков: “Ролята на паметниците от периода на комунизма е 
поддържането на дискурса за помнене на определени събития и лич-
ности и използване символните значения на смъртта за създаването 
на устойчиви въплъщения на идеологията.”181

Ролята на мавзолея и мизансцена на площада около него също 
се включват в контекста на Плана за монументална пропаганда на 
Ленин. След ранния етап на организиране на монументална украса 
по конкретни поводи и създаването на вече споменатите нетрайни 
монументи се появява и първият голям монументален проект на со-
циалистическия реализъм в България – Паметникът на съветската 
армия в София.

Според данни, цитирани от Николай Бошев в неговата моногра-
фия за Иван Лазаров конкурсът за паметника на съветската армия 
в София е обявен като таен през 1948 г. от Министерството на ин-
формацията. В условията на конкурса паметникът е описан много 
общо като монумент, който да предава силата и могъществото на 
“Червената армия”.182 Комисията си запазва правото да сформира и 
променя авторски колективи за изпълнението му. Като биограф на 
скулптора Николай Бошев проследява цялата драма конкретно по 
участието на Иван Лазаров в този конкурс и неговото отстраняване от 
проекта на базата на политически “машинации”. По-късните източни-
ци като Николай Труфешев, цитиран от Бошев, отнасят конкурса за 
паметника към 1950 г.183

Строежът на самия монумент започва през 1951 г. В колектива 
181 Вуков, Николай. Монументалните репрезентации и пропагандата на комунистическия режим в 
България (1944 – 1989). В: История на Народна Република България. Режимът и обществото. Под 
общата редакция на Ивайло Знеполски. С., Институт за изследване на близкото минало, Сиела, 
2009, с. 595) 
182 Бошев Николай. Иван Лазаров. Скулпторът. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 
с. 125).
183 Пак там, с. 130 
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ангажиран с изпълнението на проект, който минава през множество 
корекции и доработвания, са най-изявените български скулптори – 
Мара Георгиева, Васка Емануилова, Любомир Далчев, Васил Зида-
ров, Петър Дойчинов, Иван Лазаров (който умира преди реализация-
та на паметника), Иван Фунев и архитектите Любомир Нейков и Иван 
Васильов. Ръководител на колектива е арх. Данко Митов. Художник 
на паметника е Борис Ангелушев. За авторството на отделните еле-
менти по него се знае малко, което е част от анонимизиращия ефект 
на колективното творчество, присъщо за периода, а и на “шаблонна-
та” естетика. Паметникът се състои от една централна група, пред-
ставяща търществуващи фигура на работник, селянка и съветски 
воин, (изпълнена от Мара Георгиева и Васка Емануилова), няколко 
съпътстващи тематични релефни композиции – “Октомври”, “Посре-
щането на Червената армия” и т.н.

Паметниците и архитектурата на социалистическия реализъм в 
България са отделна глава от неговата история и подлежат на спе-
циално изследване. Техният вид и характер ги сродяват много пове-
че с модернистични школи и влияния, отколкото това е възможно в 
изобразителното изкуство, както и с проблема за еклкетичността в 
стиловите проявления на “метода”.

В конкретния случай Паметникът на съветската армия в София се 
взима само като отделен пример. Хронологически конкурсът за не-
говата реализация попада точно на границата между предисториче-
ската фаза и историческата фаза на “българския соцреализъм” като 
поставя край на кампанийното и спонтанно монументално творчест-
во в духа на лениновия план. С него този тип енергии в българското 
изкуство застиват задълго, обуздани и канализирани с инструменти-
те на “мегамашината”.

От теория към практика

В протоколи от заседания и обсъждания184, публикации и изслед-
вания засягащи този период се цитират три основни документа, които 
декларират политическото решение за налагането на социалистиче-
184 По-конкретно става дума за отчетни документи на СБХ за периода 1949-1950 г. - ЦДА, Ф.133, оп. 
7, а. е. 2, л. 3. Но тази референция се ползва буквално нявсакъде в официалните документи.
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ския реализъм в българското изкуство или казано с други думи “ясно 
сочат пътя на нашето изобразително изкуство”. Това са Резолюцията 
на V конгрес на БКП за марксистко-ленинската просвета и борбата 
на идеологическия фронт; постановление на ЦК на БКП за състоя-
нието и най-близките задачи на Държавната художествена академия 
и речта на Вълко Червенков “За Партията и против Партията в изоб-
разителното изкуство”. Може да се приеме, че с тези три документа 
започва и същинската т.нар. “историческа фаза” на социалистиче-
ския реализъм в България.185 Стъпил върху утопичните идеи на про-
летарските художници от 30-те години на ХХ век години и опита на 
преходния период (непосредствено след 9 септември 1944 г.) той се 
разгръща много бързо не в художественото, а в полето на политиче-
ското управление с мотора от постановления и решения, който дви-
жи развитието му.

Следвайки очертаната от Чавдар Попов, “вътрешна логика на то-
талитарното изкуство” при анализа на българския соцреализъм би 
трябвало да се започне именно от споменатите три документа, да се 
премине през институционалните трансформации, които претърпя-
ват творческите организации и да се търси вече техния пряк резулта-
та в практиката. Но погледнато реално процесът на “тотализиране” на 
българското изкуство се случва по-скоро в обратен ред, основавай-
ки се главно на логиката на модела, който следва. Хронологически 
цитираните документи попадат в историческата фаза соцреализма 
и по-конкретно в годините след въвеждането на еднопартийния мо-
дел и сливането на комунистическата партия с държавата. Институ-
ционализирането на художествения живот и реформите в посока на 
одържавяване и централизирано управление започват значително 
преди това, както вече беше споменато. А конкретните проявления 
в практиката са спорни дълго след края на тази “историческа фаза”. 
Процесът на индоктринация на социалистическият реализъм обаче 
задължително минава през преструктуриране на институционалното 
съществуване на изкуството по неговия модел.

185 Към тях, макар и задочно, се отнася и писмото на Александър Жендов до Вълко Червенков от 
1950 г.
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КНИК (Комитет за изкуство, наука и култура) е създаден на 1 яну-
ари 1948 г. В изследването на Иван Еленков върху институционална-
та структура на културата в този период, са отбелязани специално 
свидетелства за “умуване” върху модела, по който комитетът да бъде 
организиран и изследване на организационната структура на Коми-
тета за култура и изкуство при Република Сърбия от Федеративна 
народна република Югославия и Комитета за изкуства при съвета на 
народните комисари на СССР.186

Българският комитет е структуриран изцяло по модела на съвет-
ския, заемайки вече пълноценно ролята на ръководител на култур-
ния живот след периода на “прочистване”. Една от функциите на ко-
митета, освен контрола и управлението на помощи и поощрения в 
областта не само на художественото творчество, но и на научната 
дейност187 е да внася предложения, по които се коригира законода-
телната основа на културния живот. Така например се прекратява из-
цяло частната инициатива в издателската дейност.

През 1948 г. е завършена реформата в образователната система 
благодарение именно на КНИК и на Министерство на народното 
просвещение.188 Със закона, внесен от КНИК през 1948 г., държа-
вата поема пълното ръководство на образователния сектор. КНИК 
не може да се приема буквално като наследник на Камарите, които 
го предшестват, тъй като има значително по-големи правомощия от 
тях, но дейността на Камарите благоприятства и подготвя средата 
за появата му, създавайки определен рефлекс в посредничеството 
между държавната власт и интелектуалните среди. Еленков отбе-
лязва, че КНИК надхвърля значително степента на централизация 
дори в съветския Комитет и се различава от всички предхождащи го 
учреждения главно по това, че се намира под прякото подчинение 
186  Еленков, Иван. Културният фронт. С., Институт за изследване на близкото минало, Институт 
„Отворено общество“, СИЕЛА, 2008, с. 137-138
187 Със структурата и властовата позиция, която заема, той реализира най-висока степен на идеята, 
изложена от Илия Тодоров в “Кормило” за обединение между научните работници и художниците, 
превръщайки подкрепата и материалното осигуряване, за които мечтае Тодоров, в инструмент за 
управление и контрол.
188 Чичовска, Весела. Държавни културни институции в България (1944 – 1948). В: България 1300. 
Институции и държавна традиция (Доклади на третия конгрес на българското историческо друже-
ство), С., 1981, с. 476
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на Партийното бюро (ПБ) на ЦК на БКП.189 Негов пръв председател 
е Вълко Червенков, по това време член на ПБ на ЦК на БКП, който 
остава на поста до 5 декември 1949 г., последван от Сава Гановски с 
подпредседатели Александър Обретенов, Жак Натан, Георги Михай-
лов. Правомощията на председателя обхващат и детайли в работата 
на културните и образователни институции. Реално той може да се 
намеси във всеки етап и на всяко ниво от дейността им. Изобрази-
телните изкуства са обект на внимателно разработена през 1948 г. 
програма, която обхваща всички етапи на творческия процес и всички 
нива на изява на артиста. Най-силен фокус на програмата според 
Еленков са изложбите, като най-показателни за “правилния път на 
развитие”.190

Съюзът на художниците е в позиция на подизпълнител на КНИК 
по организирането на изложбите. Общите изложби се организират 
два пъти годишно, разделени на живопис, скулптура, приложни из-
куства и графика. Другите събития са обикновено изложби по повод 
годишнини, групови и самостоятелни, които задължително минават 
през одобрението на Комитета.191

Както отбелязва Ружа Маринска, общите художествени изложби 
нямат аналог в другите изкуства.192 Те не само функционират като 
реална проява на властовите ходове и желания в художествената 
практика, но са и единствена възможност за реализация на артис-
та. Принципът, приет още в устава на СДХБ, да не се допускат до 
членство в дружествата, респективно в съюза художници, които не 
са участвали в общата художествена изложба, добива заплашителен 
характер в условията на тотално централизирано управление на ху-
дожествени живот. 

Вече трансформирания и “прочистен” до 1948 г. Съюз на художни-
ците в България превръща “машината ОХИ” (по Маринска) в репре-

189 Цит.съч., с. 139 - 142
190 Пак там, с. 152
191 Пак там, с. 153
192 Маринска, Ружа. Художникът и машината ОХИ. В: Соцреалистически канон/Алтернативен ка-
нон. Официално и неофициално в българската култура Съст. Пламен Дойнов. С., Издателска къща 
“ПАН”, Департамент “Нова българистика” на Нов български университет, 2009, с. 281
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сивен инструмент в услуга на пълния контрол върху творческия про-
цес. Изявата на художника извън системата на общите художествени 
изложби е невъзможна. Нищо не се организира извън творческия 
съюз, а общите изложби от 1948 г. се намират под надзора на КНИК. 
Изложбите се организират най-често под определено мото, тема или 
за конкретен повод. Този фактор е, както ограничаващ и унифициращ 
за художниците, така и условен до голяма степен, тъй като поначало 
“догмата” отбягва, каквато и да био конкретност. Конкретната тема 
би задала и конкретен критерий при селекцията на творбите, което е 
доста рисковано на фона на това, че критериите са по същността си 
пределно субективни и основно политически. 

Другата гледна точка към общите художествени изложби изхожда 
от системата на насоки, поощрения, помощи, контрактации, откупки 
и награди, по която те се организират. Тоест за художниците в “маши-
ната” участието в такава изложба не е само възможност за изява, а 
препитание за месеци напред и шанс да се интегрират в противоре-
чивите условия на художествения живот. Участниците в изложбите са 
не само материално, но и идеологически подпомагани за тази инте-
грация чрез предоставяне на допълнителни материали, напътствия, 
командировки и т.н. 

В логиката на развитие “от политическото решение, през институ-
цията до художествената практика” общата художествена изложба е 
проводник и поле, което благоприятства комуникацията от политиче-
ското решение до неговия адресат в лицето на “масите” или публика-
та. Тоест художникът се явява преносител на посланието. 

Журито  на общата изложба има ключова роля в процеса. Тъй 
като то се състои най-често от художници и партийни функционери, 
критическият анализ и съответно оценката на творбите не премина-
ва отвъд повърхностния коментар на формалните особености (често 
дори на съвсем “занаятчийско” ниво) и “верността” на идеологическо-
то послание. Постепенно балансът се отмества не само в системата 
на общите изложби, но и като цяло в художествения живот с осеза-
телната липса на фигурата на художествения теоретик и критик. За 
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дълъг период от време неговите функции са иззети от художници, и 
разбира се, от партийното управление в художествената сфера.  

Динамиката в художествената практика е много по-осезателна в 
тези “закрити” фази на напътствия, журиране и обсъждане, отколкото 
при появата на съответните произведения пред публика. Това, което 
в крайна сметка се предлага на публиката е преработена предвари-
телно от “машината” (отново по Маринска) художествена продукция. 
При цялото обсъждане, доработване и корекции, през които минават 
предварително произведенията, критиката и реакциите след тяхното 
показване са до голяма степен предвидими, поръчани, планирани, 
дирижирани.

При откриването си общата художествена изложба вече е изчер-
пана откъм проблеми и е натрупала съответните изводи, указания 
и насоки. Макар издигнат идеологически в култ като основна цел и 
функция на изкуството, контактът с народа или иначе казано с публи-
ката се оказва най-маловажен в този процес.

За по-късния период на 60-те-80-те години на ХХ век Ружа Марин-
ска специално споменава автоцензурата, която се явява основен 
действащ фактор при отсяването на творбите.193 Разбира се в онзи 
момент художникът вече има развит рефлекс спрямо заобикалящите 
го условия. Дозата “напътствия”, ориентири, допълнителни матери-
али е намаляла на фона именно на този рефлекс за автоцензура. 
Това важи особено за периода на “мимикрия на социалистическия 
реализъм” през 80-те години.

“Машината ОХИ” има и един друг аспект - откупките. През нея 
стотици произведения влизат в музейните колекции, в държавните 
учреждения, в административно обръщение, за каквото те в дейст-
вителност са предназначени. Това също се отнася към парадокса, за 
който стана дума по-горе и за пренебрежението, с което соцреалис-
тическото изкуство подхожда към своята публика. Тоест държавата 
се явява не само единствен меценат и колекционер, но и образно 
казано единствен потребител на изкуството, което сама продуцира. 

193 Цит.съч., с. 285  
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Не би могло да бъде другояче при положение, че публиката в дейст-
вителност е обект на “ превъзпитаване” и моделиране, тоест на нея 
не се гледа като на активен агент.

В “историческата” и до много късно в последвалата я “постистори-
ческа фаза” на социалистически реализъм в България художестве-
ното произведение има статут на договор между твореца и властта. 
Този статут е най-добре онагледен от т.нар. контрактации, които се 
сключват при организирането на всяка обща изложба. Поначало те 
са принципа за поощряване и се явяват един от често споменава-
ните стимули на държавата към художниците. КНИК, министерства-
та и учрежденията са организирани да контрактуват художници за 
изпълнение на съответни тематични творби. По същия принцип се 
контрактуват и критици за текстове и статии.194 В контрактацията се 
уточнява предварително темата на творбата и периода от време, 
за което тя трябва да бъде завършена. Контрактации се сключват 
преди обща художествена изложба, но и по други поводи или с цел 
осигуряване на административна “украса”. Контрактацията включва 
като условие и предварително представяне на скици и рисунки, тоест 
нейната реализация също е проява на онова колективно творчество, 
съавторство и съучастие, с или без участието на автора, което е сред 
най-ранните практики на социалистическия реализъм. Сключването 
на контрактация се явява привилегия и същевременно репресия за 
твореца – един от най-интересните от изследователска гледна точка 
институционални инструменти на контрол, който намесва политиче-
ската власт пряко в художествената продукция. 

За разлика от бързата адаптация на Съюза на художниците към 
новите условия и експедитивното му преструктуриране Художестве-
ната академия изостава значително, което се превръща в повод за 
предприемане на специални мерки спрямо нея. В резолюцията на V 
Конгрес на БКП се обръща специално внимание на “системната ра-
бота” в областта на изкуството, с която то да се развие като “могъщо 
средство за възпитанието на трудещите се в социалистически дух, не-

194 Еленков, Иван. Културният фронт. С., Институт за изследване на близкото минало, Институт 
„Отворено общество“, СИЕЛА, 2008, с. 154
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говия подем и разцвет на основите на социалистическия реализъм”.  
Всички институционални механизми се сверяват според тази цел.

По данни, цитирани от Наталия Христова195 на 30 юни 1949 г. до 
КНИК е изпратен доклад, който уличава преподаватели и професори 
в Художествената академия във формализъм и реакционерство. В 
доклада са имената на Дечко Узунов, Кирил Цонев, Николай Райнов, 
Илия Петров, Борис Митов, Иван Ненов, Илия Бешков и др. В ре-
зултат на този доклад и на последвалото постановление на КНИК в 
ръководството на Академията Дечко Узунов и Илия Петров са замес-
тени от Стоян Райнов и Любен Белмустаков.196 Съвсем скоро след 
това самият Любен Белмустаков се превръща в жертва на същата 
тази система, за чието установяване има най-голям принос. Обви-
нен в плагиатство, критикът, който най-отдадено и себеотрицателно 
обслужва политическата конюнктура в началото на 50-те години, по-
пада в порочния кръг на критиката и самокритиката, който в крайна 
сметка го довежда до пълно изключване от политическия и професи-
онален живот. 

Принципът на критика и самокритика, въведен заедно с “доктри-
ната” по съветски образец, е свързан с разбирането за колективен 
живот и творчество, в което колективът съблюдава, сигнализира за 
проблемите и ги решава заедно, превъзмогвайки “буржоазния инди-
видуализъм”.197 В различни моменти обаче самокритиката може да 
бъде и наказание за твореца като форма на публично унижение, на-
зидание, политически жест или застраховка срещу евентуални на-
падки, така както критиката се изражда до форма на пропаганда или 
доносничене и клевета в творческите кръгове. 

Обвинението в плагиатство на Белмустаков, както специално от-
белязва и Наталия Христова, се появява в период, в който компила-
тивното преписване е системна практика, чрез която в България се 
внасят идеите на социалистическия реализъм.198 

195 Христова, Наталия. Политика на „психотерапията”. Щрихи към художествения живот в България 
в началото на 50-те  години. В: Лица на времето (Власт и опозиция), т. II, С., 1997, с. 105
196 Пак там, с.110
197 Стайков, Николай. За критиката и самокритиката и колективния метод на работа в изкуството. - 
Изкуство, 1950, № 1, с. 16-17
198 Цит.съч., с. 124
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Но критиката и критиците, доколкото изобщо може да се форму-
лира такава роля в условията на “нормативната естетика”, са в мно-
го отношения дори по уязвими от художниците в комуникацията си 
с властта. В това отношение най-показателен е друг пример, който 
идва от полето на литературата, но е значителен изобщо за истори-
зирането на социалистическия реализъм в България.

“Случаят Тютюн” е важен репер в изследванията върху периода 
на 50-те години. В контекста на конкретното изследване той е част от 
тезата за неустановения критерий за оценка на “метода” и субектив-
ната намеса на властта. Романът на Димитър Димов “Тютюн” излиза 
от печат през 1951 г. и се превръща в тема на 3-дневно  обсъжда-
не в Съюза на българските писатели и обект на критики в “натура-
листичност” и “преднамерена културност” в инерцията на общия тон 
на периода.199 Поводът за оживените дебати е големият обществен 
интерес към книгата. Както пише Наталия Христова, “отношението 
към „Тютюн“ е провокация и тест едновременно за новите ценностни 
нагласи на голяма част от българската общественост.”200 Тестът се 
оказва неуспешен едновременно и за автора, и за неговите критици. 
След като веднъж е похвален за успеха на книгата си с официално 
писмо от Вълко Червенков, Димитър Димов е разкритикуват от за-
щитниците на “метода” в писателските среди. Резултатът от огромния 
шум и идеологическия конфуз в решението дали книгата отговаря 
или не на основните норми на социалистическия реализъм критици-
те са санкционирани, а авторът е принуден да коригира произведе-
нието. С уникалната си абсурност и парадоксалност “Случаят Тютюн” 
е уникално свидетелство за това как “доктрината” поставя не само 
творците, но и властта в подчинено положение спрямо собствената 
си неяснота и уклончивост. 

“Дисциплинирането” на Художествената академия е официализи-
рано с решение на ЦК на БКП от 30 март 1950 г.201 Димитър Авра-
мов посочва Любен Белмустаков и Богомил Райнов като автори на 
199 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). С., Парадиг-
ма, 2011, с. 102
200 Цит.съч., с. 116
201 Публикувано във в. Работническо дело, бр. 105 от 16 април 1950 г.
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постановлението.202 С него преподаването в Академията се връща 
към онези “стари майстори реалисти” – Иван Мърквичка, Николай 
Павлович, Станислав Доспевски, Христо Станчев и др., срещу които 
се бунтуват не само Новите художници, но и изобщо новото поколе-
ние художници в българското изкуство през 30-те години. Точно тук 
се проявяват някои от най-големите парадокси на социалистическия 
реализъм и  същевременно неговата “българска” специфика.

Единият парадокс се състои най-вече във факта, че с цялата ам-
биция да отрази съвременността и да откликне на желанията и вкусо-
вете на “новото” общество, социалистическият реализъм черпи свои-
те стилови белези от старото и то от това “старо”, което се вписва 
по възможно най-убедителен начин в дефинициите за примитивен и 
“наподобителен натурализъм”, отречен на концептуално ниво от тео-
ретиците му. Другият парадокс е, че това обръщане назад, се повтаря 
изключително симптоматично в момента на въвеждане на “метода”, 
когато на преден план излизат битописците от следосвобожденския 
период и в началото на последвалото след смъртта на Сталин “раз-
мразяване”, когато пък се реабилитира пролетарското изкуство на 
Новите художници. Тоест всяка следваща фаза на социалистически-
ят реализъм е свързана, не с откриването на нещо радикално ново, 
а с обръщането към вече изпитан опит и към нещо старо. Тази осо-
беност за пореден път поставя под въпрос самото осъществяване на 
“доктрината” в практиката. Намирайки израз само в познати и оста-
рели модели, социалистическият реализъм не достига до нивото на 
“стил”, а остава единствено “творчески метод”, набор от указания в 
услуга на властта за инструментализирането на изкуството и упраж-
няването на тотален контрол върху творческия процес. 

Постоянните съветски примери, паралелната културна политика и 
съветския модел са традиционните особености, с които социалисти-
ческият реализъм в България се свързва по дефиниция. Най-безпро-
блемен би бил анализът му именно през съпоставката или наслаг-
ването на “шаблона”, който единствено ще докаже вторичността му 
и пълната липса на реално авторово участие, както на теоретично, 
202  Цит.съч., с. 112
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така и на практическо ниво. От друга страна търсенето на някаква 
локална специфичност е може би до известна степен спекулативно 
имайки предвид унифициращата функция и цел на “метода”.

Въпреки това “самобитността” се очертава като тенденция раз-
лична по сила и посока в различните периоди, но която се проявява 
още в самото начало на прилагането му в България. “Но в своето но-
ваторство нашият художник не скъсва с миналото, а се стреми да се 
спре на художествения опит и знание на чужди, но преди всичко наши 
стари майстори-реалисти, представители на прогресивни направле-
ния в художественото развитие. С това те продължават техния стре-
меж: опознаване и отразяване на живота, който се явява основен за 
нашето изкуство. С това те се стремят да напипат традициите на на-
шето изкуство, затрупани в много случаи от напластявани чужди вли-
яния, за да придадат на изкуството ни национална самобитност.”203 

В книгата на Димитър Аврамов (“Летопис на едно драматично де-
сетилетие”), проблемът за “националното” се очертава като “възлов”, 
и като основна стратегия за преодоляване на “култовското наслед-
ство”. Но той не е нов в полето на соцреалистическия дискурс и при-
съства в него от самото начало, в това число и в неговата най-силно 
изразена “нормативна” или “историческа” фаза. Тоест социалисти-
ческият реализъм в България не би могъл да се анализира изцяло 
едностранчиво като “колониално изкуство”, тъй като в своя генезис 
на “отворена система” той допуска проникване, заемки, смесване и 
съучастие. Тази особеност е именно част от проблема с невъзмож-
ността за категоричното му дефиниране в практиката.

Постановлението за реформите в Художествената академия е 
развито в познатия формат, в който като увод задължително се ци-
тира слово на Георги Димитров и решенията на V Конгрес на БКП. 
Художествената академия е представена като място, в което про-
цъфтява “антинародното, формалистично, буржоазно западноевро-
пейско изкуство” и което се нуждае от спешна намеса. Основен код 
на тази намеса е уеднаквяването или въвеждането на “единен метод 
на преподаване”. Художествената академия да стегне редовете си, 
203 Любен Белмустаков в уводния текст към каталога на ХХ Обща художествена изложба, 1947



96

за се сплоти като един човек...”. Това уеднаквяване стига до нивото 
на учебната програма и нейната генерална промяна чрез въвеждане 
на задължителен общ курс за всички в първите три години от следва-
нето. В Академията започва изучаването марксистко-ленинска есте-
тика. Закрива се ателието по пейзаж и мъртва природа. Кирил Цонев 
и Иван Ненов са уволнени, а малко по-късно Иван Пенков е принуден 
да напусне. 

Най-важните точки на реформата в академията, цитирани и от 
Аврамов, са овладяването на точен рисунък от класиците, рисуване 
на гипсови отливки, изучаване на композицията като задължителен 
предмет и промяна на изискването за дипломна работа, която вместо 
голо тяло вече е “композиция по сюжет от съвременната действи-
телност”.204 Допълнително се засилва изучаването на историята на 
руското класическо и съветското изкуство, а също и на педагогика 
на изкуството с цел обучаването на нови кадри, които да променят 
естетическата култура на най-младото поколение. 

Ръководството на академията в лицето на Дечко Узунов и Илия 
Петров е обвинено в пълна липса на инициативност и контрол по 
отношение на образователния процес, което спомага за “насаждане 
на формалистични тенденции”. За ректор е назначен Крум Кюлявков, 
а зам.ректор - Любен Белмустаков. 

Партията възлага на КНИК да направи “грижлив преглед на пре-
подавателския състав”. Препоръката за “провеждане на системна, 
последователна и решителна борба срещу формалистичните тен-
денции” е дословен цитат от решенията на V Конгрес.

Постановлението, с което се извършват реформите в Художест-
вената академия, променя не само управлението на учебното заве-
дение и системата на преподаване в него, но и жанровия баланс по 
начало в българското изкуство и то не само за периода, върху който е 
съсредоточено настоящото изследване. Натюрмортът и пейзажът се 
изучават и трайно се налагат като  “помощни” жанрове. Фигурална-
та композиция и портретът стават задължителни и съответно много 

204 Цит.съч., с. 112 – 113
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бързо започват да доминират в “общата картина” на художествения 
живот заедно с всички монументални видове изкуства.

Проблемът за качеството. “Случаят Жендов”

Малко преди постановлението за задачите на художествената 
академия, на 9 март 1950 г. Александър Жендов изпраща писмо до 
Вълко Червенков,205 с което започва историята, позната като “Случа-
ят Жендов” и най-често цитираната в изследователската литература 
като пример за краен и драматичен сблъсък между властта и худож-
ническия индивидуализъм. Резултатът от този сблъсък превръща 
Александър Жендов в една от най-известните жертви на социалис-
тическия реализъм. Именно писмото му дава повод за появата на 
един от трите “програмни” документа на “метода” в България – вече 
споменатата статия на Вълко Червенков. 

В своето изследване върху социалистическия реализъм в литера-
турата Пламен Дойнов пише: “От московските срещи на Сталин със 
съветските литератори в началото на 30-те години до варненските 
срещи на Живков с членовете на българския писателски съюз през 
80-те години основна форма на диктовка и намеса на дискурса на 
властта в литературата е срещата с Вожда (или на генералния се-
кретар) с писателите. Тази среща може да приема различни формати 
– разговор в домашна обстановка, дружеска беседа, банкет, разговор 
по телефона, ловен излет, привикване в кабинета на Вожда, среща 
в Съюза на писателите, реч на събрание или конференция, прием 
по време на летните отпуски на генералния секретар и писателите 
и т.н. Във всички случаи обаче непосредственият контакт и живото 
общуване, допитването на писателите до Вожда и неговите преки 
наставления представляват ядрото на най-важната комуникативна 
ситуация в системата на соцреализма.”206

Писмото на Жендов е предшествано именно от една такава не-
формална среща с Вълко Червенков на новогодишното празненство 

205 ЦДА, ф. 98, оп. 2, а.е. 78
206 Цит.съч., с. 39
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срещу 1 януари 1950 г. в дома на Христо Радевски и в присъствието 
на други писатели и художници, между които Борис Ангелушев, Ан-
гел Каралийчев, Светослав Минков, Веселин Андреев, Ламар и т.н.207 
Червенков не прави изключение от стандартизирания образ на вож-
да и упражнява директно властта и влиянието си чрез преки контакти 
с творците. Този подход, който през 50-те години е вече отработе-
на практика и в България, дава основание на Жендов да се обър-
не дирекно към него с проблемите си, още повече и заради факта, 
че с Вожда са съученици напълно деформализира общуването им. 
Във въпросната новогодишна нощ двамата изпадат в сериозен спор, 
свързан с разправиите и борбата за надмощие между две групи в 
Съюза на художниците.

 Писмото, което впоследствие Жендов изпраща до Червенков, 
започва с много любопитно сравнение в цифри и проценти между 
двете общи художествени изложби, организирани през 1947 и през 
1949 г. Става дума за ХХ и ХХI Общи изложби. Според него за две го-
дини броят на участниците в тях е намалял наполовина, както и бро-
ят на произведенията при двойно нарастване на броя на контракта-
ции и командировки за художниците. Разпределението на жанровете 
е запазило горе - долу пропорциите между тематична композиция, 
портрет, натюрморт и пейзаж, но като цяло по наблюденията на Жен-
дов качеството на художествената продукция е паднало значително. 
Той си позволява да изкаже своята крайна оценка, пишейки че “ху-
дожественото майсторство е под нивото на всички общи изложби от 
две десетилетия насам”. Забележката на Жендов връща отново на 
дневен ред проблема за “качеството” но този път в контекста не на 
“новия”, а на социалистическия реализъм. Може да се приеме, че 
“Случаят Жендов” е продължение на спора или по-скоро неговата 
развръзка вече на територията на изобразителното изкуство. Раз-
витието на събитията около “случаят Жендов” и реакцията на Чер-
венков по своеобразен начин потвърждават тезата, че мотивите за 
започването на “кормиловския спор” са преди всичко политически. 

В спомените си Иван Ненов намеква, че още с “разправията с 
207 Райнов, Богомил. Лека ни пръст. Мир на праха ни. С., Издателство “Захарий Стоянов”, 2008, с. 65
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Кормило” политиката в художествената сфера започва да се проме-
ня така, както и отношенията дори помежду “правоверните комуни-
сти” сред художниците.208 Но Жендов като изявено властова фигура в 
Съюза на художниците и в Дружеството на новите преди това живее 
със самочувствието на човек с влияние и позиции, който може да си 
позволи да обвини партийното ръководство на СХБ в некомпетент-
ност при решаването на творчески проблеми.209

В писмото си Жендов всъщност излага собствената си концепция 
за социалистически реализъм, дошла от опита на “новия художест-
вен реализъм” и то от позицията на “качествениците” и до известна 
степен от личните му пристрастия и взаимоотношения в художестве-
ните кръгове. Според Богомил Райнов писмото е опит на Жендов да 
си разчисти сметките със своите опоненти в партийното ръководство 
на СХБ (Съюз на художниците в България).210 Жендов класифицира 
като “посредствени” Димитър Гюдженов, Борис Митов, Никола Кожу-
харов, Руска Маринова, Иван Керезиев, Йордан Гешев и т.н. Всъщ-
ност писмото може да се приеме и като първата критика на социа-
листическия реализъм в българското изкуство, останала на практика 
единствена чак до началото на 90-те години. Важно е да се отбележи, 
че тази критика добива задочна публичност само през реакцията на 
адресата – Вълко Червенков и статиите, които се надпреварват да 
заклеймяват художника след Бервенков. Текстът на писмото е проче-
тен публично за първи път на събрание на партийната организация 
към Съюза на художниците след Априлския пленум на БКП през 1956 
г., а писмото е публикувано едва в последните години.

ХХI Обща художествена изложба през 1949 г., срещу която са на-
сочени атаките на Жендов е първата проверка на “метода” след не-
говото официално индоктриниране в България. Изготвя се тематичен 
план на изложбата, сключват се контарктации, провеждат се разяс-
нителни събрания. Специален тематичен акцент е 100-годишнината 
от рождението на Ботев.
208 Каприев, Георги, Петър Змийчаров. Иван Ненов: Много лично. С., ЛИК, 1998, с. 89
209 Райнов преразказва спомените на Александър Обретенов за спора между Жендов и Червенков. 
– Цит.съч., с. 66
210 Пак там, с. 72
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Макар СХБ да празнува своето “сближаване с живота” още с пре-
дходата обща изложба през 1947 г. очакванията към ХХI изложба са 
много по-големи. В дистанцията от две години между двете изложби 
се организира именно ключовия V конгрес на БКП.

След конференцията в Шкларска Поремба, проведена в края на 
септември 1947 г., в България, както и в другите страни в Източна 
Европа, останали под съветско влияние, се установява окончателно 
комунистическа тоталитарна система по съветски държавно-полити-
чески модел. Националните модели за пътя към социализма трябва 
да отстъпят пред съветския образец.211 Този нов политически курс 
е представен с доклад пред ЦК на БРП(к) от Вълко Червенков. Ос-
новни точки в него са масовата национализация във финансовия и 
промишления сектор и унищожаването на опозиционните партии. 
През декември 1948 г. (18 – 25 декември) БРП (к) провежда своя V 
Конгрес, чиято основна задача е да “конституира” структурите на то-
талитарната държава и да премине към изграждане на социализъм. 
На същия конгрес партията се преименува на БКП.212

В една от точките от резолюцията на конгреса “За борбата на пар-
тията на идеологическия фронт” се казва: “да се осигури такова раз-
витие на художествената литература (проза и поезия) по пътя на 
социалистическия реализъм, при което тя да няма други интереси 
освен интересите на народа, на държавата и със своето правдиво 
отражение на художествени образи на борбата на нашия народ за 
преход от капитализма към социализма да помага на партията…”.213

Напътствията към писателите са изключително подробни и недву-
смислени. Малко по-надолу в същата резолюция пише: “да се пове-
де системна борба против модернизма и формализма в областта на 
изобразителното изкуство у нас, както и против нископоклонството 
пред съвременното западно европейско буржоазно изобразително из-

211 Баева, Искра. Източна Европа след Сталин 1953 - 1956. Полша, Унгария, България и Чехослова-
кия. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, с. 23
212 Вачков, Даниел. България в годините на класическия сталинизъм. В: НРБ от началото до края. 
Съст. Ивайло Знеполски. С., Институт за иследване на близкото минало, 2011, с. 119
213 БКП в резолюции и решения (1944 – 1955). Т. IV, С., Издателство на БКП, 1955, с. 135
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куство, като се подкрепя и развива реалистичното направление...”.214

Това, което прави най-силно впечатление, че в решенията на ис-
торическия конгрес социалистическият реализъм е застъпен най-ве-
че като литературен метод. По отношение на изобразителното изку-
ство политическата реторика се ограничава с “реалистичното направ-
ление”, извеждайки както стана дума и по-горе, неговите особености 
главно през отрицанието на модернизма и формализма. Социалис-
тическият реализъм като “единствено правилния метод на художест-
веното творчество” присъства в точката, която се отнася като цяло за 
изкуството, цитирана по-горе във връзка с постановлението за худо-
жествената академия. Но в следващите точки където наставленията 
се конкретизират според различните сфери на творчеството “мето-
дът” е специално упоменат само по отношение на литературата. Този 
нюанс на политическото решение и на политическия документ вече 
се разрешава в следващото институционално ниво по веригата. 

Една от целите в устава на СХБ от 1949 г. гласи: “Да работи за 
прогресивното развитие на изобразителните изкуства, като съдейст-
ва щото българските художници, борейки се с безидейността в изку-
ството, срещу упадъчното буржоазно формалистично изкуство в ка-
квато и форма да се намира то (модернизъм, импресионизъм, нату-
рализъм и пр.) и укрепвайки своето професионално майсторство, за 
създадат високохудожествени творби по пътя на социалистическия 
реализъм.215 Предпазливостта на политическия документ, който се 
въздържа да употреби “социалистически реализъм” конкретно спря-
мо друго изкуство освен литературата може и да е ненарочна, но при 
всички случаи тя свидетелства за добро познаване на произхода на 
“метода” и за коварния стил на поднасяне на подобни решения, който 
дава възможности за множество спекулации впоследствие. Веднъж 
социалистическият реализъм е отнесен към цялото изкуство като оп-
ределя генерално неговата функция и цел и втори път се появява в 
по-тесния си смисъл като литературен метод.

Общата художествена изложба през 1949 г. се явява вече трета 
214 Пак там, с. 137
215 ЦДА, ф. 133, оп. 7, а. е. 23, л. 6
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фаза по пътя на т.нар. от Попов “вътрешна логика” на “метода”, тоест 
тя би следвало да бъде проекцията на политичекото решение в худо-
жествената практика. Но преминала през институционална “обработ-
ка”. Резултатът е доста противоречив.

Богомил Райнов определя настроенията по време на журирането 
на изложбата като “бойни действия” между групата на “праволиней-
ните”, в която попада самият той заедно с Любен Белмустаков и Иван 
Керезиев, и от другата страна групата на Илия Петров, Веселин Стай-
ков и Стоян Сотиров.216 “Организирането на общата изложба бе бой-
котирано от редица приятели на Жендов без чието участие изглежда-
ше немислимо до този момент да се прави изложба. Въпреки това 
откриването се състоя. Ядосани от факта, че и без петли се съмва, 
стачкуващите говореха, че никога по-рано не имало толкова слаба 
изложба. Ние, защитниците на изложбата на свой ред тръбяхме, че 
това е крупен успех, нова стъпка в развитието на социалистическото 
ни изкуство и други подобни, обичайни за времето тривиалности. Ис-
тината е, че изложбата действително бе слаба, но не толкова зарад 
участието или неучастието на един или друг автор, а защото цялото 
ни изкуство, особено в онзи момент, се намираше в криза, потиснато 
от партийната принуда и примитивните норми на догматизма, скрое-
ни по съветски образец.”217 

Верен на стила си дори и “post mortem”218 излагайки своята гледна 
точка за събитията, Богомил Райнов изцяло е съобразил тона и из-
водите си с очакванията на актуалната политическа реалност. Схе-
мата на “качественици” срещу “идейници” от 30-те години отново се 
повтаря през 1949-1950 г., но политическата власт вече е твърдо на 
страната на “идейниците”. Тоест Райнов е прав дотолкова, доколкото 
естетическите съображения на тези “бойни действия” са маска на по-
литически по същността си спорове в момент, в който се “намества” 
именно управлението на художествения живот.

В изложбата не участват Илия Петров, Борис Ангелушев, Дечко 
216 Цит.съч., с. 68
217  Пак там, с. 70
218 Книгата “Лека ни пръст мир на праха ни” е издадена през 2008 г. след смъртта на Райнов по 
изрично негово желание.
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Узунов, Илия Бешков, Иван Фунев, Стоян Сотиров, Стоян Венев, Зла-
тю Бояджиев, Александър Стаменов, Любомир Далчев, Васка Ема-
нуилова, Мара Георгиева, Боян Петров и др. В писмото си Жендов 
пише възмутено, че журито на 21 обща изложба е назначено от КНИК 
и в него са привлечени Борис Митов и Симеон Велков, наречени от 
него “закостенели формалисти-академици”.

“За маскировка пък на безобразията, извършени при касапското 
журиране на 21 обща изложба, където бяха отхвърлени десетки ка-
чествени тематични творби, хората около групата разпространиха 
клеветата, че “формалистите” масово саботират изложбата. Клеве-
тата бе съпроводена, разбира се, с редовните джандарски сплаш-
вания “концлагер”, “изселване” и пр. А истината е много проста: от 
стотината неучаствали в 21 изложба художници, за които споменах 
вече в началото на настоящото, половината са представили творби 
за изложбата, които журито /Богомил Райнов, проф. Борис Митов и 
Любен Белмустаков начело/ отрязва като “формалистични”. Остана-
лите художници, наплашени от предварителната хайка срещу тях, 
просто не са посмели да представят нищо за изложбата.”219

Журито на 21 ОХИ, открита на 21 декември 1949 г. е обявило за 
формалистични редица стойностни по неговото мнение творби и ги е 
отхвърлило, за сметка на това лансирало свои автори в лицето на ма-
йор оз Лазар Йорданов, Димитър Гюдженов, Константин Щъркелов, 
Борис Митов, Бинка Златарева, Никола Танев, Руска Маринова, Ели-
савета Консулова-Вазова, Александър Божинов, Ненко Балкански.

Изложбата е печално известна в литературата най-вече със само-
критиката, която Владимир Димитров-Майстора си прави по време 
на нейното обсъждане, проведено на 20 март 1950 г. Калинова също 
цитира този случай, изтъквайки стратегията на партийната власт да 
използва вече утвърдени авторитети в различни области, за да въз-
действа на останалите, като “доказателство за “притегателната сила” 
на соцреализма”.220

Майстора се оправдава с липса на време и технически затрудне-
219 Цитатът е от писмото на Ал. Жендов.
220 Цит.съч., с. 97
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ния, както и липса на модели, затова че не е изпълнил своята кон-
трактация за картината “Жътва” според очакванията: “Аз съм съгла-
сен с общото решение в тази изложба – да се махнат крайните тече-
ния, които са вредни, особено за младите. Защото ако се позволява 
на един Пикасо, на всички други модернисти да правят някакво раз-
витие, ние, които не владеем граматически основата за всяко изку-
ство, как може да вървим нататък? То ще рече да излезем от покрива 
да градим къща. Аз от опит зная, че не умея още да рисувам. На-
правил съм недовършени работи, затова защото довършването им 
изисква много време, една-две години. “221

Дали той изиграва съзнателно ролята на изкупителна жертва или 
реагира първосигнално, адаптирайки се към общия хор на покаяние 
на художниците не е много сигурно. Моментът на появата на тази из-
ложба е изключително сложен политически. Критиките към нея идват 
от две страни - и от “правоверните”, и от страната на техните опонен-
ти, сред които са най-добрите и изявени български художници. Макар 
да е официално прокламирана като “крачка напред по пътя на изку-
ството към социалистическия реализъм” изложбата се превръща в 
терен за поделяне на влияние, в което главна роля има субективизма 
на понятието за социалистически реализъм. 

Това е изложбата, на която картината на Александър Жендов 
“Край смъртния одър на вожда” (цитирана от Райнов с названието 
“Пред гроба на водача”) е разкритикувана, заради “колоритна вкусов-
щина”, липса на пространство и вдървени пози. Майстора е обвинен 
в “плакатност” , Никола Танев – в “остатъци от импресионистична 
техника”, Петър Морозов – в “примитивна техника”, Никола Георги-
ев – “неизясненост на терена” и т.н.222 Според метода на анализ не-
достатъците са поражения на формализма, успехите са успехи на 
Партията.

Развитието на обсъждането на изложбата на 20 март до голяма 
степен обяснява мотивацията на Жендов да изпрати писмото си 10 
дена по-късно. С изключение на официалните доклади, самокритика-
221 ЦДА, ф.133, оп. 7, а. е. 23, л. 42
222 Райнов, Богомил. Общата художествена изложба. - Художник, 1950, № 3, с. 42
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та на Майстора и още едно две изказвания, обсъждането преминава 
в мълчание. Страхът или по-скоро пълната неяснота, затова какво 
всъщност се очаква от художниците, подклажда напрежението, което 
ескалира между Жендов и Червенков. 

Жендов си позволява да търси сметка от Червенков, защо идео-
логическите формулировки, зададени с резолюциите на партията „за 
борба с формализма и естетизма”, не са разяснени на художниците, 
но за сметка на това се прилагат активно по свръхсубективни крите-
рии, които са често дори в противоречие с “доктрината”. Писмото му 
е откровение за нейната “куха фразеология”, която често се появява 
в защита на съвършено противоположни тези. 

“Понятията формализъм и реализъм плуваха в пълна идейна 
мъгла и това даваше възможност да се жонглира с тях по най-про-
изволен и безотговорен начин... Нито съюзът на художниците, нито 
парторганизацията ни, нито КНИК се погрижиха да изяснят идейната 
постановка на тия въпроси, да издигнат на принципна висота борба-
та срещу формализма, за да пресекат възможностите за злоупотре-
ба с нея.”223

В този момент Жендов се намира в изолация от Агитационно про-
пагандния отдел на ЦК н парторганизацията на СХБ, заради партий-
но наказание. Обидата му от този факт е допълнителен мотив за пис-
мото, който допринася и за субективния фактор, изтъкнат от Райнов 
в посмъртната му книга.

Жендов прави систематичен разбор на проблемите в организа-
цията на художествения живот, заставайки на страната на „по-голя-
мата и по-добрата част наши художници” като очертава именно това 
състояние на паника и скованост, предизвикано от прехода в полити-
ческата ситуация:. „...сред художниците се създадоха и се засилват 
опасни настроения: разочарование от партийното ръководство, обез-
веряване във възможностите за творческа проява, та дори и паника, 
в която се смята, че партията едва ли не си е поставила за цел да 
обезличи творческото дело на художника, като го скове в казармена 

223 Писмото на Жендов, с. 4 - 5
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дисциплина, като го подчини на безапелативна произволна цензура, 
като вулгаризира до площаден вкус изкуството и т.н.и т.н.”224

Утопизмът на Жендов стига до там, че той също се втурва в пре-
следване на т.нар. “груповщина” в писмото си в духа на търсенето на 
“врага с партиен билет”, което в онзи момент, непосредствено след 
процеса срещу Трайчо Костов, е най-актуално и също спуснато с ди-
ректива. Художникът изглежда лоялен към актуалната политика на 
партията и напълно неосъзнат за нейното действително приложение 
в практиката. “Административното командване”, срещу което се из-
казва в писмото си представлява именно КНИК. Иван Керезиев, кой-
то в този момент ръководи сектор Изкуство към КНИК, е основният 
противник на Жендов. А сред неговите съмишленици по това време 
са Стоян Сотиров, Стоян Венев, Николай Шмиргела, Илия Петров, 
Александър Стаменов, Тодор Мангов. Жендов като че ли се надя-
ва да наложи субективното си схващане, но не отчита факта, че по 
този начин критикува крайно и самоуверено властта за собствените 
й средства и тактики. 

В този случай много подходящо е обобщението на Наталия Хрис-
това: 

“Дали интелектуалците имат съзнанието, че се занимават с поли-
тика? Или просто тези творци са искрени и честни в отношението си 
към действителността и именно чрез тази искреност неизбежно ста-
ват (или започват да изглеждат, или тя ги прави) политически ангажи-
рани в среда, изпълнена и излъчваща идеологически и дори научно 
обосновани послания, с които обаче най-малко се съобразява ви-
сшата партийна номенклатура. Разминаването между прокламации 
и социално-политическа реалност провокира критичния дух и твор-
чество на част от духовния елит.”225

От днешна гледна точка разликата между двете изложби през 
1947 и 1949 г. е почти недоловима. Аргументите на Жендов в този 
смисъл наистина отразяват по-скоро политическите напрежения в 
224  Пак там, с. 7
225 Христова, Наталия. Специфика на българското “дисидентство”. Власт и интелигенция 1956 – 
1989 г. П., Летера, 2005, с. 53
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СХБ, отколкото действителните проблеми на художествената продук-
ция. Имайки предвид преходния момент, в който двете изложби се 
организират, художниците реагират удивително синхронно, намест-
вайки се изцяло в социалната и революционна тематика. Освен V 
Конгрес на БКП непосредствено преди и по време на ХХI изложба 
умира Георги Димитров, построен е мавзолеят му, Вълко Червенков 
поема властта като министър-председател и първи секретар на ЦК 
на БКП. 

Преди 1950 г. социалистическият реализъм в българското изку-
ство все още не е стигнал до онази върхова точка, в която канонът 
всъщност се разпада, постигайки своята най-висока степен на “отво-
реност” по определението на Лахусен.226 Но процесът на унификация 
вече е задействан и това, което прави най-силно впечатление и при 
двете изложби е забележителното заличаване на творческата иден-
тичност. Отказът от “ексизност”, която се подлага на критика като 
един от най-опасните белези на формализма, довежда всъщност 
до онази степен на завършеност на произведението, в която всички 
са еднакви. Това именно е “зануляването” на почерка, като основен 
ефект от прилагането на метода. Най-драстични примери за промяна 
на личния стил поначало са Стоян Венев и Дечко Узунов и техните 
произведения от началото на 50-те години. Стоян Венев е цитиран 
и в книгата на Димитър Аврамов като пряка илюстрация на пораже-
нията от “догматизма” с неговата картина “На прощаване” от 1952 г. 
Дечко Узунов с колектив рисува една от емблемите на българския со-
цреализъм, картината “Втората национална конференция на ТКЗС” 
от 1953 г. Но те съвсем не са единствени. Тоталността на “метода” 
не позволява изключения, което при някои автори довежда просто 
до отказ от изява. През 1947 – 1950 г. художниците все още “пре-
крачват” от “новия художествен реализъм” към социалистическия, 
пазейки значителна част от творческата си идентичност. Неслучайно 
следвоенния период се обявява от соцреалистическата критика като 
“еклектичен”.227 Унификацията на индивидуални стилове и почерци е 
226 Lahusen, Thomas. Socialist realism in search of its shores. In: Socialist Realism without Shores. Ed. 
Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko. Durham and London, Duke University Press, 1997, с. 17
227 Любен Белмустаков в увадния текст към каталога на ХХ Обща изложба, с. 7
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издигната до следваща по-висша степен като “големите форми на из-
куството – завършената тематична картина в живописта, композиции 
и групи в скулптурата, серии и цикли в графиката.”228 Вижда се как 
стилът и жанрът се смесват и размиват като понятия в определянето 
на формалния модел на социалистическия реализъм. Белмустаков 
например употребява ескиза като жанр.229 В този смисъл Жендов е 
прав да обърне специално внимание на необходимостта от разясня-
ване на понятията за реализъм и формализъм. Но в крайна сметка 
категоричното им дефиниране е невъзможно, а и нежелателно, до 
голяма степен “неудобно”, съдейки по стриктното нагаждане според 
съветската политика. Тоест дефиницията може да дойде само оттам, 
откъдето идва и “методът”. Нагледните примери с изложбите на Ге-
расимов, гостуването на Решетников и именно част от тази кампания 
за неговото изясняване, но на теоретично ниво той си остава “отво-
рена система”. 

Критиката на ХХI изложба винаги се явава в съпоставка с пре-
дходната изложба. Сравнението върви в посока на последователни-
те констатации, че изложбата през 1947 г. свидетелства за намиране 
на правилната тематика на произведенията, а изложбата през 1949 
г. вече е знак за уточняването на формата, в която тази тематика 
трябва да се облече. Любен Белмустаков определя основните тен-
денции между двете изложби като: “преодоляване на абстрактността 
на художествения образ”, “жизнена конкретност”, “търсене на най-съ-
държателните моменти от жизненото многообразие”, “склонност към 
документална точност и правда”.230

Утвърждаването на успехите на ХХI изложба се развива изцяло 
по теоретичните репери на социалистическия реализъм – отноше-
нието към живота, изтъкването на положителния герой, “здравата 
партийност и тенденциозност” и т.н.)231 

Райнов отчита и по-голямо тематично  разнообразие заради 
228 Пак там, с. 9
229 Белмустаков, Любен. Формализмът в нашето изобразително изкуство (по повод изложбата на 
командированите в Румъния наши художници). - Художник, 1949, № 2, с. 119)
230 Белмустаков, Любен. ХХI Обща художествена изложба. - Изкуство, 1950, №1, с. 28 – 29
231 Райнов, Богомил. Общата художествена изложба. - Художник, 1950, № 3, с. 35
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включването на исторически сюжети към трудовите и революцион-
ните. Такива са например “Слизането на Ботев при Козлодуй” на Ди-
митър Гюдженов или “Ботев и Левски” на Никола Вълчев. Интерес-
но е как критикът разграничава подходите в рисуването на сюжети 
с ТКЗС, описвайки как “Вършитба в ТКЗС” на Панайот Панайотов е 
значително по-успешна в представянето на “прелестта на бита в ко-
оператива” то предходни композиции с подобен сюжет, които изра-
зяват представата за ТКЗС само със заглавието си.232 В изложбата 
разбира се преобладават трудовите сюжети, но критиката спрямо тях 
е за “само изтъкване на човека като организатор и творец на про-
изводството” или “липса на психологична дълбочина”, “външно, на-
туралистично отношение е към сюжета” и др.233 Въпросните цитати 
онагледяват именно субективизма и онази “идейна мъгла”и паника 
сред художниците, за която пише Жендов.

Изложбата през 1947 г., а и тази през 1949 г. имат хибриден харак-
тер. Жанрът на пейзажа е вече пейзаж с фабрика, портретът е порт-
рет на героя или на “съвременника”, композицията е трудова или 
революционна, но особено през 1947 г. все още липсват едрите 
планове и фронталността. Налице е и тази специфика и уникалност 
на художествения език, заради която художниците са обвинявани в 
“ескизност”. На фона на последвалото развитие трогателни са опи-
тите през 1947 г. на Златю Бояджиев с “Композиция” или на Кирил 
Петров с “Пълнене на чували”, в които фигурите на работници и се-
ляни са представени в работния процес гърбом с потопени в сянка 
анонимни лица. Бригадирите на Симеон Халачев също са с гръб в 
картината с издължени маниеристични тела. Кирил Цонев показва 
през 1947 г. своята картина “Черните забрадки”. Видим е опитът на 
художниците да “излязат от себе си”, да се настроят не само тема-
тично, но и на едри и максимално реалистични обеми, които плътно 
обхващат фóрмата. Резултатът е компромисен и от гледна точка на 
личния стил и досегашните изяви на съответния автор, и от гледна 
точка на изискванията на “метода”. През 1947 г. Стоян Венев също се 
намира все още в хибридна фаза, изоставил хумористичните селски 
232 Пак там, с. 35
233 Пак там, с. 37
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сюжети с дребни карикатурни фигурки, увеличил значително мащаба 
и фронталността на своите сюжети изпълнени с героичните лица на 
войници, селяни и работници с подчертано портретни характеристи-
ки, но отново в присъщия “декоративен” стил от съчетание на няколко 
цветови нюанса. Това е преходът към въпросното “Прощаване”, с кое-
то неговата метаморфоза в соцреалистически художник приключва.

Общата изложба през 1949 г. се провежда с анонимен увод под 
название “Художникът на НРБ отразява грандиозното строителство, 
обществено значимите идеи и събития”. В нея участват Васил Сто-
илов (“На смъртния одър”), Ненко Балкански (“Рационализатор”, 
“Строеж на мавзолея”), Стоян Венев (“Чехкини посрещат червеноар-
мейци”), Асен Василиев “Българска софра”) и т.н.

През 1949 г. пейзажът е вече “населен пейзаж” (“Строеж на мост” 
на Б. Данков), портретите са на Ленин, Сталин, Димитров, Коларов. 
Райнов отбелязва, че това са първи опити на българските художни-
ци да рисуват Сталин или да правят скулптурни портрети с неговия 
образ.234 Най-важно обаче си остава изясняването на реалистичните 
похвати на базата на примери от тази изложба. И Райнов се спира 
именно на тази особеност на социалистическия реализъм, в който 
“новото” съдържание не търси нова форма, а напротив, прави заемки 
от класически образци, преработва “старото” срещу което вече вед-
нъж се е разбунтувало. За тази особеност стана дума и по-горе. “... 
всъщност казват [модернистите], ни повече ни по-малко, че за да из-
разим новите социалистическия идеи, трябвало “да измислим” нови 
похвати, нов език, което е пълна безсмислица. Както в областта на 
литературата стилистичните похвати на нашите класици, елементи 
от техния език, могат да ни помогнат твърде много, за да изразим 
новите си възгледи, така и в изобразителните изкуства похватите на 
класиците-реалисти  не само могат, но и трябва да се използват при 
предаване на новото съдържание.”235

Анализирайки проблема за художествените похвати в дежурната 
опозиция с модернизма и формализма, критикът стига в заключение 
234 Райнов, Богомил. Общата художествена изложба. - Художник, 1950, № 3 с. 38
235 Пак там, с. 39
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до най-съществения принос на общата изложба от 1949 г. и той е, че 
картините вече “говорят на широкия зрител с “понятен, леко достъ-
пен език” без нуждата от “нарочен преводач”.

Понятието “формализъм”

Формализмът има собствена специална роля в историята на со-
циалистическия реализъм. Най-общо казано формализмът е антире-
ализъм и събирателно определение за “изкуството на империалис-
тическата буржоазия”.236 Белмустаков стига дори до там да съчини 
историография на формализма, въпреки, че такова художествено 
течение реално не съществува. Във връзка с мистификацията на 
формализма и изобщо със “заклинателния характер” на термините, 
с които си служи теорията на социалистическия реализъм Чавдар 
Попов цитира Евгений Громов, че “в нито един учебник или научен 
труд от сталиново време не може да се намери някакво точно опре-
деление на формализма”.237 

На базата на употребите му може да се направи извод, че форма-
лизмът е резултат не от изгубения баланс в реалистична форма 
спрямо идеологическо съдържание, а от позицията на конкретния 
творец спрямо властта. В писмото си Жендов пише: 

“... Под лозунга “борба срещу формализма” се води истинска хай-
ка, чиято изходна позиция е груб сектантски кариеризъм, а средства-
та – клевети, интриги или просто джандарски сплашвания...

“Накъсо казано: вместо идейно избистрена, задълбочена и кон-
кретизирана програма за борба срещу влиянието на класовия враг в 
изкуството и за полагане на основите на социалистическия реализъм 
– безидейна, безпланова мътилка!

Вместо организация – деозрганизация!

Вместо колективно ръководство, вместо масово увличане на ху-

236 Белмустаков, Любен. Формализмът в нашето изобразително изкуство (по повод изложбата на 
командированите в Румъния наши художници). - Художник, 1949, №2, с. 118)
237  Цит.съч, с. 113 – 114
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дожниците в творческа и обществена работа – административен 
терор и командване. Вместо градивна високопринципна критика и 
самокритика – задушаване на всяка критика в блато от клевети и ин-
тириги.”238

При тези условия формализмът напълно е загубил терминологич-
ните си функции, той не е реално явление или организирана реак-
ционна проява в художествената практика, а се появява само в слу-
жебната си роля на “враг” на социалистическия реализъм.  

Грехът на формализма не се изчерпва само с ескизност, дефор-
мация, условност, геометризация, синтетизъм, импресионистични, 
експресивни, кубистични или общо казано модернистични влияния, 
“откъснатост от живота”, “схематична опростеност”. Той е по-ско-
ро напълно абстрактна, непридвидима заплаха, която стои и пред 
“най-правоверните” участници в художествения живот. Както пише 
Димитър Аврамов, “Знаеше се: трябва да се воюва срещу формали-
зма и натурализма. Но досегашния опит показваше, че ясни на тео-
рия, на практика тези понятия ставаха много относителни и приложе-
нието им нерядко граничещо с произвол. При желание всеки можеше 
да бъде обявен за “формалист”, щом изкуството на Александър Жен-
дов бе заклеймено като такова”.239

“Печат”, “дамга”, “присъда”, “клеймо”, в новата историография се 
използват много нарицателни за формализма, които се опитват да го 
представят възможно най-ярко като съдбоносен, често фатален за ху-
дожниците агент на нормативната реалност от онзи период. Веднъж 
поставен като етикет върху произведение или автор, формализмът 
води до системно отхвърляне, критика, нападки и изолация. Терми-
нологично формализмът наистина се свързва с теорията на запад-
но-европейския модернизъм. Според неговата речникова дефиниция 
формализмът обобщава преимуществото на средствата в презента-
цията на творбата, за сметка на това, което те изобразяват. Идеята, 
че формата на може да има самостойно значение в художественото 
произведение е основополагаща за абстрактното изкуство.
238 Писмото на Жендов. – ЦДА, ф. 98, оп. 2, а.е. 78, л. 6
239 Цит.съч., с. 77
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Формализмът се развива като метод в художествената теория на 
20 век. През 1940 г. в есето си “За един по-нов Лаокоон” Клемънт 
Грийнбърг, който се счита за една от емблемите на формалистична-
та западна критика и активен подръжник на свободата на формата 
пише: “Като първа и най-важна точка в своя дневен ред авангардът 
вижда стремежа да избяга от идеите, които заразяват изкуството с 
идеологическите борби на обществото. Идеите идват, за да опреде-
лят същността като цяло... Това означава ново и много по-голямо 
ударение върху формата, а също и поддържането на изкуството като 
независимо призвание, дисциплина, умение, напълно автономни и 
упълномощени да зачитат собствените си интереси, не просто да 
служат като комуникационен канал.”240 Този кратък цитат за автоно-
мията на формата от Грийнбърг е достатъчен, за да обясни защо в 
социалистическия контекст терминът „формализъм” се появява като 
антипод на социалистическия  реализъм. Виктор Бъргин дава доста 
лаконична и точна формулировка на непреодолимата опозиция по-
между им в есето за социалистическия формализъм, публикувано 
за първи път през 1976 г.: “Пропагандното послание е неефективно 
в степента, в която то подкрепя кодовете, рамкиращи идеологията, 
на която то опонира; същите, които го определят като “проста про-
паганда”.241

За формалистични могат да бъдат набедени също темата, сюже-
тът, дори настроението на творбата, колкото и неопределено да е 
това качество от гледна точка на естетиката. Дори и разглеждан само 
във връзка с отношението между форма и съдържание формали-
змът така и не намира своята ясна дефиниция. В свой доклад върху 
ХХI Обща изложба Александър Жендов опонира на Любен Белмус-
таков точно върху проблема за формализма. Поводът е статията на 
Белмустаков за общата изложба, публикувана в сп. Изкуство, бр. 1, 
1950 г. Жендов пише: “Тук понятията формализъм и реализъм обик-
новено плуват в такива призрачно мъгливи очертания, които може 

240 Greenberg, Clement. Towards a Newer Laocoon. - In The collected essays and criticism, vol.1, 1939 – 
1944, ed. John O’Brian, Chicago: University of Chicago Press, 1988, с. 28
241 Burgin,Victor. from ‘Socialist Formalism’. – In Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas, 
ed. Charles Harrison & Dr. Paul J. Wood, Wiley-Blackwell, 2011, с. 940
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би са удобни за автора да борави с тях при всеки отделен случай 
така както намери за добре, но които в никакъв случай не могат да 
допринесат за успешна борба срещу формализма.”242 Жендов забе-
лязва, че Белмустаков употребява формализма не като синоним, а 
като разновидност на “зловредно влияние”, която е различна от им-
пресионизма и други “упадъчни” направления, с което го разоблича-
ва в пълно непознаване на същността на проблема с формализма. 
Впоследствие подобни изказвания ще се обърнат генерално срещу 
художника, превръщайки го в “знаме на формализма” и “оръдие на 
реакционните западни попълзновения”, както го определя Никола 
Мирчев в своя доклад, написан от името на ръководството на СХБ в 
кампанията срещу Жендов.

В средата на 70-те години на ХХ век, с определение на формали-
зма се ангажира Тодор Павлов: “Празното оригиналничене, безсмис-
лената игра на линии, багри, звукове, изпразнените от всякакъв раз-
умен смисъл думи, никакви връзки с човешката практика и с прогре-
сивното развитие на човешката култура – ето към какво се свежда в 
края на краищата всеки формализъм в изкуството, критиката, есте-
тиката. Та кому е нужно такова “изкуство”, ако не на реакционната 
буржоазия, която с пълно основание гледа на него като на чудесно 
средство за замъгляване на съзнанието на трудещите се маси...”243

Парадоксално е, че самият социалистически реализъм на практи-
ка се възприема и развива по чисто формалистични принципи. Тър-
сенето на подходяща за новото съдържание “национална” форма, 
която трябва да избегне едновременно буквалния натурализъм и 
индивидуалистичните амбиции за художественост, но в същото вре-
ме да изрази искреното отношение на автора към заобикалящата го 
действителност; конкретните препоръки за типизация на образите, 
идеализиране, реалистично третиране на цвета, избор на подходящи 
жанрове и сюжети, всичко това е по характера си абсолютно форма-
листичен подход в онзи речников смисъл, който връща пълноценна-
та стойност на термина. 

242  ЦДА, ф. 98, оп. 2, а.е. 77, л. 2
243 Павлов, Тодор. Тодор Павлов за изкуството. С., Издателство “Български художник”, 1974, с. 344
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Благодарение на писмото и реакцията на Жендов през 50-те годи-
ни в България формализмът придобива още едно име и това е “жен-
довщина” или “жендовизъм”. Действията на Жендов са политически, 
но последствията от тях рефлектират върху него през призмата на 
изкуството му и той бързо е обявен за опасен враг, формалист, “агент 
на чужди интереси”, проводник на западния модернистичен и “упадъ-
чен” вкус, изключен от Партията и от художествения живот, социално 
и дори физически унищожен.244 Със “Случая Жендов” въпросът за 
качеството на художественото произведение се трансформира във 
въпрос на преданост към Партията. Облечено в лексиката на со-
циалистическия реализъм, естетическият проблем за качеството се 
уравнява с принципа на “партийността” на произведението.

Вълко Червенков отговаря на художника с речта “За Партията и 
против Партията в изобразителното изкуство”245 – третият програмен 
документ на българския соцреализъм. За целта е свикано специално 
съвещание на Централния комитет. Така личната му кореспондениця 
е превърната в повод за политически манифести и за цяла кампа-
ния, която увлича като ехо и ръководството на СХБ, и критиката, и 
пресата. От отговора става ясно, че Вождът не съзира в писмото на 
Жендов нищо друго “освен платформа за борба срещу Партията в 
изобразителното изкуство”. Анализирайки аргументацията на худож-
ника, Червенков си прави най-простия извод, че според него, откакто 
Партията е поела управлението на художествения живот качеството 
на художествената продукция е паднало значително. Само този из-
вод вече е достатъчен за предприемане на пълно “разгромяване” на 
текста и на неговия автор. Отговорът на Червенков е изключително 
показателен не само за неговия управленски стил, но и като цяло 
за системата на политическо “навигиране” на социалистическия ре-
ализъм. В нея не се допускат отклонения от курса на “единството”, 
тоест не се толерират каквито и да било прояви на индивидуализъм 
в това число и самоувереността да се обърнеш директно към Вож-
да по належащи проблеми; не е позволено и най-малкото съмнение 
244 Три години след въпросните събития художникът умира от рак.
245 Червенков, Вълко. За Партията и против Партията в изобразителното изкуство. в. Работническо 
дело, бр. 226, 14 август 1950, с. 2, 3
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по отношение на политическото ръководство, независимо в кого е 
персонифицирано то; движението на решенията винаги се извършва 
“от горе надолу”; не се приема критика извън тази, която се пише по 
официалните схеми и според актуалните директиви; не се използват 
други показатели за оценка на изкуството, освен пряко свързаните 
със същите директиви, какъвто например е броят на посетителите на 
съответната проява, колкото и условен да е той и т.н. 

Не само понятието за формализъм, но и политическият проблем 
с управлението и разединението, “груповските деления” в СХБ се 
персонифицира в лицето на Жендов, по същия начин, по който само 
няколко години по-късно пораженията и проблемите на сталинизма 
в България ще бъдат персонифицирани в лицето на самия Вълко 
Червенков. 

“Александър Жендов е станал изразител на индивидуалистиче-
ския буржоазен бунт срещу партийността в изобразителното изку-
ство, срещу ръководната роля на Партията в него, срещу критиката и 
борбата против гнилата западноевропейска култура”.246

От отговора на Червенков става ясно, че Жендов създава пробле-
ми на партийното управление със самочувствието си и опакия си 
нрав още преди писмото.

Вълко Червенков отговаря публично, но не публикува целия текст 
на писмото на Жендов. Така то не може да се осъществи като крити-
ка, а само като назидание, което доизяснява политиката на партията 
в областта на изкуството. За да е съвсем пълноценен този акт на 
разобличаване и назидаване, на съвещанието, на което Червенков 
произнася речта си, е поканен и Жендов.

“Извикали сме го, за да чуе нашата оценка на неговото поведение 
от две години насам, на неговото писмо до мен – да чуе тази оценка 
и да се види дали в най-последния момент той не ще се стресне, 
не ще се оборави, у него няма да проблесне, ако все още някаква 
нишчица го свързва с Партията, искра на съзнание за гибелността на 
всяко противопоставяне срещу Партията…Или Александър Жендов 
246 Пак там, с. 2
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сам ще разобличи своята собствена антипартийна позиция, ще се 
разоръжи без остатък пред Партията, ще се откаже от жендовщината 
не на думи, а на дело ще поведе борба срещу тази жендовщина, ще 
работи за изпълнение на партийните указания и директиви – и тогава 
той ще може да разчита да остане в редовете на Партията, или това 
няма да направи, ще се опита пак да заглавиква и хитрува – и тогава 
нека се сърди на себе си. Партията ще направи всички изводи за 
него. Само така стои въпросът.”247

Така, както Сталин създава термина “социалистически реализъм” 
през 1932 г., през 1950 г. Вълко Червенков измисля “жендовизма”. 
“Терминът” се намира в широка употреба почти до официалната по-
смъртна реабилитация на художника в края на 50-те години. Типич-
но българско явление “жендовизмът” обобщава не само проявите 
на формализъм в изкуството, но и антипартийното поведение и на 
всякаква проява на индивидуално мислене и мнение в най-силно из-
разения колективизиращ стадий на “метода”.

Подобно на “трайчокостовщината” той се ползва едновременно 
като коректив и заплаха, съдържаща в себе си последствията от вся-
ка евентуална съпротива.

247 Пак там, с. 3
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III. Априлският пленум /1956 г./ – протоколи, 
политически решения и практика

Макар да е фиксиран в относително кратък хронологичедки отря-
зък (изследователите го разполагат между 1948 и 1953 г. като се взи-
мат за начало решенията на V Конгрес на БКП и за край смъртта на 
Сталин, (Евгения Калинова248, Чавдар Попов249, Пламен Дойнов250), 
периодът на сталинизма в България има толкова дълбоки послед-
ствия и траен ефект върху общественото и политическо развитие на 
страната, сякаш е продължил с десетилетия. Процесът на “дестани-
лизация” в културната и обществената сфера или т.нар. “размразява-
не” започнал в средата на 50-те години отвежда проблемите на ста-
линизма чак до 70-те години на ХХ век без да стигне до радикалното 
им разрешаване.

По отношение на управлението на културата едва Людмила 
Живкова успява да замени част от сталинските принципи на упра-
вление на културата със свои, изградени на базата на собствените 
й схващания. Може да се твърди, че сталинизмът не прилючва със 
смъртта на Сталин през 1953 г. или с ХХ Конгрес на КПСС и Април-
ския пленум на БКП през 1956 г. За политиката и обществения живот 
на социалистическата държава той се превръща в синдром с хро-
нични прояви и в стандарт за управление на културната сфера. По 
същия начин, по който е заложен в “генетичния код” на социалисти-
ческия реализъм, макар критикуван и “развенчаван”, сталинизмът не 
може да бъде отменен с еднократния жест на поредната резолюция 
или конгрес, тъй като именно в него е задействана цялата структура 
на тоталитарната държава. 

248 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). С., Парадиг-
ма, 2011
249 Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 
2002
250 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на 
НРБ. С., Институт за иследване на близкото минало, Сиела, София, 2011
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Разобличаването и осъждането на престъпленията в управление-
то на Сталин в процеса на “дестанилизация” се развива в контро-
лирани граници, поради риска от подронване на авторитета на со-
циалистическото управление като цяло. Именно от този риск про-
изхожда тактиката за извеждане на “грешките” главно през “култа 
към личността”. Другата официална тактика на „десталинизиращата 
политика” е връщането към „ленинските принципи”, което предвид 
постоянните сталинови референции към тях е най-вече пример за 
поредния идеологически парадокс. Тук е важно да се подчертае, че 
“размразяването” е етап, но не и радикално различен период или 
стил на управление. В променящите се условия политиката в Бълга-
рия продължава да бъде огледало на СССР, което предпоставя още 
по-голяма предпазливост и плахост при взимането на решения и в 
изявленията. На преден план излиза ролята на Централния комитет 
на партията като колективен орган на управление и опасността от 
подронване на неговия авторитет.251 “Развенчаването” на култа към 
личността на Вълко Червенков, затварянето на лагери, освобожда-
ване на затворници и намаляване на броя на затворите в страната, 
реабилитацията на “трайчокостовисти”, връщане на изселници и т.н. 
е част от “омекотяването” на режима в първата фаза на „дестанили-
зация”, но много скоро всичките тези методи, упражнявани от властта 
са възстановени в инструментариума й.252

По отношение на художествената практика именно периодът на 
“десталинизация” маркира върховия момент на социалистическия 
реализъм, неговото същинско утвърждаване и същевременно точка-
та на разпад (по Лахусен), от която започва неговото обратно разви-
тие и обръщане към “новия художествен реализъм”. След смъртта на 
Сталин, както Гройс отбелязва, културата се фокусира основно върху 
“възстановяване на историческата последователност” с развитието 
на неотрадиционалистични тенденции.253 В Русия те се основават на 
251 Живков, Тодор. За Априлската линия, Т.1, С., Партиздат, 1981, с. 10-11
252 Груев, Михаил. Политическото развитие на България през 50-те-80-те години на ХХ век. В: Ис-
тория на Народна Република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло 
Знеполски. С., Институт за изследване на близкото минало. Сиела, 2009, с. 133
253 Groys Boris. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aestetic Dictatorship, and Beyond. Translated by 
Charles Rougle. London New York, Verso, 2011, с . 10
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културните постижения от 19 век и класически автори, а България 
следва тенденциите от там. Социалистическият реализъм се изправя 
пред сериозно изпитание в най-върховата фаза на своето развитие.

За да се омекоти ефекта на криза в управлението, политическата 
реторика залага на упорито внушение за подем на комунистическата 
партия. Този подем, неубедителен по отношение на политическия и 
икономическия контекст, е съвсем правдоподобен що се отнася до 
“единствения художествен метод”. Социалистическият реализъм в 
България се намира в своята най-силна фаза непосредствено преди 
и след смъртта на Сталин. Макар в литературата моментът да се 
свързва главно с началото на трансформация и опити за превъзмог-
ването му, реално в практиката най-ефективно действа именно ста-
линовата визия за “стила”. След немалко критики, грешки и жертви 
точно в този хронологически отрязък художниците са най-пригодени 
към нея.

Смъртта на Сталин 

Йосиф Сталин умира на 5 март 1953 г. Официално “размразяване-
то” започва от тази дата, но процесът се развива бавно и плахо.  Смър-
тта на Сталин е поредният повратен момент в историческата “преди 
и след” логика на социалистическия реализъм. След нея се проявява 
т.нар. “предчувствие за промяна”, най-вече във възможността да се 
говори за проблеми, считани преди това за решени предварително 
“по директива”. Или както пише Наталия Христова, „дискусията става 
симптом на зараждащата се надежда”.254 Така нареченото “дискусион-
но оживление” е фиксирано от Пламен Дойнов в периода 1954-1955 г. 
Димитър Аврамов пише за огромния интерес, с който дискусионните 
теми се пренасят в България от руската преса като се преразглежда 
генерално т.нар художествено наследство и наследството на модер-
низма.255 Реалността изглежда като начало на същинска промяна. 
254 Христова, Наталия. Власт и художествена интелигенция в България 1956-1958 година. - сп. „Про-
блеми на изкуството“, 2000, 3, с. 51
255 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство,1994, с. 14)
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Процесът на т.нар. “размразяване” се дели на няколко подпе-
риода. Наталия Христова позиционира „началната дестанилизация” 
във времето между 1953 до 1955 г., и отчита първите репресии след 
„размразяването” в интервала между 1956 и 1958 г.256 Евгения Ка-
линова прави приблизително същото разделение, но поставя края 
в 1959 г.257 Тези амплитуди на властовия натиск върху творците на-
помнят много на отношенията между т.нар. „народна демокрация”, 
настъпила непосредствено след 1944 г,. и самия „сталинизъм”, за-
почнал след конференцията в Шкларска Поремба през 1947 г. 

Основната особеност на периода според Искра Баева е вълната 
на недоволство, започнала като обща тенденция в цяла Източна Ев-
ропа и смените в ръководствата на комунистическите партии след 
смъртта на Сталин през 1953 г. и завършила с края на илюзиите през 
1957 г. Макар общият тласък да е даден от съветската политика съ-
битията се развиват с известни различия в различните социалисти-
чески страни.258

Кризата в Източния блок започва преди това, в началото на 50-те 
години с репресии и чистки, с икономически срив, предизвикан от по-
вишените нива на милитаризация и насилствените методи, заради 
които никой не смее да изрази недоволството си. А началото на ли-
берализацията на политическата система в Съветския съюз датира 
още преди смъртта на Сталин от 1952 г.259 Но след 1953 г. то се ус-
корява. Пленумите и решенията, които синхронизират българската 
политика със съветския “нов курс” започват да се редуват от 1953 
г. с провеждането на VI Конгрес на БКП през 1954 г., който променя 
радикално предвидения петгодишен план според новата политика на 
Москва.

Безспорно същинският повратен момент в този процес е 1956 г. и 
ХХ Конгрес на КПСС. В България смисълът и ролята на историческия 

256 Цит.съч., с. 51
257 Цит.съч., с. 113 – 168
258 Баева, Искра. Източна Европа след Сталин 1953 - 1956. Полша, Унгария, България и Чехослова-
кия. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, с. 8
259 Калинова, Евгения, Искра Баева. Българските преходи 1939 – 2005. С., Издателство “Парадигма”, 
2006, с. 127
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съветски конгрес са дублирани от Априлския пленум на БКП, про-
веден през същата година. Пламен Дойнов отбелязва важността на 
тази дата именно в аспекта на “одомашняване” на социалистическия 
реализъм в литературата и във връзка с въпроса, доколко български 
може да бъде “методът”. Конкретно дефиницията, която изследова-
телят дава на това одомашняване е “контролирано от дискурса на 
властта лимитиране на позволена свобода в писането/публикуване-
то на литературни текстове”.260 Достатъчни са дори само уговорките, 
които се съдържат в определението по отношение на свободата, за 
да може да се очертае реалната “атмосфера” на периода по време 
на и около Пленума.

Докато в началото на “размразяването” общуването между власт-
та и творческите среди да върви „отдолу нагоре” благодарение най-ве-
че на дискусионната основа, на която се поставят проблемите, то във 
втората фаза посоката отново се променя и политическият контрол 
се изостря. Именно тази тактическа смяна в поведението на властта 
за пореден път попречва на творците да се адаптират или да достиг-
нат до реални резултати в промяната на „метода”. Наталия Христова 
отбелязва, че най-подозрителни след април 1956 г. са художници-
те. За разлика от писателите, които реагират на идеята за промяна, 
доста по-импулсивно и динамично с произведения, епиграми, книги, 
художниците застиват в същата паника, за която пише и Жендов през 
1950 г. Пламен Дойнов отбелязва същата недоверчивост в средите 
на писателите, но през 1953 г. след смъртта на Сталин. По отноше-
ние на литературата “случаят Жендов” има своя еквивалент в “слу-
чая Тютюн“, така че писателите също не реагират на апелите на Чер-
венков за активизиране на личния аспект в творчeството.261

Периодът на „дестанилизация” от 1953 до 1958 г. е кулминацио-
нен за социалистическия реализъм, въпреки наченките на промяна, 
предизвикани от политиката на „размразяване”. За край на този пе-
риод може да се приеме например официалната посмъртна реаби-
литация на Жендов през 1958 г.262 С нея „методът” се отваря за мно-
260 Цит.съч., с. 13
261 Пак там, с. 123
262 Художникът е реабилитиран с решение на Политбюро № 159 от 21 юни 1958 г. и предложение за 
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го по-широк спектър от възможности и интерпретации, заклеймени 
преди това с опасното определение „жендовизъм”.263 В тази повтор-
на употреба на Жендов се премълчават и неговите изводи генерал-
но върху нивото на художествената продукция, и ролята на Тодор 
Живков като обвинител. То потъва в общия тон на самокритика за 
съучастие в „култовските” начинания.

Политическата фигура, която олицетворява този момент и настъ-
пилия след “размразяването” продължителен период е Тодор Живков. 
Издигнат до първи секретар на ЦК по време на VI Конгрес на БКП 
през 1954 г. той поема ролята отредена му от Москва на „главен дес-
танилизатор”.264 Наталия Христова отбелязва, че много преди да е 
поел изцяло властта, той се ориентира към интелигенцията, съзна-
вайки ясно нейната сила и възможност за въздействие върху масите 
и по-конкретно това са писателите. Фазата на “дестанилизация” след 
Априлския пленум през 1956 г. се свързва с множество срещи на 
Живков с българските писатели и с казано най-общо „пренареждане” 
на властовото влияние.

Априлският пленум на ЦК на БКП

Априлският пленум на ЦК на БКП се провежда от 2 до 6 април 
1956 г. Целта е чрез него в България да се конституират решенията 
на ХХ Конгрес на КПСС (14 – 25 февруари 1950) и с доклада, и в 
заключителното си слово, Тодор Живков повтаря  Никита Хрушчов, 
ползвайки основните опорни точки за колективно управление, вяр-
ност към “единствения правилен път” на ленинизма и осъждане на 

организиране на посмъртна изложба по случай годишнината от рождението му.
263 Показателно е, че в изказванията на Априлския пленум „случаят Жендов” е отново инструмен-
тализиран този път, за да послужи за „разобличаването” на Вълко Червенков. Райко Дамянов, цити-
ран от Наталия Христова, заявява: „Една такава убийствена, унищожителна критика срещу Жендов 
дойде не от това, че той е имал упадъчни настроения за развитието на нашето изкуство, колкото 
от това, че се е осмелил да критикува слабостите в този сектор, за който др. Червенков отговаря-
ше.”  - Христова, Наталия. Власт и художествена интелигенция в България 1956-1958 година. - сп. 
„Проблеми на изкуството“, 2000, 3, с. 52  
264 Пак там, с. 52
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култа към личността.265 Пленумът се провежда тайно. Стенограма-
та му е извадена от секретност и публикувана едва през 2002 г.266 
Червенков не е изгонен, а понижен в зам.председател и остава в 
Политбюро, което само по себе си също може да се приема за до-
казателство за полувенчатост на промените. Въпреки, че в своите 
мемоари Червенков твърди, че по съвет на Хрушчов той не е трябва-
ло да бъде свален от поста председател на Министерски съвет.267 За 
министър-председател е назначен Антон Югов. Сформира се също 
комисия за обследване на осъдените от властта, която трябва да на-
прави и съответните предложения за реабилитация.268

Резолюцията на Априлския пленум е поредният програмен доку-
мент в историята на българския соцреализъм, който се появява в 
началото на неговата следисторическа фаза и определя цялото му 
следващо развитие. Резолюцията е декларация за преданост не 
толкова към “заветите на Ленин”, колкото към политиката на КПСС. 
Най-съществен текст в нея освен дългите пасажи, посветени на “бор-
бата срещу култа към личността Вълко Червенков”, е проучването, 
което ЦК на БКП възлага на Политбюро за реформи във всички об-
ществени сектори. Решенията на Априлския пленум всъщност дават 
насоки за действие на ниво „партийно управление“. Основният мотив 
на тези насоки е “вътрешнопартийната демокрация” и “колективно-
то ръководство”, съчетан с “ленински норми”. От документа личи, че 
процесът на дестанилизация в България започва с изцяло образова-
телни и пропагандни дейности, които целят “разясняване на реше-
нията на ХХ конгрес и поуките за нас”. Това е актуалният код поне 
в началото на процеса.269 В действие са критиката и самокритиката 
и нови методи за “партийнополитическо възпитание”. Започва ново 

265 Михаил Груев прави интересна съпоставка между Никита Хрушчов и Тодор Живков, чиито сход-
ства много наподобяват връзката между Вълко Червенков и Сталин. Според Груев и Живков, и 
Хрушчов са значително подценявани и маргинализирани от своите шефове, имат еднакъв произход 
и еднакъв интелектуален потенциал и дори външно си приличат. – Цит.съч., с. 137  
266 Априлският пленум на ЦК на БКП 1956. Пълен стенографски протокол. С., Атлас Прес, 2002
267 Червенков, Вълко. Към социализъм. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 
2007, с. 310
268 Христова, Наталия. Власт и художествена интелигенция 1956 – 1958. – Проблеми на изкуството, 
2000, №3, с. 5 
269 БКП в резолюции и решения (1944 – 1955), Т. IV, С., Издателство на БКП, 1955, с. 16
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преименуване на важни обекти, населени места и предприятия като 
част от цялостната ревизия на партийната история до момента.

Резолюцията от пленума осъжда предишното ръководство за 
“вредни и немарксистки методи на работа” и впоследствие той се ут-
върждава във властовата реторика като гранична точка на скъсване 
с грешките в политиката на партията и поемане по “правилния път”. 
По този повод Вълко Червенков пише, че всъщност на самия пленум, 
наречен от него “унил”, не е ставало дума за грешки, дори напротив 
линията на партията се приема като напълно последователна и съо-
бразена с решенията на V Конгрес на БКП от 1948 г.270

Поначало “грешката” узрява като по-късна концепция за пленума, 
когато периодът между 1950 и 1956 г. се отрича и зачерква от исто-
рията на партията. Може да се приеме, че т.нар. “априлска линия” се 
ражда не по време на Априлския пленум и в неговата резолюция, а в 
началото на 60-те години, когато неговата роля и смисъл са издигна-
ти до съдбовен момент на скъсване с “порочното” минало е втората 
такава точка на прекъсване в историческата последователност след 
1944 г. В тази връзка би трябвало да се добави една допълнителна 
уговорка към тезата на Гройс за смъртта на Сталин и стремежа към 
възстановяване на историческата последователност, с което скъсва-
нето с миналото и утопизма се считат за грешка.271 От 1956 г. тази 
последователност не включва сталинския период. Тоест тя отново 
пресича и заличава миналото и поредната празнина, която оставя ще 
бъде все по-осезателна през следващите години, когато социалисти-
ческият реализъм в действителност загубва каноничните си контури 
и дефинира цялото българско изкуство.  

ОХИ 1953 и “колективният метод”

Съдейки по паралела между ХХ и ХХІ общи изложби от края на 
40-те години симптомите на промяна и преход се търсят и откриват 
най-лесно в жанровия баланс. Що се отнася до първата фаза на „раз-

270 Пак там, с. 311
271 Цит.съч., с. 10
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мразяването” след смъртта на Сталин Евгения Калинова специално 
цитира, че на общата изложба от 1953 г. са допуснати творби “с по-ли-
чен характер”, каквито се приемат натюрморта, пейзажа, портрети и 
етюди, отделени във филиал на изложбата.272 Атанас Божков в своя 
доклад върху живописта в същата изложба не споменава подобен 
филиал. Единственият жанр извън тематичните композиции, на кой-
то той обръща внимание е пейзажът.273 Пейзажът е специално спо-
менат и в доклада на Никола Златев върху графиката в изложбата.274 

По време на обсъждането на изложбата, провело се в началото 
на 1954 г., се коментират именно жанровите проблеми, липсата на 
достатъчно пейзажи и натюрморти или по-скоро липсата на стимули 
за художниците да рисуват в тези жанрове.275 Обсъждането на из-
ложбата минава под знака на постоянно съотнасяне най-вече с ре-
зултатите от предходната обща художествена изложба през 1952 г., с 
“указанията”, дадени от Вълко Червенков тогава за “курс на равнение 
със съветските художници” и “създаване на класически произведе-
ния”. Част от изказванията засягат мотива за “личния стил”, “ориги-
налността” и “художественото майсторство”, но с цялата условност 
на тези понятия в условията на действащ “нормативен” соцреали-
зъм. Радикално нови тенденции не се отбелязват, дебатът се раз-
вива по-скоро плахо и вяло. Най-често цитираният акцент в общата 
изложба е живописната композиция “Национална конференция на 
първенците  на ТКЗС” на Дечко Узунов и бригада (в която участват 
Бойчо Григоров, Лиляна Дичева, Калина Тасева и Владимир Гоев) 
Голямата по формат композиция издържана в класически салонен 
стил и тъмен кафяв колорит представя тържествен момент, в който 
Вълко Червенков приема поздрави и подаръци от селяни от различ-
ни краища на България. Мизансценът на голямата концертна зала, в 
която се развива действието, съдържа всички необходими елементи 
на партийната показност - маса с червена покривка, големи портрети 
на Сталин и Георги Димитров в задния план и т.н. Техният приемник 
272 Цит.съч., с. 117
273 Божков, Атанас. Живописта в Общата художествена изложба – 1953 г. – Изкуство, 1954, № 1, с. 
25 – 26)
274 Златев, Никола. Графиката в Общата художествена изложба – 1953 г. - Изкуство, 1954, № 1, с. 41
275 ЦДА, ф. 133, оп. 8, а.е. 36, л. 8
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в политическото управление на страната – Вълко Червенков - е един-
ственият изобразен фронтално в композицията с изявени портретни 
черти. Другият толкова фокусиран портрет е фигурата на ударничка 
с медал в дясно от Червенков.276 Дечко Узунов прави ескиз на кар-
тината и нахвърля най-общо всичко във формата за един ден, как-
то си спомнят тогавашните му студенти, и после оставя на тях и на 
асистента да рисуват останалото. За целия период от две години на 
контрактацията, с която тази картина е реализирана, художниците 
получават ежемесечно заплащане.277 Персонажите зад червената 
трибуна са забележимо уедрени в сравнение с фигурите на селяните 
отпред - всички изобразени най-вече в гръб или три четвърти гръб. 
Тази изрядна каноничност по отношение не само на мащаба в т.нар. 
“морална перспектива”, но и на стила и на строежа на композицията 
с ясно определени планове и ясен център, както и изборът на тема, 
превръщат картината в един от най-забележителните образци на со-
циалистическия реализъм в българската живопис. 

В контекста на очертаващия по това време като все по-актуален 
въпрос за “личния стил” картината на Дечко Узунов и бригада като че 
ли е и най-подходящ пример за това, какво е действително понятието 
за личен стил. Един от най-изявените модерни живописци от периода 
на 20-те и 30-те години се включва в колективно произведение, из-
пълнено от неговия асистент и студенти в художествената академия. 
Както свидетелстват живите участници и съвременници, тази карти-
на се приема за огромен успех и по отношение на колективния метод 
на рисуване и като признание за “бригадата”, избрана за изпълнение-
то. В своя доклад за живописта в изложбата Атанас Божков определя 
картината като “събитие”.278

276 Според спомени, преразказани от Владимир Гоев, Калина Тасева и Лиляна Дичева, жената в 
носия, в три четвърти гръб, която се ръкува с Червенков в картината се казва Донка Панайотова, но 
самата ударничка до “вожда” не е конкретна историческа личност. Художниците си спомнят, че два-
та портрета в задния план са рисувани от тогавашния асистент на Дечко Узунов в Художествената 
академия Бойчо Григоров, а фигурата на Вълко Червенков – от Дечко Узунов.
277 Лиляна Дичева, Калина Тасева и Владимир Гоев по-късно често разказват полу на шега, че пър-
воначалният ескиз на Дечко Узунов е виртуозен и много експресивен, а после те две години го 
развалят като изписват всичко подробно до последния детайл.
278 Пак там, с. 15



128

“Колективният метод” за създаване на художествени произведе-
ния като част от инструментариума на социалистическия реализъм 
се въвежда в България също по съветски образец. Въпреки, че колек-
тивни са първите спонтанни произведения, създадени непосредстве-
но след 9 септември 1944 г., както и първите временни паметници в 
страната, колективното творчество се официализира под формата на 
контрактации, договори, конкурси именно в “сталинската” и приета тук 
като “историческа фаза” на социалистическия реализъм. “Колектив-
ният метод” се пропагандира главно като възможност за създаване 
на големи, монументални тематични произведения и необходимост, 
появила се в практиката, която поставя пред художниците непосилни 
като мащаб задачи. В статия по този проблем Борис Колев обръща 
специално внимание на принципите, по които се сформират творче-
ските колективи, споменавайки специално конкурсите за паметници, 
в които колективите често се сформират не според сходства в твор-
ческите схващания на художниците, а по административен път, което 
води съответно и до по-слаби резултати.279 При цялата условност на 
понятието за индивидуален творчески подход в границите на нор-
мираната и унифицирана естетика на социалистическия реализъм, 
както и на самите отношения вътре в определен колектив, това раз-
деление звучи доста неубедително, но то свидетелства все пак за 
съществуващите съмнения в този принцип на работа. Тоест той не 
се прилага съвсем безрезерзвно.280 Самият “колективен метод” е под-
веждащ по отношение на авторството. Поставяйки всички участници 
в колектива в равна позиция, а не в стандартните отношения меж-
ду автор и изпълнители, той всъщност заличава тяхната творческа 
идентичност, изравнявайки почерка и специфичните за всеки осо-
бености. Но освен съвместното създаване на конкретно произведе-
ние в по-общ план “колективният метод” е политика на насърчаване 
именно на отказа от индивидуалност и превръщането на твореца в 

279 Колев, Борис. За колективния метод при създаване на художествени произведения. - Изкуство, 
1953, № 3, с. 17
280 (Макар да не е отречен или отхвърлен “колективният метод” не се развива отвъд опитите до края 
на 50-те години. В по-късен период той се практикува главно в областта на монументалната скулп-
тура, но не поради “непосилността” на задачата, а заради симбиотичния характер на това изкуство 
и взаимоотношенията му с архитектурата.
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част от колективното съзнание, в което се изравняват всички общест-
вени пластове и в което независимо от професията и уменията си 
всеки има еднакво право на мнение и позиция. Колективният метод 
за определен период окрупнява и държавната субсидия за изкуство-
то, давайки прехрана на големи групи от творци и профанизирайки 
творческия процес до ординерна трудова активност със съответно 
работно време, срок и норма. 

Част от проявите на този “колективен метод” са също обсъжда-
нията на изложбите, критиката и самокритиката, принципа на кон-
трактациите и т.н.281

Композицията “Втората национална конференция на ТЗКС” е ва-
жна в историята на българския соцреализъм не само заради механи-
зма и принципа, по който е създадена като колективно произведение, 
но и заради факта, че се намира най-близко до идеалното ниво на 
“нулевост”, зададено от социалистическия реализъм по дефиниция. 
Подобно на Паметника на съветската армия в София тя е неразпоз-
наваема откъм авторство. Същевременно етнографските елементи, 
носиите от различни краища на страната, подробно проучени и пре-
създадени от художниците, я пренасят на по-високо ниво от простото 
приложение на шаблона, характерен например за работните сцени 
и тотален в своята универсалност. От този тип е композицията на 
Атанас Жеков “Нови кадри в завода”, която също е специално отбе-
лязана в доклада на Божков с своето “вярно идейно и композиционно 
решение”.282 

По време на обсъждането на изложбата от 1953 г. художничката 
Райна Михайлова прави сравнение с няколко гостуващи изложби, 
представени в България малко преди това от Унгария, Румъния и 
Германия като изтъква именно липсата на местна традиция в произ-
веденията на чуждите художници, изобразяването на типичност.283 В 
доклада си върху скултурата в общата изложба Светлин Босилков се 
спира също на необходимостта от “създаването на творби с нацио-
281 Стайков, Николай. За критиката и самокритиката и колективния метод на работа в изкуството. - 
Изкуство, 1950, № 1, с. 20
282 Пак там, с. 16
283 Пак там, л. 3
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нална форма”.284 Този проблем става актуален в процеса на “деста-
нилизация”, в който опитът за превъзмогване на универсалния типи-
зиращ модел преминава именно през “националното”. С напредване 
на този процес “националната тема” става все по-актуална, синкре-
тично попадайки и в политиката на  “хомогенизиране” на българското 
общество, за която ще стане дума по-долу. Обратно в изложбата от 
1953 г. Босилков специално изтъква промяната на типа, в който иден-
тичността трябва да проличи вече не само през облеклото и детайла, 
но и в “българското по характер и психично устройство”.285 И така 
демонстрацията на “националното” в колективно и монументално 
произведение, каквото е картината на Дечко Узунов и бригада, дори 
и само на нивото на етнографския детайл, осъществява всъщност 
поредната хибридна, преходна форма на социалистическия реали-
зъм. Но дори и с това, че отразява нюансите в актуалната политика 
на момента и наченките на последвалите процеси, той се доближава 
най-силно до идеалната реализация на “метода” в българското изку-
ство, в която не отделният художник е важен, а посланието и пропа-
гандната функция на творбата. 

С особено внимание в тази изложба са отбелязани и картината на 
Никола Лилов “Облог” и на Димитър Гюдженов “Посрещане на Ге-
нерал Гурко”, но критиката към тях, както и към картината на Дечко 
Узунов и бригада циркулират главно около недостатъчно “пластично 
моделиране”, “незавършеност” и специално в случая с Гюдженов – 
“образите и реквизита не са сверени с натурата”.286 Актуална в този 
момент е именно “документалната точност” в пресъздаването на 
съвременни и исторически сюжети и същевременно тяхното “идей-
но-творческо отразяване”. Ясно е, че действителният критерий “про-
пада” някъде в относителността на тези понятия и създава немал-
ко предпоставки за спекулации. В доклада на Божков като критерий 
се появява и изискването за определен проблем, около който да се 
организират отношенията между персонажите в композицията. Това 

284 Босилков, Светлин. Значителни успехи на българската скулптура (Композиците в общата худо-
жествена изложба 1952 година). - Изкуство, 1952, № 4, с. 31
285 Пак там
286 Божков, Атанас. Живописта в Общата художествена изложба – 1953 г. – Изкуство, 1954, № 1, с. 15
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е принципът за определянето на нейния център, който се появява 
многократно в обсъждания и коментари и в следващите изложби. 
“Идейно-творческото отразяване” се прилага като шаблон за всички 
видове и форми.

По отношение на скулптурата рецензентът Светлин Босилков 
също се фокусира главно върху “пластичното предаване на състоя-
нието на героя”.287 Изложбата през 1953 г. като цяло се приема като 
успех по отношение на тематичния избор на художниците, но и като 
етап в изясняване и усъвършенстване на формата. Поради тази при-
чина и коментарите на критиците са главно на формално ниво, тър-
сейки сред представените произведения достатъчно правдоподобен, 
“високохудожествен” и “верен” модел. 

В края на обсъждането на изложбата Александър Обретенов 
формулира съвсем недвусмислено и сбито основния проблем на ху-
дожниците, който се споменава неведнъж и от Аврамов: “Аз съжаля-
вам за едно, че у нас съществува страх от себе си, от това да не би 
да сбъркаме”.288 Отново в духа на поощряване на “многообразието”, 
което след смъртта на Сталин постепенно се закрепя като водеща 
политика, този “страх от себе си”, породен от императивността на  
предишния период е и основната предпоставка за противоречивата 
развръзка в развитието на социалистическия реализъм.

1954 – обща изложба, гостуващи изложби, дискусии

Общата художествена изложба през 1954 г. има юбилеен харак-
тер и отбелязва 10-годишнината от 9 септември 1944 г. Поради тази 
причина изискванията и вниманието към нейната организация са осо-
бено изострени. Но страхът, споменат от Обретенов, остава основен 
фактор и макар шаблонизираната критика да я отчита като напредък 
и успех, резултатите в крайна сметка не са по-различни от предход-
ната ОХИ 1953 г. Димитър Аврамов класифицира творбите от тази 
последна за “догматичния” период обща изложба като “досадно бъ-
287 Цит.съч., с. 32
288 ЦДА, ф. 133, оп. 8, а.е. 36, л. 6)
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бриви и убийствено скучни, грубо-агитационни композиции, правени 
по учебните рецепти на едно унило боядисване, което напълно бе 
забравило или почти не познаваше блясъка на баграта”.289

В инструкциите на журито на ОХИ 1954290 се цитират три базисни 
документа, с които то трябва да се съобрази в решенията си. Това 
са статията “За Партията и против Партията в изобразителното из-
куство” на Вълко Червенков, отново неговата записка в тетрадката 
с впечатления от общата художествена изложба през 1952 г., и едно 
писмо. В поредния преходен етап в развитието на социалистическия 
реализъм в България се появява още един документ и той отново не 
е официлно партийно решение или постановление, а лично обръще-
ние към конкретен творец. По повод 60-годишнината на Елисавета 
Багряна, но и в контекста на оживените дискусии в творческите ре-
дици в Съюза на българските писатели и на 20 ноември 1953 г. Въл-
ко Червенков изпраща писмо до поетесата, с което я поздравява и 
призовава да не се бои и да твори “с пълни гърди”: “Вървете напред, 
не бойте се от нищо! Пишете, пейте с пълни гърди! Дайте ни да по-
чувстваме с нова сила и обаятелната Ваша лирика. Не се самоогра-
ничавайте! Социалистическият реализъм не отменя личните прежи-
вявания, личните душевни вълнения, личните възторзи и страсти”, 
пише вождът.291 Пламен Дойнов цитира в своята книга доказателства 
отново по думите на Червенков, че писмото до Багряна няма про-
грамен характер и “не дава линия”.292 Комуникацията на Червен-
ков с творците през публикации в пресата не е нещо необичайно, а 
по-скоро утвърдена практика в този период. Но функцията на тези 
писма обикновено надминава личното общуване или конкретния по-
вод. Те резонират като ехо в творческите среди, създавайки поредно 
предизвикателство. Използвани като ориентир, поука или директива 
тези писма допринасят за нанасянето на съответните актуализации 
и корекции в “линията” или казано с други думи в “метода” на социа-
листическия реализъм. Верни на рефлекса си да се вслушват в тези 

289 Цит.съч., с. 11
290 ЦДА, ф. 133, оп. 8, а.е. 2
291 Писмото е публикувано на титулната страница на в. Литературен фронт, бр. 48, 26 ноември 1953 г.
292 Цит.съч., с. 124
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сигнали от вожда, както се вижда и по инструкциите към журито на 
ОХИ 1954, художниците реагират като включват писмото в основните 
си директиви, независимо че то идва от полето на литературата. 

Процесът на “надлъгване”, както Димитър Аврамов определя т.
нар. “априлска линия” вече е започнал. На пленум на ЦК на БКП от 26 
януари 1954 г. е осъден култът към личността. На същия пленум Въл-
ко Червенков изнася основния доклад, в който обвинява пропаганд-
ната машина за умишлено и нeконтролируемо преекспониране на 
неговата личност, опитвайки се да се представи за жертва на култа 
към личността.293 С последвалия VI Конгрес на БКП процесът се за-
силва повече със закриване на лагерите и прекратяване на изселва-
нията. Политическото “размразяване” обаче е все още неубедително 
за творците и страхът продължава да бъде водещ фактор. Времето 
налага хибриден критерий, който трябва едновременно да докаже 
достиженията на предходния период, но и да осигури разнообразие 
и по-високо “художествено и качествено-техническо равнище”.294 За-
трудненото положение и отговорността на журито рефлектира върху 
дискусиите между членовете му и в самата изложба. Стилът на “на-
длъгване” проличава например съвсем откровено в проточилото се 
обсъждане на една от картините, която така и не попада в изложбата 
– “Свободни занимания в дневен детски дом  - Надежда” на Стоян 
Василев и Васка Генадиева. Обсъждането на тази никому неизвест-
на картина всъщност изчерпва до голяма степен основните пробле-
ми на този период – от избора на тема и формалните особености на 
композицията до реализацията на художниците. Темата е относител-
но периферна що се отнася до патоса на социалистическото строи-
телство и в същото време необходима, за да създаде впечатление за 
“всеобхватност”.295

Иван Фунев засяга много съществен проблем за откупките и меха-
низма, по който действа системата на поощрения: “И принципът е 
лош. Затуй нашите художници са в безпътица и нямат пари. Когато 
293 Баева, Искра. Източна Европа след Сталин 1953 - 1956. Полша, Унгария, България и Чехослова-
кия. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, с. 65
294 ЦДА, ф. 133, оп. 8, а.е. 2, л. 70
295 Пак там, л. 71
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законтрактувате един художник, трябва да потърсите и купувач, кой-
то да закупи картината. Всеки детски дом иска да има картини и ще 
купи такава картина. А такива картини, които не са за никъде, които 
не са насочени на никъде с оглед на нуждите на нашето време, не 
ще намерят купувач. И тук греши нашият Съюз. Затова трябва още 
когато се контрактува, да се потърсят нуждите от картини и с оглед 
на това да се запланува.”296 Александър Обретенов отврърща с ар-
гумента, че съюзът на художниците предоставя други възможности 
за продажба като магазин и “частни изложби” на различна тематика, 
но от общата изложба се очаква по-скоро да бъде представителна за 
най-актуалното, а не да продава. Изказването на Фунев обаче с тази 
“безпътица” свидетелства за ранната фаза на развитие на държавна-
та система на стимули и меценатство, в която се осигурява производ-
ство на художествена продукция без ясно предназначение.

Що се отнася до формата журито обсъжда най-вече липсата на 
композиционен и “идеен” център в картината или по-точно на тяхно-
то припокриване. Изискването композиционният център да създава и 
основното “идейно” напрежение в картината е изключително сложно 
за дефиниране особено, когато става дума за неангажиращ сюжет 
като детската игра. То е основен повод за проточилото се обсъжда-
не на произведението. Неизменно в това обсъждане се намесва и 
съветския пример, цитиран от Обретенов, който се опитва да спусне 
паралели с творчеството на Решетников.297 Допълнени с цитати от 
Вълко Червенков, броене на фигурите и сверяване на всеки детайл 
с реалността, коментарите върху тази картина в действителност кръ-
жат около основни проблеми на художествената практика без да ги 
назовават директно, спазвайки изцяло стила и реториката на пре-
мълчаването, прикриването, предпазливостта и в крайна сметка на 
страха. Картината е отхвърлена от журито, критерият си остава все 
така неопределим. По неговата сила в изложбата попадат “Малки 
геолози” на Михаил Карапаунов и “Футболисти” на Евгений и Рада 
Поптошеви – с подобна неангажираща детска тематика, напълно ед-
накви като стилови особености. В изложбата са също “Разстрел” на 
296 Пак там, л. 71
297 Пак там, л. 76
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Илия Петров, “Разпит” на Никола Мирчев, “Паисий” на Кою Денчев 
и “Завръщане” на Стоян Венев, която стилистично продължава “На 
прощаване” от 1952 г., но вече не е приета така безрезервно като 
успех за художника. Стоян Венев е един от малцината художници 
поименно споменати във впечатленията на Вълко Червенков от из-
ложбата през 1952 г., който го поощрява именно да запази посоката, 
по която е тръгнал с “На прощаване”. И художникът продължава да 
работи този тип сюжети в пределно реалистичен стил, с който попа-
да в унифициращата тенденция на социалистическия реализъм. Но 
за разлика от 1952 г., през 1954 г. той търпи критика за сходствата с 
Репин, самото композиционно разположение и други елементи, което 
говори за известна промяна в критерия и приоритетите в посока на 
творчество “с пълни гърди”. 

Историческата тематика е най-силно застъпена в изложбата. Тру-
довите и заводски сюжети отстъпват пред героични сцени с парти-
зани и революционери или пред портрети на известни исторически 
личности. Юбилеят поражда тази специфична тенденция към исто-
ризиране на събитията около 9 септември 1944 г. Макар да е крити-
кувана заради липсата на одухотвореност в образа на революцио-
нера298 показаната картина на Илия Петров “Разстрел” прави силно 
впечатление именно с пълноценна изява на живописния език и дос-
тигането на по-висока и интерпретативна версия на реализма, която 
вече допуска артистична индивидуалност. По този повод в критиче-
ския речник навлизат понятия като “пластично-образна постройка”.299 
С исторически композиции в изложбата участват и Атанас Пацев, 
Л. Дичев, Димо Заимов, колектив от Елена Грънчарова, И. Йовчев, 
Мира Йовчева и др. Но за най-успешна се приема “Разпит” на Нико-
ла Мирчев, която стилово може да се позиционира точно между со-
циалистическия реализъм и реализма изобщо, изпълнена на същото 
ниво на езикови похвати в живописта като картината на Илия Петров.

По отношение на битовите сюжети в изложбата през 1954 г. участ-
298 Божков Атанас. За смели и големи мисли. Изкуство, кн. 1, 1955, с. 10
299 Картината и в днешно време контрастира силно на фона например на експозицията в музея на 
социалистическото изкуство в София като пример, който не отговаря на “класическите” образци на 
соцреализма.)
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ва и една известна емблема на българския соцреализъм – картината 
“Пак от заседание” на Георги Ковачев и Милка Пейкова. Атанас Бож-
ков споменава специално практиката да се използва фотография 
като основа на живописта, цитирайки художници и творби, които в 
резултат на това предоверяване на фотографския образ са лишили 
произведенията си от непосредствено впечатление от натурата.300 

Много важен недостатък на изложбата, забелязан от критика е избо-
рът на теми, в който намира израз онази несигурност сред художни-
ците, за която стана дума и по-горе. Веднъж одобрени и похвалени 
за конкретно произведение, те проявяват склонност да се застояват 
върху един сюжет като само разработват варианти по него. Това се 
дължи именно на неизяснения критерий и на условните ориентири, 
които ползват художниците. Божков изброява редица автори, които 
избират да повтарят собствените си теми или съветски образци да-
вани за пример.301 

Общата художествена изложба през 1954 г. е в преходния етап на 
“предчувствия” и “симптоми” на промяна без да осъществи забеле-
жим обрат. Но нейната посредственост е трансформирана в посла-
ние за следващите изложби, публикувано като уводен текст на сп. 
Изкуство.302 Посланието на изложбата дава няколко основни про-
грамни насоки на художниците – да се работи над композицията със 
съвременна тематика, да се търси “наша българска характеристика и 
оригиналност” и “лична пластична оригиналност”, да не се отслабва 
вниманието към съвременната тематика за сметка на “също важния 
въпрос за художественото майсторство и професионалната грамот-
ност, за вкуса и новаторската дързост”, да се разгърне “задълбочена 
разяснителна практическа и теоретическа работа сред художниците 
против безпринципното новаторство” и т.н.

Следвайки вътрешната логика, в която се развива социалистиче-
ският реализъм, въпросното “новаторство” намира израз и в институ-
ционално обновяване. През 1954 г. е открито Министерство на култу-
300 Пак там, с. 20
301 Божков, Атанас. За смели и големи мисли. - Изкуство, 1955, №1 с. 15-16
302 Задачи, които Общата художествена изложба – 1954 г. поставя пред бъдещата Обща художест-
вена изложба. - Изкуство, 1955, № 2, с. 3 – 6
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рата303, но то осъществява по скоро “крачка назад” отколкото някаква 
промяна, тъй като наново централизира всички органи на концентри-
ране на културната сфера в една структура под подчинение на кому-
нистическата партия. Иван Еленков също не намира особени разли-
чия между новата структура и Комитета за наука, изкуство и култура 
дори и на ниво нормативни документи.304 

През 1954 г. в България пристига на посещение съветският худож-
ник Сергей Герасимов, за да изнесе беседа в галерията на Раковски 
125. Герасимов е познат от изложбата на съветско изкуство, органи-
зирана през 1948 г., в която участват също Дейнека, Пластов и Алек-
сандър Герасимов. По аналог с другите преходни етапи и по правило 
при всяко затруднение или проблеми обикновено властта прибягва 
до сверяване със съветския модел. И в края на 40-те и през 1954 г. 
е необходимо да се осигури не само идеологически, но и нагледен 
модел чрез гостуванията на съветските художници. Изключително 
показателно е, че и в двата преходни момента в България се поя-
вява един и същ съветски художник. Беседата дава възможност за 
канализиране на дискусионното напрежение от предходния период и 
същевременно предоставя необходимите ориентири не само на тво-
рците, но и на властта в по-нататъшните им действия. Неслучайно 
резолюцията на Априлския пленум насочва единствено към “обслед-
ване” без обичайните подробни наставления.

С изказванията си по време на въпросната беседа, цитирани от 
Аврамов305, Александър Герасимов навлиза в кода на “многообрази-
ето” на социалистическия реализъм, който става изключително по-
пулярен през следващото десетилетие. Друг “програмен” акцент в 
неговите изказвания е елементът на “личното”, което до този момент 
е бил пренебрегнат и дори забранен в името на обществените функ-
ции на изкуството. Не само като сюжет, но и като присъствие на авто-
303 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). С., Парадиг-
ма, 2011, с. 118
304 Еленков, Иван. Раздвижване на идеологическото въображение. Експерименти с нови ръководни 
начала и нови институционални форми за управление на културата (1954 – 1972). В: История на 
Народна Република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. 
С., Институт за изследване на близкото минало. Сиела, 2009, с. 545
305 Цит.съч., с. 17
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ра “личното” вече е допустимо в рамките на “метода”, което всъщност 
е крачка към възстановяването на почерка.

Очевидно одобрен “по директива” личният почерк е фокус и на 
коментарите върху общата изложба от 1954 г. “В последно време в 
средите на нашите художници стана злободневен въпросът за лич-
ния почерк на отделния творец. Той се появи поради това, че редица 
скулптурни и живописни творби нямаха белезите на ярко, лично виж-
дане, а твърде много си приличаха. Разбира се тепърва този въпрос 
ще бъде конкретно изяснен. Едно обаче е ясно, че той не бива да 
се омаловажава, защото е свързан не само с творчеството на ху-
дожниците, но и исканията на нашия зрител.”306 Понятието наистина 
все още е много повече повод за критически спекулации, отколкото 
реално явление в художествената практика и въпреки това, фактът 
че се завръща вече “официално” също може да се приеме като част 
от симптоматиката на вътрешни трансформации. 

С публично обсъждане е отбелязано и гостуването на “възловата” 
за периода изложба на полския плакат отново през 1954 г. В този 
случай е показателен паралелът, който прави Едвард Можейко меж-
ду “българската” и “полската” версия на социалистическия реали-
зъм.307 Изследователят ги разграничава според степента на намеса 
на властта в творческите проблеми. В България този тип намеса за-
почва да се развива с 2-3 години по-рано отколкото в Полша и то под 
плътен надзор от страна на СССР. В Полша “вмешателствата” започ-
ват през 1950-1951 г. и то в доста свободен дух на съпричастност към 
изкуството, поне според Можейко. Паралелът между двете версии е 
най-шокиращ в изложбата на полски плакат в България, състояла се 
от 2 до 9 декември 1954 г. Тя също се вербализира под формата на 
дискусия, в която владее най-вече изумлението. Като цяло период-
ът на “дестанилизация” се характеризира с ефекта на изненадата и 
върху част от политическото управление например Вълко Червенков, 
който известно време не вярва, че е възможно някой да критикува 
Сталин, и върху средите на творците, които натрупали вече необхо-
306 Божков, Атанас. За смели и големи мисли. - Изкуство, 1955, №1, с. 28
307 Можейко, Едвард. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. Превод от полски 
Камен Рикев. С., Университетско издателство “Св.  Климент Охридски”, 2009, с. 226
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димия опит при общуването си с властта не спират да се изумяват 
от възможността да говорят свободно за проблемите си или от факта 
какъв тип произведения могат да се появят в рамките на социалис-
тическия реализъм. Както вече стана дума, плакатът е първото изку-
ство, с което художниците реагират непосредствено на 9 септември 
1944 г. В рамките на самия соцреалистичен канон плакатът напълно 
загубва характера си, превръщайки се по-скоро в живописен жанр. 
Типовите композиции, дългите обяснителни текстове в тях, натура-
листичният стил и служебната функция на пропаганден носител са 
най-характерните черти на българския плакат от края на 40-те годи-
ни. Поради тази причина появата на цветни, обобщени и като цяло 
съвсем пълноценни като вид плакати от Полша оставя недоумение и 
почуда на българската сцена. Разбира се това “недоумение” се проя-
вява на официално ниво, най-вече в тона на отзивите от изложбата. 
Както и Александър Обретенов споменава в обсъждането на ОХИ 
1953, истинските страсти в художествените среди остават за съжа-
ление извън документите и протоколите от периода. Аврамов пише: 
“Недоволството от българския плакат бе частица от недоволството, 
което сериозните и честни творци изпитваха спрямо общото разви-
тие на нашето изкуство. Критиките срещу плаката, широко погледна-
то, бяха по същество завоалирана, “иносказателна” критика срещу 
примитивизма, малокултурността, некомпетентното и грубо админи-
стриране в областта на цялата ни култура...”.308 Това обобщение връ-
ща цялата проблематика от писмото на Жендов.

В преходния етап от средата на 50-те години обсъжданията, дис-
кусиите и беседите като форма на колективно творчество са именно 
подходяща форма за съвместно “претворяване” на “доктрината” на 
социалистическия реализъм, което да не го компроментира и съще-
временно да го приспособи към променящите се политически усло-
вия, както и към опита, натрупан в предходния период. Въпреки че 
следва изцяло съветските директиви, българското изкуство в този пе-
риод се обръща по-скоро към “жендовата” версия на соцреализъм, 
която акцентира много по-силно върху качеството на произведения-
та.
308 Цит.съч., с. 27
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След полския плакат в страната гостуват изложбите на Ренато 
Гутузо и мексикански художници, на които Димитър Аврамов се спи-
ра най-подробно.309 С тези изложби в България идва модел за реали-
зъм различен от съветския, който оказва съответните влияния върху 
следващите поколения, както специално отбелязва и Аврамов.310 С 
изумлението на публика и критика от широтата и свободното “фор-
малистично” интерпретиране на революционните теми, което описва 
летописецът, този модел задава нови граници на позволеното. Евге-
ния Калинова представя гостуването на изложбите като част от марш-
рута им на пътуващи прояви, преминали и през други социалистиче-
ски страни, което приспива бдителността на властта за селекцията в 
тях.311 Темата на произведенията също е идеологически “вярна”. Но 
няма как да не се отбележи, че формулата “социално ангажирани и 
реалистични” е по-скоро присъща на периода в предисторическата 
фаза на социалистическия реализъм, когато неговата актуална вер-
сия е всъщност “новият художествен реализъм”. 

Реакцията през 1955 г. е същата като тази към полския плакат. 
Гостуването на мексиканските живописци, отново е свързано с про-
блема за различията между полската и българската версия на социа-
листическия реализъм, тъй като изложбата пристига в България от 
Полша, на път за Москва.312 Тоест един от най-съществените въпроси 
за това, как е допуснато гостуването на толкова ярки “формалистич-
ни” образци в относително ранния период на дестанилизация намира 
своя отговор в значителните разминавания при степента на властова 
намеса в различните страни. Това от своя страна води и до съответ-
ните съмнения върху тезата за унифициращия и хомогенен характер 
на социалистическия реализъм въобще.

Картините на Ривера, Сикейрос и Ороско формират монумента-
лизиращата тенденция в живописта на 60-те и 70-те години и опре-
делят творчеството на значителна част от младите по онова време 
художници, станали по-късно известни като “априлското поколение”. 
309 Пак там, с. 42 – 74
310 Пак там, с. 45
311 Цит.съч., с . 123
312 (http://www.jornada.unam.mx/2007/09/04/index.php?section=cultura&article=a06a1cul)
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Композициите на мексиканските художници са масивни, плакатни и 
експресивни. Те имат значително по-дълготрайно въздействие върху 
българските си колеги от модерната живопис на Ренато Гутузо. Почти 
синхронното гостуване на двете изложби обаче създава особен микс 
на влияния, който се проявява по-късно, в началото на 60-те години 
под контрола и с участието на властта.

През 1955 г. се организира първата обща изложба на приложните 
изкуства и се учредява специализирана секция към СБХ, която да 
превърне този преглед в ежегодно и традиционно събитие. В излож-
бата са застъпени всички прояви на  на дизайн за индустриалното 
производство – опаковки, облекло, интериор и т.н. Повишаването на 
интереса към тези форми - маргинализирана до момента територия 
на отхвърлените или отказалите се от творчеството си художници, 
е още един симптом от периода на началната дестанилизация. С 
официализирането на приложните изкуства като равностойна изява 
в системата на ОХИ изкуството възстановява все по-осезателно ста-
тута си и на “разкрасяваща” бита на трудещите се активност, която 
спомага тяхното “културно израстване”. Изложбата се появява и със 
съответните задачи, пред Съюза на художниците, Художествената 
академия и БАН, за търсене на най-ефективно включване на при-
ложните изкуства в индустриалното производство и в успешното им 
масовизиране. Функцията на масов продукт, а не на авторски уникат, 
е водеща при обсъждането и критиката върху изложбата. Парадиг-
мата отново е “вливане на силите на творците в социалистическото 
строителство”.313 Тенденцията, повлияна от фолклорните и занаят-
чийски традиции се съчетава с повишаване на мащаба и постепенно 
монументализиране на тези форми, включването им като елемен-
ти от архитектурната среда и приспособяването им към идеята за 
“уедряване”, която поначало владее социалистическия реализъм. 
Понятието за “наш” и “нашенски” стил създава интересни хибридни 
произведения, които съчетават шаблонни изображения от реперто-
ара на социалистическия реализъм с фолклорна орнаментика. Така-
ва например е керамичната чешма в Двореца на пионерите в София 
313 Райнов, Стоян. За състоянието и насоките на нашите приложни изкуства. - Изкуство, 1956, №2, 
с. 5 – 22
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с автори Милка Цанева и Ружа Стоянова, в която цялата система от 
чучури, кобилични сводове и орнаментални рамки е увенчана със 
симетрична композиция с две пионерчета, разгърнали книга.  Про-
блемът за употребата на “националното художествено наследство” 
се появява най-често по време на обсъждането на изложбата.314 Ор-
наментални елементи от средновековните ръкописи се употребяват, 
както в монументалната керамична украса, така и в индустриал-
ния текстилен дизайн, и върху авторските уникати. Тази стилистика 
и принцип за постигане на “национално звучене” се запазват като 
постоянна тенденция в приложните изкуства. Докато в периода на 
50-те години тя е съпътстваща на шаблонната естетика на социа-
листическия реализъм, в последвалите десетилетия постепенно се 
очертава като водеща.

Удивително е как дебатът върху приложните изкуства в тази дес-
талинизираща фаза повтаря почти дословно оживените дискусии 
около откриването на Държавното рисувално училище от края на 19 
век с основния аргумент за необходимостта от повишаване на качест-
вото и естетическата стойност на стоките за масова употреба. Както 
се споменава в обсъждането, подобен цялостен анализ и оценка на 
този дял от творчеството се правят за първи път от 20 години.315 В 
резултат институциите са ангажирани не само с подробното изучава-
не на културното наследство, но и със свързването на художниците с 
промишленото производство и подготовката на кадри. 

Този интерес обаче се касае не само до производствените нужди. 
Неслучайно в статията си за изложбата Стоян Райнов специално 
споменава отсъствието на Иван Ненов от изложбата и неговия мо-
заечен портрет на Георги Димитров като силно постижение в облас-
тта на мозайката.316 В мемоарите си Ненов споменава същия този 
портрет като едно от последните произведения, които прави, за да 
защити работата си в ателието по мозайка на Художествената ака-
демия преди то да бъде закрито, след която, както самият художник 
314 Обсъждането на Общата художествена изложба на приложните изкуства – 1955 г. – Изкуство, 
1956, № 2, с. 23 
315 Пак там, с. 24
316 Цит.съч., с. 15
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твърди, му е забранена всякаква изява.317 

В този смисъл прегледът на приложните изкуства може да се при-
еме и в един по-широк контекст като симптом на процеса на реаби-
литация, започнал в по-късния дестанилизиращ етап.

 След Априлския пленум енергиите, които се отприщват в на-
чалото на „размразяването” бързо са овладени и канализирани. В 
края на 1956 г. ЦК изпраща въпросник до всички творчески съюзи, 
свързан с проблемите на „творческия метод”, който много бързо се 
обръща срещу творците взели отношение по тези проблеми.318 Това 
е поредният пример, в който социалистическият реализъм и изобщо 
естетически на пръв поглед проблеми се трансформират в полити-
чески.319 Ето че социалистическият реализъм  при цялата си неоп-
ределеност и терминологична условност се използва вече не само 
като „творчески метод”, но и като метод на политически „сондаж” в 
художествените кръгове за “вредни” настроения и прояви.

ОХИ 1957 и ролята на критиката

Общата художествена изложба през 1957 г. не е толкова важна и 
значителна заради произведенията и авторите, представени в нея, 
колкото като повод да се нанесат съответните корекции в “номенкла-
турата на естетическите стойности” и то именно с помощта на крити-
ката.

В този момент критиката е посредник на властта. Присъствието и 
участието й са най-забележими обикновено при смяна на властовите 
конюнктури. В по-късен период Борис Делчев успява да системати-
зира възможно най-откровено в дневника си този проблем буквално 
по точки: 

317 Каприев, Георги, Петър Змийчаров. Иван Ненов: Много лично. С., ЛИК, 1998, с. 93 – 94
318 Христова, Наталия. Власт и художествена интелигенция в България 1956-1958 година. - сп. „Про-
блеми на изкуството“, 2000, 3, с. 53
319 Въпреки, че реално погледнато, когато става дума конкретно за социалистически реализъм и 
имайки предвид неговата хибридна естетико-политическа природа, това разделение е малко или 
много неприложимо. Тоест действията на властта, плаването на аргументи и критерии от политиче-
ското към художественото поле и обратно е до голяма степен очаквано и по дефиниция необходимо.
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“...Критика няма и скоро не ще има, каквото и да се говори, какви-
то и административни мерки да се взимат. И причината е съв-
сем очевидна: защото живеем в една атмосфера на апологетика, 
където нашето не може да бъде слабо, още по-малко-лошо. От 
нас искат единство дори по естетическите оценки – там е всичко. 
Мисля, че три са основните фактори, които окончателно заличиха 
нашата литературна критика.

1. От естетически преценки се правят политически изводи. Колко 
са тези, които при това положение ще се решат да се занима-
ват с такава прокълната работа.

2. Критиката беше отстранена от редакциите, които са естест-
вена почва за нейното проявяване. Тя стана гастролираща и 
зависи от тези, които и по право, и по дълг трябва да попаднат 
в нейния обектив. Какво можеш да очакваш от такава критика, 
която предварително е осъдена на подчинение?

3. У нас е установена номенклатура на естетическите стойности.

4. Като за естетически са обявени, разбира се, и някои неесте-
тически явления. Поради това на всяка крачка се натъкваш 
на някакво табу: това не може. На критиката е отредена сле-
дователно една много скромна роля – не да преценява, а да 
утвърждава номенклатурната листа. При това положение кой 
човек с достойнство ще се заеме с ролята да стане високогово-
рител на чужди мнения, като се залъгва че уж прави критика?

Та казвам: критиката крее и това ще продължи въпреки лицемер-
ните грижи за нейното развитие.”320

Художествената критика е изцяло инструментализирана от дър-
жавното управление и всеки опит да й се възложи реална роля в 
процесите е всъщност част от тезата за “голямото надлъгване” на 
Априлския пленум и за абсурдисткия сценарий, в който са въвлечени 
всички страни на споровете и дискусиите тогава. Част от него е също 
изявата на художника като ръководител и идеологически защитник 
на партийните директиви, на което специално внимание обръща Ди-
320 Делчев Борис. Дневник. Подбор, предговор, бележки Марияна Фъркова. С., Народна култура, 
1995, с. 160
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митър Аврамов.321 Но той пропуска да отбележи, че освен ръководи-
тел и изпълнител, художникът често пъти е и критик, и теоретик. Тази 
особеност отменя стандартните парадигми на противопоставяне 
между властта и художествената интелигенция, между критиката и 
творците. В структурата на “мегамашината” те са по-скоро симулира-
ни, както и “вината”, и “грешките”, за които най-често се пише в този 
преходен период.

 Рецензията на Георги Павлов за живописта в общата изложба 
, публикувана в “Изкуство”322 следва някои основни критически тен-
денции на предходния период или “грешки”: “неправилна оценка на 
миналото”, “неправилна борба” с формализма, “безстрастното фото-
графско отношение към обектите” и др. Всички тези проблеми пред-
полагат съответно предефиниране на основни понятия по метода на 
отричане и хвалене на съответните нагледни примери. Георги Павлов 
не пропуска да похвали журито на изложбата затова, че не допуска 
“носителите на лош еснафско-разкрасителен вкус”, за каквито посоч-
ва Константин Щъркелов, Руска Маринова и Иван Тричков, което е 
част именно от това посочване на допустимите движения в рамки-
те на канона. Като най-успешни са посочени “Домакиня” на Ненко 
Балкански и “Весела година” на Стоян Венев, който много бързо съ-
образява с конюнктурата връщането си към забавните и социално 
необременени селски персонажи.323 Изложбата е своеобразно завръ-
щане не само за Венев, но и за Златю Бояджиев.324 Композициите с 
“обикновени”, ежедневни сюжети на Елза Гоева, Боян Петров, Милка 
Пейкова, Атанас Пацев, Иван Кирков също са посочени като положи-
телно развитие. Така се оформя най-важната посока в промяната на 
“стила” – умиротворяването на “борческата” и “трудова” еуфория и 
преминаването към следващата фаза на “нормалността”. 

Фунев е разкритикуван от Димитър Остоич325 за композицията 
321 Цит.съч., с. 108
322 Павлов, Георги. Обща художествена изложба – 1957 г. Живопис.  - Изкуство, 1957, №3-4, с. 5 – 21
323 Пак там, с. 16 – 17
324 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство,1994, с. 87
325 Остоич, Димитър. Обща художествена изложба – 1957 г. Скулптура. - Изкуство, 1957, № 3-4, с. 
25 - 26
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“Ранен партизанин”  относно детайлите и позите на двете фигури. 
Критиката се основава на търсенето на правдоподобност, на просле-
дяване на “разказа” в произведението, но в същото време  показва 
немалко внимание  към формалните особености. Главният недоста-
тък, изтъкнат от автора е, че в скулптурата “не личи дълбокото изжи-
вяване на темата”.326 Отново проблемът е главно тематичен и над-
делява стремежа към “нормалност”. Затова фигурата “В полето” на 
Никола Терзиев е представена като положителния пример в скулп-
турния раздел. Моментът на почивка и “лиричният образ” на девой-
ката, подпряна на мотика, са основни предимства на творбата. От 
графичния раздел на изложбата в своята критика Марко Бехар обръ-
ща специално внимание на един “пейзаж на обикновена тема, насе-
лен с хора” – рисунка с въглен от Найден Петков, което потвърждава 
още веднъж новопоявилия се стремеж към “нормалност”.327 В това се 
състои именно и превъзмогването на “тематичния фетишизъм” и на 
“всепоглъщащия критерий на сюжета”, в което Борис Делчев съзира 
основното раздвижване на сцената.328 Определенията на Борис Дел-
чев обаче предизвикват серия ответни публикации и разгорещяване 
на дискусията по време на обсъждането на изложбата.329 Реакциите 
на секретаря на СБХ Иван Фунев, на главния редактор на вестник 
“Литературен фронт” Славчо Васев и на Димитър Остоич в ролята 
му на главен редактор на списание „Изкуство“ и член на ЦК на БКП 
към “тематичния фетишизъм” поставят нови граници, рамкират “за-
пролетяването”, така че да не оставят и минимален риск от “злоупо-
треби с постановлението на ХХ конгрес на КПСС и Априлския пленум 
на ЦК на БКП”.330 Всъщност тематично произведенията са все още в 
познатия периметър. “Разнообразяването” касае по-скоро жанровото 
обогатяване. 

Признак на раздвижване, отбелязан одобрително от всички крити-
ци, е възстановяването на жанровата пълноценност на живописта, 
326 Пак там, с. 26
327 Пак там, с. 39
328 Делчев, Борис. С бележник в общата художествена изложба. При живописците. - Литературен 
фронт, бр. 23, 6 юни 1957, с. 3
329 Обсъждане на общата художествена изложба – 1957 г. Изкуство, 1957, с. 69
330 Пак там, с. 64
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скулптурата и графиката. Пейзажът се завръща с произведения 
на Данаил Дечев, Васил Бараков и Найден Петков, Вера Недкова, 
Здравко Александров, Цанко Лавренов, Александър Стаменов, Вла-
димир Кавалджиев, Любен Гайдаров, Дечко Узунов. Портретът е реа-
билитиран извън служебната му функция на инструмент за “просла-
ва на вожда” с произведенията “Стара жена с кафе” от Боян Петров, 
“Портрет на стара жена” от Петър Михайлов, “Валеска” от Ненко Бал-
кански, “Портрет на младо момиче” от Борис Иванов, “Автопортрет” 
на Славка Денева и т.н.331 В изложбата са допуснати дори натюрмор-
ти с цветя на Венета Дюлгерова, Ана Подгорова, Петър Урумов.332 В 
скулптурата се завръща жанрът на голото тяло с произведения на 
Михаил Кац, Любомир Далчев, Ана Далчева. А с портрети се пред-
ставят Андрей Николов и Марко Марков и Васил Радославов.333 

Противопоставянето на “натурализма и формализма” остава кон-
станта и в контекста на “запролетяването”. Променя се обаче тяхното 
тълкуване. Въвежда се понятието “пластично изграждане” най-вече 
по отношение на скулптурата и се акцентира на неговото богатство, 
както и на “творческото превъзмогване на натурата”.334

Аврамов цитира Иван Ненов и неговата теза за “пластичната същ-
ност” на изкуството, която го отличава от всички останали форми на 
творчество, тоест неговия спектър от изразни възможности: “Беше 
време, когато тази дума “пластична същина” минаваше за ерес и се 
отъждествяваше с формализма.”335

По повод изложбата Борис Делчев стига много по-далеч и заявя-
ва, че “можеш да защитаваш дори формалистичното изкуство, дори 
да си вожда на формализма, както е в чужбина и пак да бъдеш добър 
комунист.”336 С тази “еретична” теза той се старае да отхвърли съм-

331 Делчев, Борис. С бележник в общата художествена изложба. При живописците. - Литературен 
фронт, бр. 23, 6 юни 1957, с. 3
332 Павлов, Георги. Обща художествена изложба – 1957 г. Живопис.  - Изкуство, 1957, №3-4, с. 5 – 21, 
с. 21
333 Пак там, с. 29 - 30
334 Остоич, Димитър. Обща художествена изложба – 1957 г. Скулптура. - Изкуство, 1957, № 3-4, с. 
23 – 36, с. 24
335 Ненов е цитиран от Аврамов. – Цит.съч., с. 105
336 Обсъждане на общата художествена изложба – 1957 г. Изкуство, 1957, с. 91
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нението, че търсенето на “нещо качествено ново” означава всъщност 
отказ от социализма. Макар че в статията си Делчев не се отклонява 
от официалната стратегия на “очистване” на схващането за социа-
листическия реализъм чрез заклеймяване на догматичните греш-
ки и търсенето на “многообразие”, той си позволява някои езикови 
“волности”, тоест по-необичайни формулировки. Крайната реакция е 
предизвикана именно от тях, от прекрачването на каноничната сис-
тема на критиката и тук се стига точно до ситуация, в която “от есте-
тически преценки се правят политически изводи”.337 

По време на обсъждането на изложбата Михаил Кац стига до ра-
дикално обръщане навътре на “теорията на отражението”, преде-
финирайки социалистическия реализъм като “реализъм, отразяващ 
вътрешното състояние чрез художествени форми плюс идеологиче-
ско мировъзрение”.338 Скулпторът предлага необичайна перспектива 
и към формализма, твърдейки че той се отнася не за повишеното 
внимание към формата на художественото произведение, а по-ско-
ро към нейното разрушаване. Така рамките на тези възлови понятия 
се отварят за тълкувания, през които в българския социалистически 
реализъм се възстановяват различни влияния от по-ранен период, 
модернистични и формалистични.

Но в конкретния момент полемиката свързана с употребата на 
тези понятия се осъществява главно около статията на Борис Дел-
чев, дискусията върху критерия се прехвърля върху личността на 
критика. Обсъждането на изложбата се прехвърля върху неговата 
статия и започва с дълго изказване на Илия Петров върху всеки де-
тайл от текста й.339 После продължава с различни съотнасяния към 
Делчев в полемичен стил от страна на изказващите се. Този принцип 
на действие е познат още от реакцията на властта спрямо Алексан-
дър Жендов. Художествените и идеологически проблеми са сведени 
до личностни, неглижирани и по този начин потушени. Борис Делчев 
обаче е единственият, който защитавайки себе си и тезите си в края 
337 Делчев, Борис. Дневник. Подбор, предговор, бележки Марияна Фъркова. С., Народна култура, 
1995
338 Пак там, с. 63
339 ЦДА, ф. 133 к, оп. 9, а. е. 44, л. 48
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на обсъждането на ОХИ 1957 назовава конкретно проблема, око-
ло който се развива цялата полемика на “размразяването”, и който 
предизвиква немалко парадоксални ситуации в практиката:

“Аз няма с късна дата да почна да опровергавам Ленин и Маркс в 
изкуството като твърдя, че има партиен документ или от официална 
наша организация, която да е казала, че ние се отклоняваме от прин-
ципите на Марксизма-Ленинизма в областта на естетиката. Не това 
е, и ние можем да приемем всички партийни документи от Девети 
септември насам по въпроса на изобразителното изкуство и в това 
отношение не може да има никакво съмнение. Това са документи, в 
които се говори за реалистично изкуство, за социалистическо изку-
ство, и за изкуство, което възпитава, което е близко до живота на на-
рода... Но, другари, едно е доктрина, а друго е реално провежданата 
политика. Затова аз мога да се съглася и съгласявам се стократно с 
всички партийни документи, но мога да не се съглася с някои практи-
чески неща, които стават.”340

Изказването му е изцяло в духа на писмото на Жендов от 1949 г. 
Наистина няма нито един документ, който да сигнализира за грешки-
те. Реториката на постоянния прогрес, на големите победи се запаз-
ва без да отчита реални неуспехи. В партийните документи промени-
те в политиката по отношение на изкуствата се формулират не като 
реформи, а като следващ етап в постигането на социалистическия 
реализъм. Повечето от изследователите (Наталия Христова, Евгения 
Калинова, Димитър Аврамов) отчитат този подвеждащ фактор, който 
допълнително усложнява задачата на творците. Освен да се адапти-
рат към  и без това условните изисквания на “метода” те трябва доъл-
нително да развият умения, с които да предусетят посоката на него-
вата вътрешна мутация. Това се случва не без помощта на журито и 
на комисиите, които контролират изпълнението на - контрактациите и 
въпреки това в определен момент художникът (или както е в случая) 
критикът прави избор, с който рискува не просто едно произведение, 
но принципно цялото си професионално развитие.

Борис Делчев се оказва в същата ситуация като Жендов, търсей-
340 Пак там, с. 95
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ки реално измерение на политическите декларации за промяна в 
практиката и по този начин попада в “клопката” на “доктрината”. Раз-
минаването, за което говори той, е причина за немалко парадоксални 
и крайни ситуации, които очертават “хлъзгавия” и опасен характер на 
социалистическия реализъм вече не в проявата му като “художест-
вен метод”, а като културна политика. В този смисъл съдейки по ре-
акциите и дискусията няма индикации, че между 1949 г. и 1957 г. се е 
установила някаква по-конкретна система или структура, с която “ме-
тодът” действа. Творците продължават да бъдат в същата несигур-
ност, в която са били малко след като социалистическият реализъм 
е въведен като “официална доктрина”. Интересно е, че той изглеж-
да значително по-понятен за тях в предисторическата си фаза под 
формата главно на преводни теории, отколкото в своя “доктринален” 
етап, когато достига до артистичните среди главно във вид на пар-
тийни документи. Несигурността се оказва задълго основен властови 
инструмент на социалистическия реализъм.

Димитър Аврамов отбелязва цялата условност на понятиийния 
апарат, на  употребата му в условията на политическо “размразя-
ване” като търси тяхното преформулиране главно в решенията на 
журито на ОХИ 1957 и в конкретните примери, които то избира или 
отхвърля. Като авторът специално подчертава затруднената позиция 
на членовете на това жури, всички те художници, поддатливи на съ-
щите условности, по които се подвеждат и участниците, които оце-
няват. Дори стига до най-откровено иронизиране на споровете им.341 

Примерът, който Аврамов цитира, е дискусията около картината 
на Владимир Кавалджиев “Стадо крави”. Въпреки актуалния селски 
сюжет композицията (публикувана в “Летопис на едно драматично 
десетилетие”) носи влияния от сезанизма, с много свободно третира-
не на формата и най-вече в колорита, който предизвиква и най-спон-
танни реакции от страна на журито. Наистина на фона на пробле-
мите, които програмните документи на социалистическия реализъм 
поставят пред художниците, спорът за това, доколко убедително са 

341 Цит.съч., с. 77
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нарисувани няколко крави и дали са им криви опашките342 изглежда 
комично. Но то свидетелства и за невъзможността да се назове ре-
алния проблем на нивото на професионалния език, да се говори за 
конкретни тенденции и влияния и да се правят съпоставки.343 Лип-
сата на адекватна контекстуализация оставя коментара на прими-
тивно “занаятчийско” ниво, в което стига до анализ на “разбирането 
на животинките” и случаят със “зеленото небе”, цитиран подробно 
от Аврамов.344 Тази несъстоятелност и примитивност остава задълго 
основна характеристика на дебата по отношение на художественото 
творчество. В тази връзка дискусионното оживление в процеса на 
“размразяване” и в последвалото след Априлския пленум “затягане” 
трябва да се има предвид, че то е по-скоро актуално за средите на 
писателите. Дискусионният инструментариум на художниците е зна-
чително ограничен. Най-забележима промяна е намаляването на 
употребата на формализма като обобщаващо определение на всяка 
проява на “различност” и индивидуализъм. Коментарите на журито 
на ОХИ 1957 изобилстват от подобни на Кавалджиев случаи, което 
може да се приеме и като симптом на “раздвижване” в художествена-
та продукция или по-скоро като плахост по отношение на допускане 
на наистина различни и разнообразни в подходите творби. 

Основният ключ в коментарите около тази изложба е “запролетя-
ването” и “свежестта”, която се отчита като резултат. За Остоич на-
пример признак на това “запролетяване” е композицията на Петър 
Михайлов “Лайпциг 1933 г.”345 или “Домакиня” на Ненко Балкански, 
както и пейзажите на Данаил Дечев, Найден Петков, Васил Бараков, 
Здравко Александров и т.н.346 Периметърът на “запролетяването” оч-
ертан от Остоич с тези творби, очертава не толкова забележима про-

342 Изказването с опашките е реален цитат от заседанието на журито - ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 41
343 Интересен факт, свързан с картината на Кавалджиев е изказване на критика Николай Труфешев 
по време на обсъждането на ОХИ 1957, който разказва как представител на Министерство на земе-
делието на едно от журитата специално изброява нуждите на земеделието в момента, обещавайки 
на художниците откупки, ако се ангажират с тях като тема. Една от тези нужди е именно определена 
порода крави. Това изказване рефлектира веднага върху художествената продукция под формата 
на няколко композиции с крави в Общата изложба. -  ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 44, л. 100
344 Цит.съч., с. 80-82
345 Позната и като “Георги Димитров на Лайпцигския процес”.
346 ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 44, л. 54
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мяна, колкото поредните граници на социалистическия реализъм. 
Венета Иванова противопоставя на “запролетяването” работите на 
Вера Лукова и Борис Иванов като стари работи, търсейки неговите 
прояви по-скоро в повишаването на “художественото майсторство”, 
добило нова актуалност.347 

И макар участниците в обсъждането да отчитат положителни ре-
зултати много по-късно Димитър Аврамов обобщава от историческа 
гледна точка изложбата като “най-обикновена и конвенционална”.348 
Точно тази “конвенционалност” обаче определя и нейната кулмина-
тивност по отношение на социалистическия реализъм. Контрапунк-
тът на т.нар. “дискусионни творби” е използван тук, за да очертае 
проблемите, нормативните изменения и предефинирането на крите-
риите. Но масовата продукция, която всъщност се приема без про-
блем и без дискусия за участие в изложбата, точно тази изява на 
“обикновеността” и творческата посредственост, която в крайна смет-
ка потъва в анонимност, бележи нормативния апогей на българския 
соцреализъм. 

Единствената забележима промяна е завръщането на художници, 
които до този момент не участват в общите изложби. Но така или 
иначе 80 % от представените на журито творби са отхвърлени и това 
отново е показателно за.реалната степен на “размразяване”.

 В действителност въпреки оживените дискусии, критики и 
речи, за много от интелектуалците “промяната” остава единствено в 
осъзнаването на факта, че идеалите им са се превърнали в порочна 
система от политически директиви и персонални домогвания. “1960. 
Животът бил тежък! Това е най-малкото, което може да се каже. 
По-важно е друго: опошлиха идеала ни и с това обезсмислиха наше-
то съществуване. Така животът стана по-лош от тежък...”.349

347 Пак там, л. 76
348 Цит.съч., с. 87
349 Делчев, Борис. Дневник. Подбор, предговор, бележки Марияна Фъркова. С., Народна култура, 
1995, с. 57



153

“Случаят Стайков”

Като че ли най-откровен събирателен образ на процесите, които 
протичат в този момент е не продукцията, представена в изложбата 
през 1957 г., а една картина, която е изключена от нея. Става дума за 
картината на Анастас Стайков “Мома се с рода прощава (Родопска 
сватба)”.350 Картината е огромна и извънредно детайлна композиция, 
представяща момента на извеждане на булката в родопско село, как-
то се подразбира от названието и от екстериорната среда на компо-
зицията. Изборът на сюжет е свързан отново с актуални социални 
събития и политиката на държавата за овладяване и модернизиране 
на помашкото население. Стайков преразказва сюжета в по-късни-
те си мемоари като сватба между българка мохамеданка и българин 
християнин,351 но подобна интерпретация не се среща никъде в пре-
сата през 50-те години. Булката е изобразена да излиза с непокрито 
лице в светлия център на композицията. Кодът на модернизацията 
тук е заложен главно в костюмите на персонажите, в съпоставката на 
съвременно облекло и традиционно забрадени фигури, което обяс-
нява повишеното внимание към етнографския детайл и изобщо към 
изобразяването на този контраст.

Стайков рисува картината в продължение на няколко години от 
1952 до 1957 г. – именно периодът, в който тук се фиксира пиковата 
фаза на българския соцреализъм. И тя закономерно включва всички-
те му елементи: отразява директно актуалната политика на момента 
и как тя променя действителността; черпи от стиловите особености 
на следосвобожденската битоописателна живопис, закрепена в оп-
ределен момент като “правилния” модел; резултат е от генерално 
“преосмисляне” тоест промяна в личния възглед и стил на художни-
ка, или казано най-точно отказ от него352 и се появява като резултат 
от пълно “себеотрицание”, дълга и последователна работа на худож-
ника. С други думи точно тази картина е един от малкото примери за 
стриктно и безкомпромисно придържане към всички идеологеми на 
350 Представена пред журито на ОХИ 1957 като “Помашка сватба”.
351 htpp
352 Анастас Стайков е известен с декоративните си композиции от 30-те години.
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“метода”, но се оказва завършена в поредния преходен етап, в който 
тези идеологеми са подложени на ново преосмисляне и преподреж-
дане сред приоритетите на властта. Тоест тя изведнъж се оказва в 
позицията на новото “старо”, с което художествената практика трябва 
да се пребори. Картината е отхвърлена от журито на общата худо-
жествена изложба през 1957 г. Компромисно е приета за участие в 
окръжната изложба в Пловдив през 1958 г.  

Процесът на модернизация и асимилация в Родопите и в райони-
те с помашко и турско население в България има своята предистория 
по време на националистичните режими също от средата и края на 
30-те години на ХХ век, когато се закриват турските училища, вестни-
ци и различни кемалистки сдружения в страната. Мюсюлманското на-
селение е обект на т.нар. “хомогенизираща” политика на комунисти-
ческото управление, която се развива с различни амплитуди от края 
на 40-те години353 до пика й по време на т.нар. “възродителен процес” 
в началото на 80-те години.  За първи път въпросът със смяната на 
мохамеданските имена е поставен през 1962 г., но няма значителен 
успех.354 През 1972 г. властта се връща към него с доста по-драс-
тични мерки, които водят дори до бунтове в някои села и райони.355 
Асимилационната политика, провеждана в районите с мюсюлманско 
население от началото на 50-те години под маската на модерниза-
цията, съдържа доста противоречия и парадокси. Една от първите 
прояви на недоволство от тази политика е през 1953 г. в процеса на 
паспортизация на мюсюлманското население, записваненто на по-
маците като “българи мохамедани”, не като турци и посегателството 
над основни забрани на Корана като заснемането на жени и т.н. С ре-
шение от 17 ноември 1956 г. ЦК на БКП предприема образователна 
реформа в районите с помашко и турско население. До развръзката 
353 По изключение непосредствено след 1944 г. правителството на ОФ се отнася с голяма толерант-
ност към помашкото и турско население, търсейки широко одобрение и подкрепа. Чавдар Маринов 
- цитира “Димитровската” конституция от 1947 г., с която турската общност е призната за официално 
малцинство с правото на свой език и национална култура. - Маринов, Чавдар. Политика към етни-
ческите и религиозните общности в комунистическа България. В: История на Народна Република 
България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. С., Институт за из-
следване на близкото минало, Сиела, 2009, с. 500 - 515
354 Пак там, с. 502
355 Пак там, с. 504-505
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в средата на 80-те години с голямото изселване на мюсюлманско на-
селение в Турция, известно като “голямата екскурзия”, тази политика 
се движи в различни амплитуди, като най-брутален пример за погаз-
ване на човешки права в новата история на България.

Методите, с които се подхожда към това население са насилстве-
ни и крайни, и нерядко водят до драматични последствия. Точно този 
аспект на променящата се социално-политическа ситуация не се 
намира в светлата част на режима, тази която е официален обект 
на културната пропаганда. В този смисъл сам по себе си сюжетът 
на картината на Стайков356 е проблематичен, макар това никъде в 
протоколите от журиранията и обсъжданията да не се споменава и 
изборът на тема да е най-изтъквания от защитниците на произведе-
нието впоследствие. Нещо повече в хода на дискусиите по страници-
те на специализираните издания Остоич споменава насилственото 
покръстване на българо-мохамеданите, извършвано от българската 
буржоазия, опитвайки се да представи течащия процес на “модерни-
зация” като спонтанно възникнало явление.357 За сравнение едно от 
“високите достижения” на Общата художествена изложба през 1953 
г. е картината “Пристигане на учителка в родопско село” от Елза Гое-
ва,358 която отразява същите процеси, но в периода преди Априлския 
пленум. Стайков също рисува произведения по темата за образова-
нието в предходния период, като например картината “Ограмотява-
не”, която се радва на значителен успех по неговите спомени.359

По време на журирането на общата изложба темата на картината 
на Стайков е преформулирана от Илия Петров в по-общ план като 
“борба между новото и старото”.360

В процеса на изпълнение на това произведение Анастас Стайков 
прави етнографско проучване подобно на това, което прави колекти-
356 Самият художник произлиза от родопско село с предимно помашко население.
357 Остоич, Димитър. Пловдивската окръжна изложба и някои въпроси, които тя повдига. - Изкуство, 
1958, № 6, с. 38
358 Божков, Атанас. Живописта в Общата художествена изложба – 1953 г. – Изкуство, 1954, № 1, с. 21
359(http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%
2F%2Fanastasstaykov.com%2Ffiles%2Farchive%2Fskici.doc&ei=foe5VMS5J8LCywO6jYH4Bg&usg=AFQ
jCNEi-Trdy79OdGdM03RG46z9pfkMmw&sig2=3RDyX_XOpyRbkxe93Ouv_A&bvm=bv.83829542,d.bGQ)
360 ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 37, с. 40
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ва на Дечко Узунов за композицията “Втора национална конференция 
на ТКЗС”. Но в резултат той си навлича най-вече критики и обвинения 
в “етнографски обективизъм”, докато през 1953 г. картината на Дечко 
Узунов търпи критика най-вече заради това, че в нея не присъстват 
носии от различни краища на България.361 Двете картини действи-
телно са много сходни по формат и масовост на композициите, както 
и по етнографски детайли. Със сигурност те принадлежат на едно 
стилово направление и представят най-убедително кулминационна-
та фаза на социалистическия реализъм в България. Но реакциите 
към тях се различават и свидетелстват най-откровено за промяна в 
“директивата” и в политическата обстановка, която настъпва за трите 
години, които ги делят и същевременно за бавния процес  на адапта-
ция на самите творци. Картините са започнати почти едновременно с 
контарктации и с периодично наблюдение от страна на съответните 
комисии, но колективната композиция е завършена доста по-рано и 
съответно приета като голям успех.

Аврамов специално се спира на факта, че картината на Стайков е 
изобщо допусната до публика главно с цел да се покаже отрицател-
ния пример, за да може “поучително” да се онагледи това което, вече 
не е актуално в очакванията към твореца. Както казва Борис Анге-
лушев по време на журирането: “Обстоятелството, че е отхвърлена 
от общата художествена изложба вече е достатъчна атестация за 
картината и нека в Пловдив да се държи сметка за тия работи, нека 
комисията, която прави контрактации, помисли и си направи изводи 
за цялата тази работа”.362 Остоич потвърждава тази теза, цитирайки 
протоколите на пловдивското жури, което решава да  допусне произ-
ведението до изложба, за да онагледи превърналите се вече в ретро-
градни тенденции в българското изкуство.363 Спонтанната реакция на 
публиката обаче променя първоначалния план. В своите аргументи 
дискусията “за” или “против” картината на Стайков не е много по-раз-
лична от тези, които се водят в предходния “догматичен” период. Кри-
361 ЦДА, ф. 133, оп. 8, а.е. 36, с. 11
362 ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 37, с. 49
363 Остоич, Димитър. Творчески спор или полемика на гнила почва. - Народна култура, бр. 37, 13 
септември 1958, с. 3
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тиката се опира на същите репери като преди, но този път с обратен 
знак. Неизбежно се стига до пълно объркване в критериите, което 
изправя отново идентични по схващанията си автори и критици един 
срещу друг в защита на противоположни тези с едни и същи аргумен-
ти, подобно на “кормиловската” ситуация. Ясно е, че нито една от 
страните в дискусията разполага с достатъчно обективни позиции в 
този случай. Противоречията им, сведени под общия знаменател на 
“метода”, не могат да бъдат ясно обусловени или разбрани. 

Точно в този момент се проявява и истинският автор на социалис-
тическия реализъм (по Добренко) – народът. Реакцията на публиката 
е абсолютно положителна, в подкрепа на картината и в явен конфликт 
с всички критики, която тя е понесла до момента. Проблемът на ин-
ституционалния механизъм, по който се реализира художественото 
произведение в условията на тотално управление, тук проявява свои-
те слаби места. Принципът, според който художествената продукция 
получава своята оценка още в процеса на обсъждане и журиране 
преди общата изложба, много преди да е добила реална публичност, 
в този случай се обръща срещу властовия сценарий. В допълнение 
от този обратен ефект е дискусионната динамика, предизвикана от 
същата власт, която дава достатъчно основание на публиката да 
застане срещу професионалния авторитет на художници и критици. 
Отговорът на “народа” в случая е и своеобразно потвърждение на 
тезата на Добренко върху авторството на социалистическия реали-
зъм като продукт на “посредствения вкус”, цитирана в първата глава 
на това изследване. Ранните опити в посока на неговото обогатяване 
са особено показателни не само за тази “генетична” връзка с посред-
ствения вкус, но и за факта, че десетилетие след изкуственото му 
привнасяне в България социалистическият реализъм при цялата си 
неопределеност е успял да се впише съвсем синкретично в среда-
та, предизвиквайки спонтанна реакция на защита от страна на вече 
“образованите” чрез неговите средства и по неговия модел “маси”. 
Друга възможна интерпретация на конкретния случай с картината на 
Стайков и реакцията на хората е връщането на “метода” към негови-
те първоизточници при всеки следващ етап на развитието му и све-
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ряване, което се случва с и без контрола на властта.364 

 Спорът между граждани и художници довежда до поредното по-
ляризиране, но този път не само в художествените среди, но и в ко-
муникацията между тях и публиката. За първи път публиката, трети-
рана предимно като обект на въздействие от страна на изкуството, се 
явява толкова активен защитник.

Обвиненията срещу картината са в “етнографско отношение”, в 
“еднакво внимание към формата във всички планове”, дори в неубе-
дително предаване на иначе подходяща тема, каквато е навлизането 
на модерните порядки в традиционния селски бит и превъзмогването 
на религиозните предразсъдъци. 

Картината на Анастас Стайков е продължение на битоописател-
ната традиция от началото на ХХ век, която  първо е присвоена, а 
после отново отхвърлена и неглижирана от “догмата” на социалис-
тическия реализъм. Аргументите и на двете страни в спора около 
нея са напълно основателни в този случай. Донякъде е иронично, 
че именно картина, която отразява обновяването на обществото се 
превръща в жертва на същото това “обновяване”.

Протоколите от журирането на общата изложба през 1957 г. са 
„изправени“ срещу книгата за впечатления от окръжната изложба в 
Пловдив през 1958 г. Картината наистина привлича огромен интерес, 
който се изразява в многобройни посетители и над 30 публикации в 
печата, които са фокусирани само върху нея. Едва ли може да се на-
мери аналог на такова повишено внимание в историята на социалис-
тическия реализъм, който по правило се развива по-скоро в посока 
уравняване и усредняване на художествената продукция във всяко 
едно отношение. Но окръжната изложба през 1958 г. минава изцяло 
под знака на тази творба. Този факт се дължи не толкова конкретно 
на нейните качества, колкото на “шума” около нея на по-специалната 
аура, която й е създадена до голяма степен от самия й автор като 
364 Реакцията на публиката е специално спомената и от Николай Труфешев по повод книгата за 
впечатления от общата изложба в предходната 1957 г.: “Много важен въпрос е, Другари, въпро-
сът за художественото образование и социалистическото възпитание. Ако прочетете книгата на 
изложбата ще видите как нашата публика е реагирала. Това, което отричате най-много, хората го 
харесват...”. - ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 44, с. 101
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отхвърлено произведение и публикациите в подкрепящия го вестник 
“Отечествен глас”. Разминаването между неговите амбиции и реак-
цията на журито, разочарованието от буквално излъганите му очак-
вания. 

На публично обсъждане на окръжната изложба в Пловдив, прове-
дено и в присъствието на представителите на журито от ОХИ 1957 
Илия Петров моли гражданите да напуснат, за да може произведе-
нията да бъдат обсъдени само от специалисти, което в контекста на 
формулата “изкуство за народа” предизвиква силна вълна на него-
дувание и критики сред присъстващите, а и в последвалите публи-
кации.365

 Спорът около картината на Анастас Стайков също напомня 
донякъде на “случая Жендов”. Той се случва отново в преходен пе-
риод, в който творците за пореден път са поставени между неясната, 
често противоречива реторика на властта по отношение на изкуство-
то и собствените си тълкувания върху нея. “Случаят на Жендов” е 
идентичен и същевременно съвършено противоположен с този на 
Стайков. Важното е, че и двамата не успяват да се пригодят към про-
мяната в условията, а настояват на убежденията си и по този начин, 
макар в тези убеждения да подкрепят социалистичекия реализъм и 
да се стараят максимално да се впишат в неговите “постулати”, се 
оказват в позиция на негови противници. И двата случая могат да се 
вземат като доказателство за същността на политическите докумен-
ти, с които се управлява изкуството и на сляпото изпробване на тех-
ните “директиви” в художествената практика без сигурен критерий. 
Те се явяват също показателни за една от основните характеристики 
на социалистическия реализъм, а именно парадоксът, че макар да 
произлиза от стриктни предписания и конкретни теоретични поста-
новки, той не приема проявите на принципност по отношение на тези 
предписания в практиката, толерирайки единствено конюнктурното 
им приложение.

В дебатите, както и при “случая Жендов” се появява отново въ-
просът за формализма. Членовете на журито дискутират дълго вър-
365 Урумов, Васил. Кому са нужни такива обсъждания? - Отечествен глас, бр. 4219, 15 май 1958, с. 3
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ху нивото на художествено майсторство на Стайков, констатирайки, 
че за картината е хвърлен много труд, но резултатът е твърде разо-
чароващ.366 А защитниците на художника класифицират изобщо по-
нятието за  “художествено майсторство” като формализъм. Така се 
достига до познатото от “кормиловската” ситуация противопоставяне 
между форма и съдържание в пълен разрив с идеята за диалектиче-
ско единство помежду им, както и до коментара върху качеството на 
произведението.367 “Кормиловско” е тук и дискусионното оживление, 
нетипично за предходния период или по-скоро невъзможно поради 
редица фактори, между които и по-горе споменатия страх. 

Картината не отстъпва по нищо например на композицията “Геор-
ги Димитров на Лайпцигския процес” от Петър Михайлов, която 
участва общата изложба през 1957 г. и е определена от критиката 
дори като “виртуозна”, въпреки дребните забележки към колоритно-
то решение и образа на самия Димитров.368 Картината на Михайлов 
е издържана в същия салонно академичен стил, както и картината 
на Стайков. Дребните фигури в масивен формат също се повтарят. 
Детайлът отново е пределно натуралистичен. Този парадокс спада 
също към доказателставата за дълбокия субективизъм на критерия, 
в който едно произведение, изобразяващо вожда не може да отпадне 
толкова лесно. Може да се каже, че в още в най-ранния си предис-
торически стадий социалистическият реализъм прониква първо като 
тематичен избор на творците. Едва впоследствие в своята “норма-
тивна” фаза той започва да се оформя стилово според каноничните 
изисквания на съветския модел и според функциите, вменени му от 
властта, за да може в следисторическата си фаза да се върне отново 
в темата и сюжета, допускайки вече формално “многообразие”. Тема-
тичният избор остава водеща и константна величина и следовател-
но определящ критерий през всички фази на развитие на “метода”. 
Поради тази причина темата на конкретно произведение доминира 
в дискусиите на журито и нерядко е решаваща за неговия избор. 
Случаят Стайков е по-нюансиран и сложен, предрешен най-вече в 
366 ЦДА, ф. 133, оп. 9, а.е. 37, с. 444
367 Костов, К. Една картина воюва за своето място. - Отечествен глас, 7.V.1958, с. 2
368 Павлов, Георги. Обща художествена изложба – 1957 г. Живопис.  - Изкуство, 1957, №3-4, с. 16
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политическия контекст на преходния етап и фактът че завършването 
на картината застъпва всъщност късния зрял етап на този преход. 
Въпреки това тематичният критерий също има немалка роля в раз-
витието на събитията около тази картина.

Драмата на Анастас Стайков която засяга на пръв поглед естети-
чески проблеми се отразява в крайна сметка върху институционал-
ния му статут. Той е санкциониран не само под формата на крайна 
критика, но и на институционално ниво и понижен в кандидат-член 
на СБХ. След творческата криза, в която изпада след отхвърлянето 
на “Мома се с рода прощава” художникът за известно време спира да 
рисува, а след това се връща към ранния си период от 30-те години 
и декоративния стил, който изпробва тогава. 

В съвременната историография случаят с Анастас Стайков се 
тълкува противоречиво. Редом с разказа на Аврамов все още същест-
вува и тезата, че картината е била отхвърлена от “соц. реалистите - 
догматици”.369 Търсейки сензация, съвременните медии я определят 
като “скандална”, превръщайки автора й в “дисидент”. Стайков със 
сигурност не попада сред любимците на властта370 и това улеснява 
атаките срещу произведението му в края на 50-те години, както и 
доказва субективизма на критерия. Но прекомерната героизация в 
днешно време също не може да се приеме като убедителен подход 
за анализ. По своя тон и метод тя не отстъпва на езика и методите 
на същите тези “догматици” от 50-те години, срещу които е насочена. 
Това от само себе си предполага, че тя е прекалено новаторска за 
времето си, което не отговаря на истината и ясно свидетелства за 
пълната неосведоменост и неразбиране на социалистическия реа-
лизъм и неговата история. 

До края на 50-те години “борба против социалистическия реали-
зъм” в България няма. Нещо повече тя е посочена като основен про-
блем на ревизионизма и следователно разкритикувана и отречена. 
Като “ревизионистка” се определя главно югославската критика. На 
369 (http://fond13veka.org/?p=8&l=1&id=25).
370 Въпреки, че Остоич свидетелства за много силно застъпничество за него от Окръжния комитет 
на БКП. – Остоич, Димитър. Творчески спор или полемика на гнила почва. - Народна култура, бр. 37, 
13 септември 1958, с. 5



162

местно ниво се възприемат само повърхностните насоки в превъз-
могването на “култовщината” и в стремежа към “многообразие” като 
им се търси максимално компромисно и предпазливо тълкуване и 
изява.

Сравнението между общите изложби преди и след Априлския 
пленум и по-конкретно между “дискусионните” проблеми, които въз-
никват в тяхната организация и по време на журирания и обсъждания 
е най-красноречиво за същността на промените в този период и дава 
най-силна представа за тенденциите по отношение на социалистиче-
ския реализъм. С това сравнение се очертават и границите на пико-
вата му фаза. Краят на този период съвпада и с края на илюзиите 
(по Баева), и с възстановяване на контрола като основен принцип на 
културната политика. Социалистическият реализъм навлиза в след-
ващата си фаза и както споменава Аврамов във всяка изложба след 
1956 г. се появяват творби които се класифицират като “идеологиче-
ска диверсия”.371 Това са именно въпросните “дискусионни” творби, 
които спомагат развитието на понятието за социалистически реали-
зъм и всъщност постепенното отварянето на периметъра на “доктри-
ната”. 

371 Аврамов, Димитър. Голямото надлъгване, наречено “Априлска линия”. В: Литература и изкуство. 
Мирогледно-естетически контексти. Съст. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. С., БАН – Институт по ли-
тература, 2011, с. 626
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IV. Трансформации на “метода” и развитие 
през 60-те години на ХХ век

На годишното събрание на Съюза на българските писатели на 6 
март 1958 г. Тодор Живков поставя поредната задача на творците 
- “Повече между народа - по-близо до живота” следвайки призива 
“За тясна връзка на литературата и изкуството с живота на народа”, 
с който Никита Хрушчов се обръща към съветските творци година 
по-рано. Иван Еленков обобщава периода от края на 50-те години и 
началото на 60-те като време на “раздвиженото идеологическо въоб-
ражение”, което се свързва не толкова с реална промяна в догматич-
ната система, колкото с т.нар. “разширяване на границите на офици-
алния вкус”.372 Лозунгът, издигнат от Тодор Живков е главна идеоло-
гическа постановка на периода. По отношение на изобразителното 
изкуство все още е спорно какво точно допуска това разширяване, 
къде все пак са поставени новите граници на този вкус и дали целият 
този процес не е до голяма степен закономерна еволюция на самата 
догма. Директивите на VIII Конгрес на БКП за развитието на републи-
ката през периода 1961 – 1980 са новият програмен документ, който 
регламентира следващата фаза от развитието на социалистическия 
реализъм в България. Установявайки развитието на България като 
“напреднала социалистическа страна”, документът формулира зада-
чите за следващия етап, като в сферата на културата те се отнасят 
не само до високата “идейност” и възпитанието на обществото, но и 
до качеството на произведенията.373

През 60-те години българското изкуство продължава да се разви-
ва като проекция на нормативната действителност, спазвайки отно-
372 Еленков, Иван. Раздвижване на идеологическото въображение. Експерименти с нови ръководни 
начала и нови институционални форми за управление на културата (1954 – 1972). В: История на 
Народна Република България. Режимът и обществото. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. 
С., Институт за изследване на близкото минало. Сиела, 2009, с. 547
373 Директиви на осмия конгрес на българскта акомунистическа партия за развитието на Народна 
Република България през периода 1961 – 1980. В: БКП в резолюции, решения и конгреси (1956 – 
1962), Т. V, С., 1965, с. 930
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сително предпазливо указанията за “размразяване”, “разнообразява-
не” и т.н. Въпреки това десетилетието е период, който официално 
финализира “драмата” на българските творци (по Аврамов). Но дали 
така тиражираното “новаторство” на познатата като “априлска линия” 
тенденция е вярно по отношение на реалните художествени резул-
тати остава спорен въпрос, който от началото на 90-те години все 
по-често намира своя отрицателен отговор.

Анализът на процесите от средата на 50-те години и началото на 
60-те години се развива с известно закъснение. Честването на го-
дишнините от Априлския пленум постепенно му изграждат митичен 
образ, на който се подчиняват най-добрите постижения на изкуство-
то не само от периода на 60-те години, но и от последвалите две де-
сетилетия. Този подход съответно предлага възможности за отлага-
не на края на социалистическия реализъм и наслагване на неговото 
въздействие към късни тенденции и явления дори от 80-те години.

През 1981 г. Светлин Русев пише: “Да се обяснява значението на 
Априлския пленум за нас, за българските художници, фактически 
означава да се говори за почти всичко голямо и неповторимо, по-
стигнато в нашата социалистическа пластическа култура и като 
творчески резултат, и като творческа атмосфера.” 374Докато сами-
ят Априлски пленум се занимава главно с “партийно политическо-
то възпитание”, до 80-те години “априлската линия”, произлязла от 
него, е обвързана с внушението за еманципиране на твореца, с ре-
абилитирането на художествената пълноценното на изкуството, с 
понятието за “пластическа култура” и т.н. Тя е едновременно гаран-
ция за партийна принадлежност на изкуството и символ на неговата 
свободна и неограничавана от “догми” природа. Двадесет години 
по-рано именно Светлин Русев е сред първото поколение художни-
ци, появило се след пленума и един от първите научили се да из-
ползват противоречивите сигнали на властта, за да прилягат своите 
възгледи за реализма. Трайната употреба на “априлската линия” и 
нейното удължено действие се отдава именно на тази нейна удиви-
телна способност да обслужва еднакво успешно целите и на двете 
374 Русев, Светлин. Априлската линия и българският художник. - Изкуство, 1981, №4, с. 12
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страни в сложния диалог между власт и творци.375

 
Първа национална младежка изложба

На 6 март 1961 г. в изложбената зала на ул. “Гурко” 1 в София се 
открива Първата национална изложба на младите художници. Тя е 
дебютна за повечето художници от станалото известно по-късно “ап-
рилско поколение” - Светлин Русев, Иван Филчев, Мито Гановски, 
Дора Бонева, Иван Стоилов – Бункера, Владислав Паскалев, Сте-
фана Бояджиева, Енчо Пиронков, Димитър Киров и Нада Петренко, 
Тодор Атанасов, Христо Градечлиев, Митко Димитров, Венета Попо-
ва и др.

Изложбата е дотолкова героизирана от критиката и от по-късната 
историография, че е сравнима само гостуванията на мексиканските 
художници и на Гутузо през 50-те години. От там идват  и значителна 
част от влиянията, които се появяват сред младите участници в нея. 

Очакванията към първата младежка изложба са подобни на тези 
към общите изложби през 1949 и 1957 г. - да реализира на практика 
определени партийни директиви,  но тя до голяма степен ги надхвър-
ля, с което предизвиква същия синдром, който се проявява у властта 
и след 1956 г. - бърза смяна от демократизиране към санкции и ново 
“замразяване”. Максимилиян Киров специално отбелязва, че първи-
те новаторски опити се канализират едва в средата на 60-те годи-
ни “в руслото на конкретни идейно-художествени задачи, свързани 
по-точно с отразяването на, както на съвременната действителност, 

375 В тази връзка Димитър Аврамов пише: “И понеже заплахите и санкциите неизменно се пре-
плитаха и редуваха с дежурните уверения за “априлска пролет”, за нова “дестанилизирана” социа-
листическа култура, тъй наречената “Априлска линия” се оказа не само подъл маньовър и подла 
мимикрия от страна на властващата олигархия, но и удобен параван за онези, които ненавиждаха 
нейната примитивна идеология и се мъчеха да се освободят от убийствените постулати, върху 
които тя се изгражда. Най-често, кълнейки се в нея, те минираха отвътре статуквото, което тя се 
опитваше да съхрани. Проследена в нейните сложни, непредвидими и объркани лъкатушения, тази 
“Априлска линия” приличаше на едно кошмарно надлъгване между интелигенцията и комунистиче-
ската партия”. - Аврамов Димитър. Голямото надлъгване, наречено “априлска линия”. В: Литература 
и изкуство. Мирогледно-естетически контексти. Съст. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. С., БАН – Ин-
ститут по литература, 2011, с. 633
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така и на важни по своя голям революционен смисъл събития...”.376 
С това потвърждава именно тази мигновена реакция на властта и 
новото регулиране на художествената среда. 

Първата младежка изложба не е точно познатата хибридна проя-
ва, каквито са общите изложби от преходните етапи. Тя е относи-
телно хомогенна като качество на творбите и вероятно на това се 
дължи силният й ефект. Монументална не само като стил, но и като 
цялостно въздействие, тя има убедително новаторско присъствие 
на художествената сцена. Обслужвайки актуалната за момента по-
литическа директива, критиката я одобрява и шумно акламира, така 
както приветства и изложбите през 1949, през 1957 г. и през всички 
моменти на преход, в които се въвежда определена промяна в офи-
циалната политика. Това е една от причините, поради които се губи 
реалният й ефект и затова, за него се съди не толкова по непосред-
ствените реакции от изложбата, а по-скоро от критиките и отзивите 
от последвалата я година след това обща изложба. Те са значително 
по-информативни за действителните настройки на интелигенция и 
власт в началото на 60-те години. 

Първата младежка изложба е началото на “следисторическия” 
етап на социалистическия реализъм в българското изкуство и по-
редно доказателство за неговата стилово неопределена природа. 
Изложбата се счита за начало на трансформации в рамките на нор-
мативната естетика, които в крайна сметка довеждат и до нейното 
превъзмогване. Това е тезата, застъпена в по-късен период, от 70-те 
и 80-те години на ХХ век, когато говоренето за такова превъзмогване 
става възможно. Също като самата “априлска линия” изложбата на-
мира смисъл и историческа роля десет години след откриването си. 
Най-същественото новаторство, което постига тя, е възстановяване-
то на личния почерк и стил като право на твореца, към което властта 
се насочва почти непосредствено след смъртта на Сталин. С почерка 
на дневен ред идва и “многообразието” – основният ключ на постис-
торическата фаза. 

376 Киров, Максимилян. Априлският пленум и нашето социалистическо изкуство. - Изкуство, 1976, 
№3, с. 4
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“Многообразието” има особена стойност в полето на “българския 
соцреализъм”. Както пише Аврамов: “Многообразието - ето една 
дума, в която като че ли се фокусираше всичко! След безличието и 
уеднаквяването целта беше да се постигне максимално разнообра-
зие в изразните средства, в пресъздаването на действителността. 
Ако действителността е в постоянна промяна, ако от нея могат да 
се уловят и претворят отделни повече или по-малко съществени ас-
пекти и ако всеки художник представлява индивидуалност със свое 
виждане, начин на реагиране, емоционалност, темперамент и пр., 
то тогава реализмът е също така динамична и относителна катего-
рия.”377 Идеята за многообразие идва заедно с внушението, че “един-
ният творчески метод” е обща тенденция, която обаче не би трябвало 
да определя конкретния облик на творбата.378

На 11 април 1961 г. в София се организира теоретична конферен-
ция по проблема за многообразието и единството на социалистиче-
ския реализъм. Основен доклад по темата изнася Александър Обре-
тенов, който в този момент е секретар по идеологическите въпроси в 
СБХ. На конференцията се срещат позиции на най-известните крити-
ци и теоретици на периода и на най-изявени художници. Многообра-
зието, определено най-общо от Димитър Аврамова като търсене на 
максимално разнообразие на изразните средства при пресъздаване 
на действителността, е възможност за удължаване на живота на со-
циалистическия реализъм и доразвиване на неговата “доктрина”. С 
проблема за многообразието в неговите брегове за привлечени от-
ново реализмите на ХIХ век, “националните пластически традиции”, 
сезанизма, постимпресионизма и т.н.379 По време на конференцията, 
цитирана подробно от Димитър Аврамов, Цанко Лавренов поставя 
въпроса за жанрово диференциране и за употреба на социалисти-
ческия реализъм единствено спрямо тематичната композиция, но не 
и за натюрморта, пейзажа и портрета. Въпросът за “единния метод” 
вече се разглежда като конгломерат от стилове, формални похвати 
377 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство,1994
378 Пак там, с. 321
379 Аврамов, Димитър. Когато реализмът търсеше своето многообразие... . -Изкуство, 1986, № 5, с. 
2 – 12
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и почерци. Конференцията се организира във връзка с младежката 
изложба, като ползва постоянни препратки към нея главно в посока 
на дискусията за свободата и границите на експеримента. Богомил 
Райнов се изказва в защита на експеримента и то подчертано екс-
перимента на младите художници, като прави уговорката, че експе-
риментът е валиден най-вече в работния процес, а не като “игра с 
експерименти” и завършено произведение.380

Многообразието в този смисъл не е алтернатива, а по-скоро дери-
ватна форма на социалистическия реализъм, дошла в България по 
същия път, по който се възприема и самия “метод”. Конференция-
та през 1961 г. следва голяма международна конференция в Москва 
от 1959 г., цитирана от Димитър Аврамов,381 и общата тенденция за 
овладяна динамика в рамките на реализма. Димитър Аврамов раз-
глежда проблема за многообразието най-вече като предефиниране 
на границите на “единния стил”.382 През 80-те години в контекста на 
“асоциативната метафоричност” като водеща тенденция в българ-
ското изкуство, “многообразието” се утвърждава като “нов тласък” от 
началото на 60-те години и скъсване с “догматизма и нормативизма”, 
преминало през нелек преход за творците.383 В най-актуални изслед-
вания Свилен Стефанов е склонен да произведе от многообразието 
вариант на “постсоциалистически реализъм” и да търси в него нацио-
нална специфика и “различност”.384 Наистина в стремежа за постига-
не на многообразие художниците ползват националната традиция, 
обръщайки се към фолклора със същия интерес, с който пресъзда-
ват модернистични модели, както и образци на “декоративизъм” от 
ранния ХХ век в България. Но докато Стефанов се стреми през мно-
гообразието да приложи проблематиката на социалистическия реа-
лизъм към късни тенденции от 90-те години, конкретно в контекста на 
380 Пак там, с. 11
381 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство,1994, с. 320
382 Пак там, с. 322 – 323
383 Петков, Найден. Априлската линия и многообразието на нашето изкуство. - Изкуство, 1981, № 4, 
с. 4 – 24
384 Стефанов, Свилен. Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в бъл-
гарскоко изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания, съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 117
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60-те то попада по-скоро в дискурса за отвореността и затвореността 
на “метода”.

Томас Лахусен отбелязва специално, че определението на 
Дмитрий Марков за социалистическия реализъм като “исторически 
отворена система за правдиво пресъздаване на реалността”385 е про-
вокирано именно от западния ревизионизъм и по-конкретно книгата 
на Роже Гароди “Реализъм без брегове” от 1966 г.386 И в този случай 
става дума по-скоро за късен социалистически реализъм – “единство 
на метода, разнообразие на стилове”387, в което локалните процеси 
са предизвикани от външни оценки. Тоест многообразието не постига 
пост-тенденции в реалистичното направление, а се явява само фаза 
от еволюцията на социалистическия реализъм и част от присъщата 
му стилова неуловимост. 

Анализът и историзацията на този проблем и период се развиват 
след средата на 80-те години, когато германският изследовател Ханс 
Гюнтер, цитиран от Лахусен,388 формулира и “жизнените стадии” на 
социалистическия реализъм, поставяйки периода от началото на 50-
те години и през 60-те във фазата на “постканоничност”, последвана 
от “упадък на канона” през 70-те години. Тезата на Гюнтер кореспон-
дира и с т.нар. “метеорологична” схема на “замразяване” и “размра-
зяване”. Но често хаотичните и противоречащи си директиви на “ме-
тода” затрудняват съответно фиксирането и на неговия край.

“Партийността” и “народността” си остават основни категории на 
изкуството дори и след края на 70-те години, както и революционната 
тематика, която остава актуална чак до 90-те години. Въпреки “мно-
гообразната” си изява социалистическият реализъм не е отменен. В 
средата на 70-те години новаторството и опитите за либерализация 
са изведени на преден план в опозиция на идеята за “реализъм без 
брегове”, проповядвайки, че макар да изключва модернистични и 
формалистични течения той не е “сбор от догми” и дава възможност 
385 Цитирано в първа глава на това изследване.
386 Lahusen Thomas. Socialist realism in search of its shores. In: Socialist Realism without Shores. Ed. 
Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko. Durham and London, Duke University Press, 1997, с. 5
387 Пак там, с. 13
388 Пак там, с. 14 - 15
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за многообразни изяви. В този етап той вече се е простил и с опти-
мизма и приповдигнатостта си, давайки възможност на драмата да 
проникне в сюжетите и темите на произведенията.389

Конкретно за началото на 60-те години Евгения Калинова прави 
паралел с литературните среди и тяхната реакция, като цитира ня-
колко литературни издания, които със серия от публикации подлагат 
социалистическия реализъм на съответна преоценка, защитавайки 
го и поддържайки официалната теза за неговия отворен характер – 
“Септември”, “Пламък”, “Литературни новини” и дори “Работническо 
дело”.390

Младежката изложба се открива в неузрял за съществен дебат 
момент на преход, в който все още подвеждането по “размразяващи-
те” мерки се санкционира почти незабавно.

Официално изложбата цели да внуши, че след дългия период на 
кризи, новото поколение художници се появява на сцената с вече 
вроден рефлекс към принципите на социалистическия реализъм. То-
ест от гледна точка на проявата тогава социалистическият реализъм 
не е в процес на предефиниране, а в момент, в който се проявява в 
най-сполучливата си форма. Интересно, че и този път неговото “уста-
новяване” се случва през призмата на “новото”. Менторът и защитни-
кът на новото поколение е идеологът на социалистическия реализъм 
в България от 50-те години Богомил Райнов, който завършва речта си 
за откриването на изложбата с думите: 

“Вижте, всички тия нови художници са оптимисти, не защото е 
прието да си оптимист, а защото наистина вярват в живота! Вижте 
тази младеж, обърната към трудовите хора, не защото такава е тра-
дицията, а защото действително обича народа си! Вижте всички тия, 
които вместо да се движат по леките отъпкани пътеки, се блъскат и 
търсят свой почерк и свой израз, за да излеят новото, което напира 
у тях! Тук са голямата част от тези, които ще направят изкуството ни 

389 Дементиев, Александър. Социалистическият реализъм  - нов етап в художественото развитие на 
човечеството. - Народна култура, бр. 21, 24 май 1975, с. 2
390 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). С., Парадиг-
ма, 2011, с. 172
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в близките десетилетия. Денят – казва народът – се познава по ут-
ринта. А утринта на тия млади художници е ведра и светла и пътят, 
който ги чака, е верен и чист. Нека ги поздравим от сърце, защото го 
заслужават. Нека им пожелаем дълъг и хубав ден, защото ги чакат 
големи и прекрасни дела.” 391

Не може да се твърди със сигурност, че тази изложба наистина 
реализира така изведнъж набелязаните от Априлския пленум про-
мени или в монументалния си и относително модерен вид предлага 
най-подходяща за тях форма. Историческият фокус е замъглен от 
митологизирането на “априлската линия”, настъпило през следва-
щите две десетилетия. При всички случаи изложбата е резултат от 
процеси, започнали непосредствено след смъртта на Сталин и на 
влияния, навлезли сред младите автори, в поредния етап на “раз-
мразяване”. От друга страна организацията й е изцяло дирижирана 
от партийното и съюзно ръководство по познатия принцип “от инсти-
туцията към практиката” (Ч.Попов), което подставя под съмнение съ-
ответно автентичността на тенденциите, които се проявяват в нея.

Обръщането към новото поколение е стратегия, развивана съв-
сем последователно от властта. Непосредствено преди откриването 
на младежката изложба към СБХ е сформирано специално подраз-
деление за млади художници Ателие на младия художник - АМХ. 

Ателието на младия художник (АМХ) е основано през пролетта на 
1960 г. Освен със СБХ Ателието е обвързано по статут и с младеж-
ката партийна организация ДКМС . В същия период подобен род 
младежки структури се организират към другите творчески съюзи 
– кабинет на младия писател, кабинет на младия композитор. През 
1971 г. те се обединяват в Национален клуб на младата художестве-
но-творческа интелигенция (НК на МХТИ) с председател Любомир 
Левчев. Ателието на младия художник действа като умален модел на 
съюза на художниците, нещо като съюз в съюза със собствен упра-
вителен орган, който се назначава от Управителния съвет на СБХ, и 
собствени окръжни групи. Ателието сключва контрактации, изпраща 
391 Райнов, Богомил. “Обща изложба на младите художници”. Каталог на изложбата, Архив СБХ, 
1961, с. 9 – 10
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в командировки, организира изложби и държавни откупки, разпреде-
ля поръчки. Структурата му е разделена по същия секционен модел, 
по който е разделен и СБХ. В АМХ членуват художници до 35-годиш-
на възраст. Така се осъществява приемственост между поколенията 
като се запазва пирамидалната структура на съюза.

Стоян Сотиров е първи председател на АМХ и е натоварен с ор-
ганизирането на изложбата, като за целта обикаля ателиета на мла-
ди художници из цялата страна. Подготовката й повтаря механизма, 
по който се организира всяка ОХИ, с контрол на всеки етап от худо-
жествения процес, предварително формулиране на теми и до голяма 
степен предварителна селекция на участниците. За първата младеж-
ка изложба са сключени над 300 контрактации и творчески команди-
ровки. 

Лозунгът на Тодор Живков “Повече сред живота, по-близо до на-
рода” е обща тема на изложбата и задача, възложена за разреша-
ване на ръководството на СБХ и на самите художници. В журито, 
което определя участниците, са: Стоян Сотиров – главен секретар 
на СБХ, проф. Александър Обретенов – секретар по идеологически-
те въпроси, Илия Петров, Дечко Узунов, Йордан Баров – секретар 
на СБХ, проф. Богомил Райнов, Васил Радославов, Иван Мандов, 
Найден Петков, Любен Зидаров, Димитър Остоич, Александър Пет-
ров, Владимир Гоев, Тодор Панайотов, Мито Гановски, Гинка Пеева 
– представител на Министерството на просветата и културата, Коста 
Костов – представител на ЦК на ДКМС. В изложбата са допусна-
ти 385 работи на 206 автора, разпределени в раздели за живопис, 
скулптура, графика и карикатура, приложна графика – илюстрация 
и плакат, приложни изкуства, текстил, от които най-преобладаваща 
е живописта. “Многообразието” към което се стреми тази проява още 
на ниво организация предполага и многобройност. След селекцията 
на журито едва една десета от първоначалния брой произведения е 
допусната до участие, но “многообразието” е постигнато.

Дискусиите, свързани с изложбата се водят главно от Богомил 
Райнов, Димитър Остоич и Атанас Божков и предизвикват поредна-
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та полязирация и групиране на противници и поддържници. Въпреки 
концепцията за реформи и желанието за разнообразяване на изку-
ството, социалистическият реализъм продължава да функционира 
най-пълноценно, “незавършеността” продължава да се изтъква като 
основен недостатък на произведенията в младежката изложба, а но-
вото строителство и ежедневния живот на трудовите хора са основни 
сюжети. Недостатъците са главно “…резултат от недостатъчното по-
знаване на живота, на липса на идейна яснота, на беднотата на плас-
тическия език…”.392 Въпреки старателната институционална подго-
товка начините за превъзмогване на “догмата” се търсят от младите  
художници в тази първа изложба по-скоро по пътя на налучкването 
по мъгливо формулирани предварителни идеи, отколкото с някаква 
конкретна идея. Темите са относително ограничени до трудови сюже-
ти и няколко исторически композиции като например “Кървав данък” 
на Йоан Левиев. Изложбата е голям успех в жанра на индустриал-
ния пейзаж с участието на Мария Столарова. Конкретно като стилови 
тенденции се забелязва преодоляване на фронталността и в успоко-
яването на действието. Тоест “трудовият подем” е вече пресъздаван 
и в моменти на почивка. 

Художниците, които участват в Първата младежка изложба, се 
развиват в предходното десетилетие. Тоест не точно Априлският 
пленум е формирал техния творчески светоглед, а периодът на ста-
линизма. Въпреки това те са значително по-информирани, виждали 
са изложбите на полския плакат, на Ренато Гутузо и на мексиканските 
художници, проследили са полемичните дискусии в творческите сре-
ди. Всяка репродукция се превръща за тях в обект на изключителен 
интерес. Албумите, макар и в пределно оскъдни количества, стават 
ценен източник на образци за сравнение. Бързо се асимилират и раз-
пространяват различни стилови особености и похвати, но главно на 
формално ниво. В изкуството редом до внушеното в моделираната 
от нормативната естетика среда, попадат модернистични влияния и 
елементи “отвън”. Но тяхното “новаторство” не е единна тенденция, 
а съвкупност от различни подходи към реализма.

392 Остоич, Димитър. “Общата изложба на младите художници”. - Изкуство, 1961, №6, с. 9
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На нивото на художествения език споменатото “многообразие” се 
проявява по доста идентичен начин чрез фактурни ефекти и обогатя-
ване на пластиката на формата и чрез своеобразно свързване с “на-
ционалното”, чрез монументализиране на формата, дошло от мекси-
канските художници и чрез синтез, наследен от “новата предметност” 
на “учителите” от 30-те години. Иван Маразов описва връзката между 
тези влияния и примеси в изкуството от началото на 1960-те години: 
“монументалната и национално-декоративната тенденция имат нещо 
общо, защото подсъзнателно и двете се стремят към митологизиране 
и го постигат чрез иконографичност на композицията и стилизация на 
образите.”393

Традиционните черги и шевици, средновековната миниатюра, 
икона, фреска, възрожденската щампа са модела за допустима сте-
пен на декоративизация в духа на “препрочитане на наследство-
то”, което ще става все по-актуално през следващите десетилетия, 
прониквайки равномерно във всички сфери на творчеството. Съще-
временно те са възможност за разнообразяване на колорита и оп-
равдание за нови елементи в картината и по-необичайни решения. 
Интересът към “старината”, селото и неговото етнографско своеоб-
разие предизвикват промени в сюжетния репертоар, които откъсват 
изкуството от унифициращата тема за промишленото развитие и 
прогрес, както забелязва Аврамов.394 Съчетанието между формално 
и тематично проникване дава един от образите на търсеното “много-
образие”.

 През 1960 г. в същите зали, в които няколко години по-рано госту-
ват мексиканските художници се представя голяма изложба на ро-
допски тъкани и костюми.395 Аврамов свидетелства, че не само прос-
транствата, но и ефектът от тази изложба е същият, и по отношение 
на влиянията и процесите, които следват до края на 60-те години и 
през последвалите десетилетия двете изложби са аналогични. 

Успоредно с тази усилено развиваща се “фолклоризация” се въз-

393 Маразов, Иван. Сюжетът в съвременната ни живопис. - Народна култура, бр. 34, 25.08.1978, с. 5
394  Цит.съч., с. 166
395 Пак там, с. 153
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становява и авторитетът на новите художници, но модернистичните 
опити, повлияни от тях, вече се маскират зад идентичността и инте-
реса към “традиционния колорит”. В края на 50-те години са реаби-
литирани художници, които по една или друга причина са се отказали 
или са били изключени от художествения живот - Владимир Дими-
тров – Майстора, Иван Милев, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов и 
др. С тях са реабилитирани и “формалистичните” влияния, които но-
сят. Това е онази позволена степен на почерка, която едновременно 
осигурява “многообразието”, но и спазването на допустимите грани-
ци. Или както Свилен Стефанов пише: “частичното разкрепостяване 
в областта на изобразителността след 1956 г. е дирижирано и контро-
лирано дотолкова, доколкото да не напусне параметрите а познатата 
умерена ранномодернистична и вече преживяна у нас (през първата 
половина на ХХ век) изобразителност”.396

Особено забележима тенденция в изкуството на младите худож-
ници е изчистването на сюжета от излишна разказвателност и детай-
ли. Това е поколението, за което по-късно се твърди, че реабилитира 
сюжетността в изкуството.397 Чавдар Попов отбелязва промяната в 
тематичната композиция, където подробният и детайлен разказ от-
стъпва на други подходи.398 От детайли действието се пренася в из-
разителни жестове, в по-дълбоко психологически наситена атмосфе-
ра. Постепенно с напредването на тази тенденция през 70-те и 80-те 
връщането на “националното” възстановява и религиозните схеми 
и класическата иконография, но изпълнена обикновено със сюжети 
от революционното минало. Двадесет години по-късно, през 1976 г. 
Кирил Кръстев обобщава тези явления: “Социалистическият реали-
зъм се обогатяваше с елементи на революционната романтика, със 
символно обобщение на явленията, с помощта на художествената 
алегория, смислената експресивна деформация, по-късно с компози-
ционно плодоносното, макар и трудно, и не всякога ясно, асоциатив-
396 Стефанов, Свилен. Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в бъл-
гарскоко изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания, съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 116
397 Пепеланова, Розалина. По следите на едно поколение. – Пулс, бр. 16, 22 април 1986, с. 3
398 Попов, Чавдар. Еволюция на жанровата система в българската живопис и графика през 60-те 
години на ХХ век. - Проблеми на изкуството, 1992, № 2, с. 32
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но мислене и свързване на събития и факти”.399

Като една от основните характеристики по принцип за периода на 
60-те години Чавдар Попов определя жанровото взаимопреливане.400 
От тук се заражда тенденция, която до средата на 80-те години се 
разгръща доста осезателно. Въпреки това тематичната композиция 
запазва доминиращото си присъствие.

Наградените творби от първата младежка изложба - “Тракто-
ристи” на Светлин Русев, “Почивка” на Величко Минеков и “Глава на 
жена” на Тодор Панайотов - се превръщат в своеобразен образец на 
тенденциите, развили се през цялото десетилетие. С влиянията, въз-
приети от гостуващите изложби през 50-те години, както и български-
те модели от периода на “новия художествен реализъм”,, масивните 
монументални обеми и същевременно изборът на психологически 
вглъбени и съзерцателни моменти, които разкриват “величието на 
трудовите дела на тия хора чрез един съвсем обикновен и непретен-
циозен сюжет”401, произведенията им като че ли осъществяват онова 
припокриване между очакванията на властта и художествената про-
дукция, към което социалистическият реализъм се стреми по дефи-
ниция. 

В изложбата участват също Георги Баев със “Сушене на мрежи” и 
“Пристанище”, “Жена с плодове” на Иван Филчев, “Портрет на на-
родния художник Петър Младенов” на Владимир Гоев, “Прабългари” 
на Мито Гановски, индустриалните пейзажи “Привечер” на Виолета 
Масларова и “Нов цех” на Мария Столарова, “Есенна привечер” на 
Иван Гонгалов. 

Интересният “самобитен” подход в композицията “Кънкьори” на 
Енчо Пиронков или “самоукия пловдивски художник”, както най-често 
го наричат, също печели одобрение на жури и критика.

Част от младите художници в тази изложба са вече познати от 
участията си  в други общи експозиции. Между тях са Георги Баев, 
399 Кръстев, Кирил. За насокитена развитие на българското изобразително изкуство през последни-
те двадесет години. - Изкуство, 1976, № 6, с. 38
400 Цит.съч., с. 31
401 Остоич, Димитър. Общата изложба на младите художници. - Изкуство, 1961, № 6, с. 10
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Ваня Дечева, Константин Серафимов, Веса Василева, Мария Сто-
ларова. В това число влизат и автори с вече утвърдено присъствие 
в художествения живот като Златка Дъбова, Лиляна Дичева, Христо 
Нейков, Калина Тасева, Мана Парпулова, Величко Минеков, Алек-
сандър Дяков, Стефана Бояджиева… Интересни са коментарите на 
промените, които са настъпили в стила на някои от познатите худож-
ници и доколко те се развиват в благоприятна или неблагоприятна 
посока. Особено ярък случай е композицията “До морето” на Иван 
Кирков – една от най-критикуваните и оспорвани работи. 

“Сериозни съмнения буди картината на Иван Кирков “До морето”. 
Съмненията идват не от това, че тя е лишена от професионална гра-
мотност. Напротив, имаме работа с художник с ярко изявен талант и 
богати творчески възможности. На Юбилейната обща художествена 
изложба работите на Кирков “Копачки” и “Връщане от работа” бяха 
напълно заслужено високо оценени. Хубаво е, че този млад човек 
не се задоволява от постигнатото и упорито търси. Картината му “До 
морето” е постигната по умозрителен чисто естетски път. Тя не е дъл-
боко преживяна и в голяма степен чуждее.”402

“Умозрителен” е негативно определение, което доста често се из-
ползва при обсъждането на младежките работи особено в този ранен 
етап. Такъв термин реално не съществува. Значението му е неопре-
делено. В конкретния период това определение се използва предим-
но за работи, които имат повече връзка с авторовото въображение 
и с по-експресивен образен език, отколкото с конкретната социална 
действителност. Тоест всичко, което допреди няколко години ще бъде 
класифицирано без колебание като “формалистично” сега се явява в 
омекотен вариант като “умозрително”. Което е още едно доказател-
ство, за изпразнената от съдържание употреба на формализма.

Въпреки критиката работата е допусната до участие и това е един 
от типичните случаи за така наречена “дискусионна” творба.

“Дискусионни” работи се набелязват във всяка изложба. Най-чес-
то трудността да бъдат бързо класифицирани става повод за дълги 

402 Пак там, с. 14
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дискусии около тях, което поражда и определението. Журиранията и 
обсъжданията, а и голяма част от критичните материали за изложба-
та се концентрират именно около тези “дискусионни” творби. Основ-
ният проблем е, че те не се вписват в “единството” на метода. Това 
са произведения, които са прекрачили малко или много позволени-
те параметри, колкото и неопределени да са те. Този подход силно 
напомня дефинирането на социалистическия реализъм през антипо-
дите му. Още от най-ранен период много по-лесно е да се каже кое 
не е социалистически реализъм, отколкото да се посочи точния му 
образец.  Този принцип действа до края, в случая с така наречените 
дискусинни творби, които също се явяват просто повод и средство 
за поставянето на необходимите граници. “До морето” на Иван Кир-
ков изпълнява в тази изложба функцията на контрапункт, по който се 
сравнява “правилната” посока. “Грешките”, посочени в нея, дават от-
правна точка за избистрянето на промените в “метода”. В изложбата 
не липсват и формалистични отклонения - като такива са изброени 
“Кръвен данък” на Йоан Левиев, “Портрет в синьо” на Димитър Киров 
и “Пловдив” на Георги Божилов. 

Интензивността на цвета, дълбокото напластяване на фактурата, 
относително свободното боравене с техническите средства все още 
се определят като “преднамерено желание за оригиналност”, подда-
ване на чужди и вредни влияния, следване на готови образци. Подо-
бен проблем е и вече споменатата незавършеност на произведения-
та. “Ескизността” е позната като проблем още от 40-те години. Явно 
преминала непокътната през всички смени на парадигмата тя е все 
още актуална през 60-те години. Особено показателни са доводите 
на един от ожесточените критици:

“Майсторство ли е това, където художникът се увлича в търсене 
на оригинални технически изяви на формата: напластяване къде 
трябва и къде не със суровите чисти бои; настъргване с пирон без-
разборно масления слой на боите; употребата на черния контур, с 
който се обгражда формата, декоративно плоскостното примитивно 
рисувани форми; цветови контрасти, нехармонично звучни и чужди 
за постигане на светлосянката и т. н. Разбира се, че не. Това може да 
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бъде само оригиналничене, но не и майсторство.”403

Впоследствие “пластичните” експерименти се установяват трай-
но като характеристика на “следаприлското” изкуство и продължа-
ват като тенденция, поддържана от това поколение и до днес. Но 
в самото начало на 60-те години те все още попадат в обхвата на 
“ескизността”. “Пластичното” започва да доминира критическата 
лексика през 70-те и 80-те години, създавайки най-разнообразни 
производни като “изобразително-пластичен език”, “пластическа но-
вост”, “линеарно-пластичен стил”, “стилистично-пластическа новост” 
и т.н.404 Тенденцията, облечена в този термин, осъществява следа-
прилското “многообразие” на практика. Въпреки това “пластицизмът” 
в българското изкуство не е точно тенденция, а формален похват, 
дошъл най-вече от живописта, който намира разнообразни проявле-
ния и в другите изкуства, подчертавайки основно материалността и 
гъвкавостта на формата. В своя публикация от 1947 г. Кирил Кръстев 
свързва “пластичната убедителност” с високите нива на художест-
вено майсторство от Ренесанса и умението за предаване на “плът и 
кръв” на изобразените обекти.405 Книгата му е един от малкото прак-
тически наръчници на живописеца, който оказва огромно влияние 
върху представителите на т.нар. “априлско поколение” още от техни-
те най-ранни занимания с изкуство.406 Проблемът за “пластицизма” 
е органично свързан с реалистичните тенденции в това число и със 
социалистическия реализъм. Кръстев го извежда като основен прин-
цип за постигане на “жизнена убедителност”. 

403 Кършовски, Преслав. Изкуството на младите – в служба на народа. - Народна младеж, бр. 87, 
12.04.1961, с. 3
404 Кръстев, Кирил. За насокитена развитие на българското изобразително изкуство през последни-
те двадесет години. - Изкуство, 1976, № 6, с. 37 – 39
405 Кръстев, Кирил. Как да разбираме живописта. Завети, 1947, с. 37
406 Въпросът за пластицизма в българското изкуство е изключително слабо изследван. Обикновено 
пластицизмът се поставя наравно с “асоциативния метафоризъм” като терминологичен фалшифи-
кат, напълно непреводим извън херметичния локален контекст. Поради тази причина и препратките 
отвъд личните интерпретации “пластиците” към анализа на този проблем са оскъдни.
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ОХИ 1962 – консенсусът с нормата

Младежката изложба през 1961г. е проект, който осъществява ре-
ална реформа в управлението на художествения живот, а именно об-
ръщане към новото поколение и насочване на държавната подкрепа 
към него като непосредствен продукт на почти двадесетгодишни мо-
делиращи и “възпитаващи” действия от страна на властта.

През една по-критична съвременна перспектива тя едва ли е тол-
кова неочаквана в смисъла, който й предава Димитър Аврамов като 
тържество на дързостта и новаторството, но е важна с това, че по-
ставя началото на целенасочена политика на обновление. С нея за-
почва поредицата от младежки изложби, на които се основава над-
граждането в този процес. Отличените в нея художници бързо овла-
дяват най-ключови позиции в управлението на художествения живот. 
С тяхното поколение се ражда и нов модел художник в България, 
достатъчно адаптиран към социално-политическите условия и рез-
ките властови завои, който не само оцелява, но и намира място за 
собствения си възглед в тях.

Този феномен се включва в т.нар. от Ивайло Знеполски “консен-
сус около нормите на режима”, появил се след 1953 г. в условията на 
“размразяване” на режима.407 Според изследователя консенсусът е 
наложен, но като сделка  - режимът се нуждае от “нормализиране”, 
а обществото се стреми, както пише Знеполски, към нещо повече 
от своето физическо оцеляване.408 Консенсусът е точката на контакт 
между недоверието спрямо поредното “смекчаване” на режима и 
настройките на властта към промяна. Но неслучайно тази “сделка” 
се сключва с младото поколение като носител на необходимите ка-
чества и потенциал.

Както във всички преходни моменти благосклоността на властта 
407 Знеполски, Ивайло. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. С., 
Институт за иследване на близкото минало, Институт “Отворено общество”, Сиела, 2008, с. 221
408 Пак там, с. 222
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се редува с превантивни санкции. След първоначалната еуфория 
от младежката изява, обръщането на настроенията се проявява 
най-осезателно по време обсъждането на Общата изложба през 1962 
г., посветена на VIII конгрес на БКП. Обсъждането се състои в зала 
“България” от 25 до 27 февруари 1963 г. след закриването на излож-
бата. За разлика от цялостния вид на младежката изложба, послед-
валата я ОХИ се доближава по-скоро до познатия хибриден модел, 
в който селекцията допуска по-скоро умерено новаторство. Обсъж-
дането й провокира двата полюса на “новото” и “старото”. Поставени 
в съпоставка с вече утвърдени имена, младите автори се оказват в 
некомфортната зона между “новаторство” и формализъм.

Във връзка с това полязириране на творческите среди, свързано 
и с междупоколенчески конфликт Евгения Калинова цитира в своята 
книга дискусия, организирана на 31 март 1961 г. от секретариата на 
БКП. Дискусията е между ръководството на СБХ и изявени художни-
ци, а целта й е разясняването на смисъла на новаторството и ролята 
на новото поколение, въведено на сцената така шумно. Защитници на 
младите в тази дискусия са Александър Обретенов, Владимир Гоев 
и Николай Шмиргела. От другата страна са Димитър Остоич, Иван 
Фунев и Илия Петров, чиято позиция е против крайното отричане на 
целия период преди 1956 г. и подвеждащото насърчаване на “форма-
листични” прояви с освобождаването на личния почерк и стил. (Кали-
нова, Българската култура и политическия императив, с. 187 – 188). 
Калинова подчертава балансираната позиция, която заема Богомил 
Райнов тогава, твърдейки, че експериментаторите трябва да бъдат 
“внимателно съветвани”, за да се избегнат всички заплахи на форма-
лизма. Проблемът, обобщен от него, както е цитиран от Калинова, е: 
“да се направи разграничение кой греши от младост и кой защото е 
несъгласен с принципите на социалистическия реализъм”.409

Този проблем определя като цяло сложния преход, който се осъ-
ществява през 60-те години. Трудността в намирането на подходяща 
пропорция между “новаторство” и “внимателно съветване” е характе-

409 Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). С., Парадиг-
ма, 2011, с. 188
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рен по принцип за т.нар. “априлска линия” в българското изкуство. В 
началото тази трудност се появава като директна заплаха:

“Ако навреме не се погледне с трезво око на това явление, час-
тичната незадоволителност днес, ще бъде заместена утре с пълна 
апатия и недоумение на обществото пред произведенията и делото 
на “смелите обновители” на социалистическото изкуство, които из-
черпват своя принос главно с куриозите и екстравагантността на “но-
вите форми” и псевдомодернизма от втора ръка... Изкуството не е за-
бавна игра и средство за удовлетворение на празното любопитство 
на скучаещи люде, нито плац за изстъпленията на крайния и некон-
тролиран от никакви естетически и морални норми субективизъм.”410

В обсъждането на изложбата Владимир Гоев изтъква възлов аргу-
мент:  “Но, другари, вие, които говорите и считате, че младите хора 
са съвсем затънали и едва ли не потънали в блатото на формализма, 
защо не си представите, че ако откачим от изложбата техните про-
изведения, каква изложба би се получила и ще има ли тя разлика от 
другите изложби. /Ръкопляскания/. И ако се получи някаква изложба, 
ще има ли някаква разлика осезателна и чувствителна от изложбите, 
които ставаха именно преди Априлския пленум. /Ръкопляскания/.”411

След Първата младежка изложба (при обсъждането на изложба-
та, части от което са публикувани в сп. Изкуство, Атанас Нейков спо-
менава, че това всъщност е трета младежка изложба. Първите две 
са организирани от БОНСС - в сградата на Художествената академия 
на ул. “Аксаков”, но “творческата трибуна на тези изложби е била оса-
катена от догматизма, невежеството и слабата култура”.412 Между-
временно се откриват поредица общи изложби на окръжните групи, 
както и една представителна на провинциалните художници в Со-
фия. Показаните в тях творби са натрупали съмнения, които също се 
отприщват по време на обсъждането на общата изложба през 1962 г. 

Като формалистични са разкритикувани работите на Любомир 
410 Стайков, Веселин. Мисли за Общата художествена изложба. - Народна култура, бр. 47, 24.11.1962, 
с. 5
411 Стенографски протокол ОХИ – 1962, посветена на VIII конгрес на БКП, 25 – 27.02.1963. Архив 
СБХ, 1963
412 Обсъждане на младежката изложба. - Изкуство, 1961, № 6, с. 7
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Далчев, Галин Малакчиев, Иван Кирков, Енчо Пиронков, Любен Ди-
манов. Като прекалена деформация и “криво разбрано монумента-
лизиране” на човешките фигури са определени “Труд” и “Жажда” на 
Светлин Русев, които като подход не се различават от наградената 
година по-рано композиция “Трактористи”. Няма как да се допусне, 
че този обрат е резултат от спонтанни реакции единствено в худо-
жественото поле. В контролираните условия, при които това поле се 
развива, съответно и реакциите са до голяма степен дирижирани “от-
горе”. Следвайки вече изработен принцип властта редува относител-
ната свобода със санкции, които фиксират реалните граници на тази 
свобода, защото макар в този момент да са официален приоритет и 
макар да живеят донякъде с илюзията, че сами решават творческите 
си проблеми, младите художници не напускат широките брегове на 
“метода”. Официалната позиция, приложима не само за поколението 
на първата младежка изложба, но и за целия преход, очертаващ се в 
художественото поле през 60-те години, е изречена от eдин от техни-
те критици: “Никой друг художествен метод не дава такива огромни 
възможности за проява на творческата фантазия, индивидуалност и 
почерк на художника, както социалистическия реализъм.”413 При все 
че го ползва изцяло като готов пропаганден конструкт с това твърде-
ние Стойков не само потвърждава стиловата неуловимост на “един-
ния метод”, но и дава отговор и на редица дискусии, спорове, критики 
и обрати, съпътстващи неговото развитие. Социалистическият реа-
лизъм наистина дава множество възможности за проява на въобра-
жение не само от страна на художниците, но и на теоретици, критици, 
идеолози и партийни функционери в тълкуването, изобразяването, 
коментирането и анализа му. Именно тази негова особеност създава 
редица затруднения при дефиниране не само на действителните му 
стилови характеристики и като цяло при неговото хронологизиране, 
но и при управлението му. 

В контекста на общата изложба от 1962 г. и поначало периода на 
60-те години “огромните възможности” на социалистическия реа-
лизъм са обусловени от формалистичните влияния на фовизма, 
кубизма и разбира се абстракционизма. И тук изниква основният 
413 Стойков, Атанас. Главното е подходът. - Народна култура, бр. 50, 15.12.1962, с. 6
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проблем, аналогичен до голяма степен на познатия от 30-те години 
проблем за качеството. В случая това е проблем на подхода т.е. сте-
пента на въображение и свобода, която могат да си позволят худож-
ниците, подхождайки към реалността. Отново Атанас Стойков пред-
лага интересен пример: “Но някои едва ли не смятат, че тематиката е 
главното в изкуството на социалистическия реализъм. 

Всъщност те дълбоко се заблуждават. Не е достатъчно например 
да нарисуваш звеноводка в ТКЗС, при това в съответната трудова 
обстановка, за да смяташ, че си създал произведение на социа-
листическия реализъм. Ако ти като художник, след като си дал тази 
звеноводка в твоята картина на преден план, изобразяваш лицето й 
само като цветно петно, с нищо не разкриваш душевното й състоя-
ние, ако в центъра на твоето внимание застават именно въпросите 
на колорита до голяма степен сами за себе си, то с какво по съще-
ство ще се различава твоят творчески подход от този на художни-
ка-формалист? Така че новото в социалистическия реализъм не е 
новата тематика сама по себе си (това, разбира се, е много важно), 
но новият подход към нея, когато обществената действителност се 
схваща в нейното историческо определено развитие и се изобразява 
реалистически.”414

В противоречие с всички дефиниции на социалистическия реали-
зъм и всички анализи върху диалектическото единство между форма 
и съдържание в изкуството в началото на 60-те години “тематичност-
та” на творбата често се поставя в опозиция с нейните художествени 
качества и се свързва с неуспехите и “грешките” на догматичния пе-
риод. Що се отнася до “подхода”, в критика за изложбата на провин-
циалните художници, открита през 1962 г., Максимилиан Киров от-
крива два подхода или две тенденции – отразяване на обикновеното 
ежедневие и незабележимите гледки и детайли от него, и монумен-
тализираща сюжета тенденция, насочена към търсене на по-голяма 
знаковост и тържественост на композициите.415

Обвиненията във формализъм се отнасят не само за младите ху-
414 Пак там
415 Цит.съч.
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дожници, но и за всички останали, които са се доверили на директи-
вата за “многообразието”. Стоян Сотиров също е обект на критика. 
Илия Петров се спира на неговата картина “Простреляният” в докла-
да си по време на обсъждането по повод избора на революционен 
сюжет и начина, по който този сюжет е изпълнен: “... героичното, за-
гатнато още в монументалния подход в композирането, което тряб-
ва да бъде идейния подтекст на картината изисква, според моето 
разбиране, да бъде изявено в по-убедителна пластичност. Така то 
ще добие максимума на своето вълнуващо въздействие. Сгърчените 
ръце, които трябва да бъдат жива заплаха за врага, съсредоточие на 
всички сили на умиращия герой, са още само схематично набелязани 
и не притежават онази непосредствена изразителност, която им се 
полага.”416

В споровете по познатия от 30-те години модел се намесват и лич-
ни конфликти и нетърпимост. Защитата на Богомил Райнов се осно-
вава на доста резки нападки към опонента му Атанас Божков:  “Един 
друг въпрос е колко пари струва аргументацията, с която някои кри-
тици “громят” подобни творби: Така например Божков, критикувайки 
пейзажа на Кирков, отправя убийствения въпрос: къде е тук патосът 
на нашите героични дни? Къде е героиката в един градински пейзаж 
– това наистина е въпрос, който не всеки би се сетил да зададе. /
Оживление/. Но в такъв случай Божков би следвало да запита и Илия 
Петров защо в своя багер не е предал например нежните майчински 
чувства на българската жена. /Оживление/.”417 Интересно е, че сред 
защитниците на младите сега са и другите двама най-активни под-
дръжници на социалистическия реализъм Димитър Остоич, и Атанас 
Нейков. 

В своя статия Остоич418 защитава новаторството като вътрешно 
присъщо на социалистическия реализъм още по определение. “Пра-
вдиво, исторически коректно отразяване на действителността в 
нейното револционно развитие” е според автора именно заявка за 
416 Стенографски протокол ОХИ – 1962 - посветена на VIII конгрес на БКП, 25 – 27.02.1963. Архив 
СБХ. 1963
417 Пак там
418 Остоич, Димитър. Същност на новаторството. - Народна култура, бр. 39, 29 септември 1962, с. 4
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постоянно обновяване. В анализа на взаимоотношенията между но-
ваторско съдържание и нова форма, той заема принципно позициите 
на “качествениците” от 30-те години, настоявайки за високо ниво на 
художественото майсторство с референции главно към Новите ху-
дожници в България. От тях той прави директна съпоставка с млади-
те художници от “априлското поколение” и техните първи изяви като 
“истинско новаторство”. Макар и изключително благосклонен към 
младите Остоич също се придържа към общия тон на санкциониране 
и овладяване на опитите им, чрез “внимателно съветване”.

Дискусиите, споровете и процесите от началото на 60-те години 
допринасят за значителна промяна не толкова в художествената 
практика, колкото в самочувствието на българския художник. Този 
резултат може да се приеме и като заявка за превъзмогване на па-
сивната роля, която той има по време на историческа фаза на соцре-
ализма.

От средата до края на десетилетието динамиката в художестве-
ните среди се уталожва в полза на вече споменатия консенсус с 
властта, който позволява развиването на “многообразието” в посока 
на историческите сюжети и стилови заемки, все по-смелите формал-
ни експерименти, декоративизма и наивизацията, изобщо в обогатя-
венето на езиковия арсенал на реализма.

В края на 60-те години, когато е издадена монографията на Дими-
тър Остоич “Из борбата за социалистически реализъм в българското 
изобразително изкуство” към историята на социалистическия реали-
зъм вече официално е присвоен целия следосвобожденски период 
от развитието на българското изкуство включително е футуристични-
те увлечения по Маринети.419

По-късно в летописа си Димитър Аврамов представя тенденциите 
за стилово обогатяване като “пробуждане на рефлексите”, връщай-
ки ги към търсенето на “национален стил” от периода след Първата 
световна война, но вече наложен към социалистическия реализъм.420 
419 Цит.съч., с. 97
420 Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955 
– 1965. Част първа. С., Наука и изкуство,1994, с. 133
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“Националният характер на социалистическото изкуство” е теза, коя-
то Аврамов датира в края на 50-те години във връзка и със засилва-
щия се интерес към националните традиции, и с българския отглас 
от изложба на социалистическите страни в Москва. Аврамов цитира 
Александър Обретенов, който си позволява още в този доста ранен 
момент да критикува българското изкуство за липса на достатъчно 
майсторство, за еднообразие и повърхностна изобразителност на 
фона на изкуството от другите социалистически страни.421

В своята след историческа фаза “интернационалният стил” се са-
моопределя все повече според националните специфики. Голомщок 
фиксира 1948 г. за “резкия завой” на пролетарския интернационали-
зъм към руски национализъм и преоценката на наследството с из-
казването на Жданов пред съветски композитори и музиканти: “Ин-
тернационализъм се поражда, там където процъфтява националното 
изкуство. Да забравим тази истина означава да загубим посоката, да 
загубим физиономия и да се превърнем в космополити без корен.”422 
(Въпреки че Голомщок привежда ждановия цитат в контекста на за-
почналата от този момент нататък съветска културна диверсия.) До 
средата на 70-те години обединяващо остава най-вече “идейно-съ-
държателното начало”, а различните национални школи въвеждат 
в границите на метода влияния от хипер и сюр реализма, поп-арт, 
оп-арт, колаж и др. В своя статия за изкуството на младите художни-
ци от началото на 70-те години Аксиния Джурова вече разграничава 
готовите форми и заемки от “наследството” от “своеобразния облик”, 
постигнат със съвременни средства: “Националният стил е усетен от 
тях не като реставраторство на традицията от Средновековието или 
Възраждането и ползането на готови композиционни и стилистически 
похвати от наследството, а в улавянето и доразвиването в съвремен-
ното изкуство на този дух, настроение и атмосфера, които придават 
своеобразен облик на всяко изкуство.”423

421 Пак там, с. 149
422 Golomstock, Igor. Totalitarian art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and People’s Republic 
of China. Translated from the Russian by Robert Chandler. Overlook Duckworth, Peter Mayer Publishers, 
Inc. New York, London, 2011, с. 141
423 Джурова, Аксиния. Активност и партийност в изкуството на младите художници. - Пулс, бр. 17, 17 
август 1971, с. 13
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Проблемът за “многообразието” се развива до търсене на “свое-
образие” тоест до превъзмогване на канонизиращия ефект на “ме-
тода”. Пътуващата ретроспекция на социалистическите страни “30 
победни години” от 1976 г. поставя във фокус авангардните опити и 
стиловия спектър на ранната предисторическа фаза на социалисти-
ческия реализъм. За България това са 30-те години, където е разпо-
ложен “генезиса на социалистическата ни култура”.424

Във връзка с тази ретроспекция Елка Бакалова специално отбе-
лязва, че  историзирането на социалистическия реализъм започва 
едва през 60-те години, тоест реално в неговата следисторическа 
фаза. Изключително важно е да се подчертае, че към този момент 
от хронологическата му последователност са изключени и зачеркна-
ти като “грешка” годините на сталинизма, а с тях и неговия същин-
ски “исторически” етап, което значително деформира представата за 
него и манипулира произхода и развитието му. “Националното свое-
образие”, “многообразието” и “новаторството” всъщност са вторично 
придобити черти на “метода” от процеса на превъзмогване на “догма-
тизма”, които се открояват най-силно в мига, в който той е осветен от 
прожектора на историята.

424 Бакалова, Елка. Ретроспекцията на “30 победни години”. - Изкуство, 1976, кн. 10, с. 19
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Заключение

“1 май 1951 - Свършила се е червената боя. Цапаха, плескаха, де 
щяло и де не - сега няма ни кармин, ни цинобър, ни на прах, ни ни-
що…”425

Историята и анализът на “българския соцреализъм” не се изчерп-
ват с няколко “случая” и няколко спора. Но в хода на изследването 
те се доказаха като най-благодатни за разбирането на неговите спе-
цифики и като цяло за проследяване на въздействието на “метода” 
върху българския контекст.

За начало на социалистическия реализъм в българското изкуство 
тук се приема “кормиловският спор” от 1935 г., като първа дискусия 
върху качеството и “идейността” на изкуството като основна катего-
рия на “метода”, водена от позициите и инструментариума на негова-
та ранна теория, доколкото тя е позната в страната. Краят е условно 
поставен през 1989 г. с края на социалистическия период, но в изло-
жените тези съществува алтернативата за “отворен край”, който отна-
ся до голяма степен влиянията и отражението на социалистическия 
реализъм и към съвременното българско изкуство. Подпериодите в 
голямата хронологическа рамка, която обхваща повече от 50 години, 
са разделени от конкретни исторически събития като въвеждането 
на еднопартийната политическа система в България, V Конгрес и Ап-
рилския пленум на БКП, смъртта на Сталин и т.н. Специфичното в 
тази хронология е, че началото на т.нар. “размразяване”, периодът 
непосредствено след смъртта на Сталин до началото на 60-те години 
се включва тук в “историческата” фаза на социалистическия реали-
зъм, тоест в момента на най-силната му изява. 

За основни репери се взимат няколко ключови изложби, каквито 
са “Фронт и тил”, Общите художествени изложби от 1947 и 1949, 
425 Чудомир. Дневник 1947 – 1967. Предгов. Проф. Д-р Атанас Божков. Казанлък, Фондация “Чудо-
мир”, 1994
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1953, 1954, 1957 и 1962 г., изложбата на полския плакат от 1954 г., 
първата обща изложба на приложното изкуство от 1955 г., първата 
национална младежка изложба от 1961 г. Към реперите спадат и кон-
кретни биографични истории като “случаят Жендов”, “случаят Тютюн” 
и “случаят Стайков”.  

Постоянното сверяване с драматичния епизод от биографията на 
Александър Жендов, познат като “случая Жендов” и “кормиловския 
спор” е основна структурна нишка на настоящия текст, която даде 
възможност да се фиксира относително стабилна симптоматика на 
“доктрината” в художествената практика. В нея попадат крайното 
противопоставяне между хора, споделящи една и съща идеология и 
политическа принадлежност, заместването на политически с естети-
чески аргументи при воденето на дискусии, писането на критика и въ-
обще изказването на мнение, решаването на творческите проблеми 
с политически средства. Двата проблема за “формализма” (наречен 
също и “жендовизъм” за известен период от време) и за художестве-
ното качество се очертаха като възлови за целия процес на развитие 
на социалистическия реализъм в България, а и до голяма степен не-
разрешими.

Проблемът за формализма е част от дефиницията на социалис-
тическия реализъм и неизменно съпровожда неговото приложение 
в практиката. Логиката на неговата поява е свързана с логиката на 
управление, която редува отслабването на котрола с незабавни санк-
ции. В този смисъл формализмът е не толкова качество на художест-
веното произведение, колкото заплаха от намеса на властта, която 
поддържа напрежението в художествения живот, предизвиква резки 
смени в личния стил на творците, стилови корекции в произведения-
та, критика и самокритика, автоцензура и т.н.

Проблемът на художественото качество или “майсторство” е до 
голяма степен решен със “следаприлската” концепция за “многоо-
бразието” и възстановяването на авторовия почерк, като се превръ-
ща все повече в проблем на нивото на езика, свързан с понятието за 
“пластическо” от 60-те години и по-късен период.
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И формализмът, и художественото качество са най-динамични в 
ранната “предисторическа фаза” на социалистическия реализъм в 
България, така както тя е определена тук от средата на 30-те годи-
ни. С неговото индоктриниране двете понятия като че ли застиват в 
собствената си неопределеност, изпълнявайки само служебни функ-
ции, чак до “размразяването”, реабилитацията на първите “формали-
сти” и постепенното разширяване на границите на “метода”.

Проблемът за формализма засяга и въпроса дали социалистиче-
ският реализъм е въведен или наложен в България. В различните 
етапи от развитието на “метода” този въпрос намира различен отго-
вор. Ранните прониквания на теорията на социалистическия реали-
зъм застават в основата на явлението, начерено “нов художествен 
реализъм”, като движат процеса условно казано “отвътре навън”, от 
самите художнически среди. Индоктринирането или “одържавяване-
то” на техните увлечения прекъсва този процес и поставя началото на 
друг, в който посоката е вече “отвън навътре” в последователността 
по веригата от политическото решение през институцията към прак-
тиката. Формализмът се ражда малко или много именно във въпрос-
ната верига на прилагането. За граница между двете проявления на 
социалистическия реализъм – възприетият и наложеният - може да 
се приеме V Конгрес на БКП от 1948 г.

Цялата история на социалистическия реализъм в България с раз-
личните подфази и подпериоди, които я съставят, може да бъде 
синтезирана и само в “случая Жендов” и в отношенията на Алексан-
дър Жендов с главните фигури от периода на ранните 50-те години. 
Сблъсквайки се с “идеологическата мътилка” в определянето на “ме-
тода” Жендов реагира като създава своя (трета) версия на социалис-
тическия реализъм, която се намира в опозиция не на формализма, 
а на посредствеността. С възстановяването на почерка и езика на 
изкуството след средата на 50-те години, “българският соцреализъм” 
започва да се развива “по жендовски” с визуалния код и език на “но-
вия художествен реализъм”, но и с вече установена институционална 
структура и политически апарат. 
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Ако трябва да се отговори еднозначно на въпроса, дали социа-
листическият реализъм наистина се е състоял (особено в България) 
или е куха идеологическа парадигма, облечена върху няколко про-
пагандни плаката, това може да стане и само с посочването на две 
произведения – Паметника на съветската армия в София и компози-
цията “Конференция на първенците в ТКЗС”, и двете продукт на “ко-
лективния метод”. Но за цялата останала художествена продукция от 
социалистическия период социалистическият реализъм като опреде-
ление е приложим със съответните уговорки и подробно контекстуа-
лизиране. Неговият произход налага тази завишена взискателност 
в представянето му, която го отличава от обичайните художествени 
тенденции и направления. Тоест прилагането само на хронологиче-
ски или само на стилов подход по отношение на социалистическия 
реализъм би било исторически безотговорно.

Отделянето на “новия художествен реализъм” като самостойно 
явление със своите специфики е рисковано, но точно то съдържа до 
голяма степен отговор на въпроса, доколко български може да бъде 
социалистическият реализъм. Неслучайно “национално-декоратив-
ните” тенденции от началото на 60-те години и изобщо възроденият 
интерес към “национално звучене” в този по-късен период се съчета-
ва именно с постигнатото от “новия художествен реализъм” през 30-
те години. Реабилитацията на личния почерк и стил се осъществява 
през модернистичните влияния, популярни сред представителите на 
Новите художници, които стоят в основата на това явление. Дали то 
е просто нарицателно и ранен синоним на социалистичсекия реа-
лизъм, както го представя Остоич през 60-те години, или дериватив 
на съветската теория, пресъздаден със средствата на германската 
“нова предметност” и на френската школа, може да се съди по аргу-
ментите на Жендов в писмото му до Вълко Червенков и произведе-
нията, в които художникът припознава реализацията на понятието 
“социалистически реализъм”. Макар че датира значително по-късно 
от “кормиловския спор”, “Случаят Жендов” може да се приеме като 
една от неговите развръзки и като ключ за разбирането на социалис-
тическия реализъм още от първите му наченки до края.
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Един от първите изследователи в България, който оспорва тезата 
за край на социалистическия реализъм е Свилен Стефанов:

“У нас съществува стабилно съгласие на комунална (гилдийна) 
основа, което няма как да не се прехвърли дори в годините след 1989 
г., и вероятно, в него се коренят причините, поради които социалната 
група на художниците не се нуждае от кодове на автономизация на 
изкуството (например създаване на абстрактно изкуство), както това 
бе в страни като Полша, Чехословакия, Унгария, Югославия. Авто-
номизиращата безпредметност на абстрактното изкуство в България 
не е необходима, защото е постигнато добре финансирано съгласие 
между официалната идеология и националистическа мистика, меж-
ду “ракрепостяването на езика” и неговата нова социална употреба 
– и това е един възможен отговор за отдавна тежащия въпрос защо 
у нас фигуралността е без алтернатива през всички десетилетия до 
началото на 90-те години.”426 

От средата на 50-те години до края на 80-те години социалистиче-
ският реализъм е застинал в зоната “нито-нито”: нито е “ревизионис-
тичен”, нито “догматичен”.427  Но не и отменен.

Отново Свилен Стефанов дефинира своята “постисторическа” 
версия като “постсоциалистически реализъм” през обръщането към 
националната традиция в нейните фолклорни прояви, в образците 
на средновековното наследство и в изкуството на Новите художници 
от 30-те години. Целият период от 60-те до 80-те години той поста-
вя под знаменателя на “последователен реставрационен процес, в 
който иновацията се самоидентифицира с палимпсест от вече пре-
живени пластични схеми, които са вече дълбоко фундирани в регио-
налното съзнание”.428 

Но принципа на този “палмпсест” може да бъде насложен върху 
426 Стефанов, Свилен. Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в бъл-
гарскоко изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания, съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 118
427 Еленков, Иван. Процеси в културата на “реалния социализъм”. В: НРБ от началото до края. Съст. 
Ивайло Знеполски. С., Институт за иследване на близкото минало, 2011, с. 377
428 Стефанов, Свилен. Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в бъл-
гарскоко изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни. В: Социалистическият реализъм: 
нови изследвания, съст. Пламен Дойнов. С., Нов български университет, 2008, с. 113



194

целия цикъл на налагане, развитие и упадък на социалистическия 
реализъм. Задачата на неговите теоретици и апологети да го исто-
ризират и максимално внедрят в местната традиция е изпълнима 
само чрез стратегията на припознаване в преживения опит. Още от 
самото начало в средата на 40-те “методът” е обяснен и онагледен 
освен чрез съветските модели и през битоописателната следосво-
божденска традиция. Фазата на “размразяването” след смъртта на 
Сталин започва именно със споменатото обръщане към национал-
ната традиция и “новия художествен реализъм” на 30-те години. До 
80-те години в спектъра на обогатяващата се “доктрина” са най-ви-
дните представители на 50-те години. По отношение на хронологията 
налице е нещо като затворен цикъл, който се заключва в проблемите 
на “новия художествен реализъм”, там където се пита дали револю-
ционната, социалистическа тематика е достатъчна, за да легитимира 
едно произведение в режима на “нормативната естетика”. 

 В духа на тези хронологически размествания трябва специално 
да се отбележи, че познатата като “априлска линия” тенденция на 
относително либерализиране на художествения избор започва не в 
средата на 50-те години, когато е решена и изведена като резолюция, 
а в началото на 60-те години с първите младежки прояви. Процесите 
от 60-те години са анализирани и оценени от критиката едва в края 
на 70-те години, като юбилейни равносметки. По подобн начин 70-те 
години резонират в десетилетието, което ги следва. Периодът на 90-
те години преживява до късно процеси и явления от средата на пре-
дходното десетилетие. Българското изкуство е нерефлективно пона-
чало, което в контекста на социалистическия реализъм е истинско 
затруднение за творците. Неслучайно историческата картина поема 
задълго жанровото господство. Погледът назад е по-сигурна страте-
гия за българския творец, от “правдивото отразяване на действител-
ността в нейното революционно развитие”. 

Настройките на художествения живот спрямо политическата ко-
нюнктура се приемат като основен принцип на социалистическия 
реализъм (в ждановия смисъл). При малко по-спекулативен подход, 
следвайки тази симтоматика, особено на широката платформа на 
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“многообразието”, той може да бъде изведен и до днес. Но ако се 
търсят сравнително обективни аргументи, то краят му все пак трябва 
да бъде поставен там, където спира основният мотор на неговото 
развитие – партийния документ. Въпреки, че е заместван от по-къс-
ни наименования като “социалистическото изкуство” и туширан от 
“пластицизма”, “методът” живее и черпи енергия в политическата ди-
ректива. Създаден и развит в нея, той няма как да продължи живота 
си след промяната на политическото управление през 1989. Неслу-
чайно ходът на настоящото изследване следва конкретни резолюции 
на конгресите, писма, постановления. Всички статии, протоколи, мо-
нографии, списания, вестници, книги, сборници и енциклопедии от 
социалистичсекия период започват неизменно с похвала и спомен за 
революцинните години на победа и със съответните препратки към 
решенията на партията и нейните най-актуални резолюции. Макар 
мнозинството от изследователите да подминава тези препратки като 
паразитна идеологически угодна фразеология, те в действително са 
там не само, за да обслужат шаблона, но и за да гарантират живота 
на “единния метод”. Те са може би неговото най-точно проявление до 
самия край.

Но тезата за край на по дефиниция “исторически отворената сис-
тема” на социалистическия реализъм остава все още спорна. При 
всички случаи “многообразието” действа по-успешно като синоним 
на социалистическия реализъм, отколкото “новия художествен реа-
лизъм” от 30-те години, който се развива в политически нерегламен-
тирана среда като относително свободна интерпретация на творците 
върху така желания от тях тогава социалистически реализъм.

По отношение на промяната най-красноречив е един пасаж от 
дневника на Борис Делчев от емблематичната сама по себе си 1968 г. 

“Събота, 24.II. 1968. В днешния брой на “Работническо дело” го-
лемият марксист, театрал и теоретик на изкуството проф. Ст. Кара-
костов пише статия по случай седемдесет и пет години от рождение-
то на Крум Кюлявков (“Върховен борец за социалистическа литера-
тура”). И покрай другите му заслуги споменава и една по-особена. 
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“Негово дело бе – казва той – преустройството на Инстититута за 
изобразително изкуство “Н. Павлович”, където проведе важни реше-
ния на ЦК на БКП. Ето ти на тебе куче, което не знае да лае. Известно 
е, че в резултат на важните решения (курсив на автора) от Института 
бяха отстранени първостепенни художници като Кирил Цонев и Иван 
Ненов, а на тяхно място бяха издигнати първостепенни некадърници 
като Иван Керезиев и Панайот Панайотов (за да не изброявам дру-
гите). Известно е също, че с това се сложи началото на кърджалий-
ски времена в изобразителното изкуство и се стигна до невиждано 
възшествие на посредствеността, чиито последствия се чувствуват 
и днес. Всичко това, благословено навремето от Вълко Червенков, 
е добре известно и по форма партийно отречено. Но Каракостов не 
го знае или не го признава. По-важно е обаче, че не го знае или при-
знава редакцията на партийния орган. И вие казвате, че нещата са 
променени ли? Да, променени са, но в съзнанието на хората, не в 
партийните институции и в партийната практика. Там шествува духът 
на Крум Кюлявков и неговите последователи.”429 

Част от „несъстоялата се 1968 година“ в България е именно дъл-
гото утаяване на напрежения и опозиции, започнали през 50-те годи-
ни. Тази социална атмосфера се е превърнала в интегрална част от 
социалистическия реализъм в България, предизвикваща само край-
ни негативни реакции и лишаваща го от възможност за обективно 
осмисляне.

При всички случаи социалистическият реализъм не подлежи на 
контрастен анализ, в който надделяват политическите пристрастия, 
огорчението, разочарованието и личния опит от преживяното. Това е 
една от причините, поради които книгата на Димитър Аврамов “Ле-
топис на едно драматично десетилетие” не е вече съвсем релеватна 
на проблематиката на “метода”. В социалистическия реализъм има 
странен и крехък баланс между поощрения и санкциии, между вла-
стово разточителство в културната сфера и пълна хегемония, между 
сложната институционална и административна йерархия и директ-

429 Делчев, Борис. Дневник. Подбор, предговор, бележки Марияна Фъркова. С., Народна култура, 
1995, с. 125
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ното въздействие на партийния лидер в полето на художествената 
практика. Огромно противоречие съществува дори и само в “много-
образието”, което в реториката изпълнява функции като пореден ин-
струмент за уравняване, а в практиката е стилово неуловимо явле-
ние.430 Парадоксите и опозициите, от които е изтъкан терминът “со-
циалистически реализъм”, изискват максимално обективно наблюде-
ние и коментар, за да може в крайна сметка като резултат да изпъкне 
неговата природа, а не пристрастията на изследователя.

Обновлението, търсено от средата на 50-те години, е официално 
възложено на младостта и така едно цяло поколение излиза на сце-
ната с доста сложна мисия – да даде образ на властовия порив към 
новаторство. Това е поколението, което прави възможна тезата за 
социалистическия реализъм като “празна парола за ритуално при-
познаване на почти всяка художествена практика”.431 Именно като 
такъв той се представя в края на 80-те години. И се стига до момент, 
в който социалистическият реализъм не е отменен, победен или ос-
порен, а просто изоставен от творците. Много преди края на 80-те 
години самите те започват да напускат границите на експеримента, 
поставени им от “многообразието”, и да навлизат в неизвестни те-
ритории на репрезентацията, пробвайки отново на формално ниво, 
моделите навлизащи “отвън”. В периода на политическия преход в 
България мимикриращият “български соцреализъм” се засреща със 
зараждащия се “български авангард” и то през концепции, които 
много напомнят момента на зараждането на “доктрината” през 30-те 
години – новаторството, радикалната и революционна промяна на 
обществото, отричането и унищожаването на предходния период. 
Взривяването на мавзолея на Георги Димитров в София през 1999 г. 
е един от най-силните символични образи на тази среща и неслучай-
но се превръща в повод за многократното му пресъздаване впослед-
ствие именно чрез неоконцептуалните практики, които се развиват в 
България от началото на 90-те години. 

430 В крайна сметка “многообразието” идва, зададено като готов конструкт отново от Москва. С 
приемането му България се включва в обща тенденция.
431 Еленков, Иван. Соцреализмът като изоставена крепост. В: НРБ от началото до края. Съст. Ивай-
ло Знеполски. С., Институт за иследване на близкото минало, 2011, с. 402
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По същия начин незнанието, непознаването и унищожаването на 
социалистическия реализъм и като цяло културната ситуация в со-
циалистическия период, което все още е огромен проблем в Бълга-
рия, всъщност малко или много довежда до неговото постоянно пре-
повтаряне под различни форми, което не дава и възможност за край. 
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