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Речният бог 
от Никополис ад Иструм

Елина Анастасова1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: Релефът с речен бог от Никополис ад Иструм повдига 
редица въпроси, касаещи неговата трактовка, контекст и симво-
лика. Анализът на отделните му елементи, паралели и датировка 
ще допринесе за неговото изучаване и поставянето му в контекста 
на персонификациите на реки от провинциите Долна Мизия и 
Тракия. Заедно с това ще се направят обобщени наблюдения за 
тази група образи в римското изкуство. Релефът от Никополис 
ад Иструм представя речния бог Нил и връзката му с култа към 
Изида. Според стиловия анализ се отнася към средата на ІІ в.

Ключови думи: персонификация, Нил, Изида, римско изкуство, 
римска скулптура, Долна Мизия и Тракия

Сред различните фигури на божества и герои в гръц-
кото изкуство присъстват и т.н. „персонификации“. Те 
изобразяват в човешки лик абстрактни политически кон-
цепции, състояния на тялото, географски местности и 
природни феномени, в това число и реки2, които са пред-
ставени чрез образите на речните божества. Те са изобра-
зени като излегнати на едната си страна мъже, опрени 
върху съд, с изтичаща от него течност3. 

Предмет на това изследване е фрагмент от релеф, 
открит в античния град Никополис ад Иструм (Фиг. 1), 

1 Елина Анастасова е докторант в Институт за изследване на изкуствата, Българска 
академия на науките. Интереси в областта на: гръцкото и римско провинциално 
изкуство, персонификациите в римското изкуство. 
² Stafford 2000: 3-4.
³ Ostrowski 1991.
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който е коментиран от В. Добруски4, М. Тачева5 и  
В. Попова6. Релефът е включен и в каталога на НАИМ−
БАН7. Основните задачи на това изследване са: да се даде 
детайлно описание на отделните персонажи, да се комен-
тират иконографията и паралелите им, както и да се по-
търси смисълът и контекстът, в които се срещат тези изо-
бражения. Сравнителният анализ между релефа и оста-
налите паметници с лика на речни божества, открити на 
територията на днешна България, ще очертае основните 
характеристики на тези образи в римското провинциално 
изкуство.

Фрагментът от релеф е добре запазен, но късите му 
страни носят следи от отчупване. В центъра на запазената 
сцена е представена мъжка фигура, лежаща върху скала, 
на лявата си страна. Лицето му е изобразено анфас, с от-
белязани подробности, докато тялото му е в ¾ профил. 

⁴ Добруски 1901: 734-735.
⁵ Тачева 1982: 16, № 5.
⁶ Попова 2019: 228-229.
⁷ Избрани скулптурни паметници (без год.): 66, № 41 (М. Рехо). Релефът е с ин-
вентарен № 1088.

1. Релеф от Никополис ад Иструм. По Избрани скулптурни паметници: 66, № 41.
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Прическата е обемна и къдрава, сливаща се с брадата и 
мустаците, които са оформени със свредел. Гърдите и ко-
ремът му са оставени открити, докато мантия покрива ля-
вото рамо и долната половина от тялото му. Дрехата се от-
личава със своята пластичност, подчертаваща отделните 
форми на тялото. С дясната си ръка мъжът държи палмо-
ва клонка. Левият му лакът се опира върху съд с изливаща 
се течност, а под него крокодил с отворена паст пие от нея. 
Вдясно от мъжа личи житен клас. В другия край на реле-
фа откриваме женска фигура – с лице в профил, обърнато 
наляво, върху което са моделирани подробности. Косата 
е прихваната в нисък кок на тила, завършващ с щипки от 
рак. Тялото е представено анфас и е частично потопено в 
изливащата се от съда течност. Жената е изобразена гола, 
подчертани са гърдите ѝ, а под тях са сключени ръцете. 
Долната половина на фигурата ѝ е покрита с плътно при-
лепнала дреха. Тялото ѝ има змиевидна форма, завърш-
ваща с рибена опашка, а в лявата си ръка държи весло, 
наполовина потопено в течността. 

Речният бог в античното изкуство. 
Произход и развитие
Изследователите на релефа от Никополис ад Иструм 

интерпретират мъжката фигура като речен бог, придру-
жен от крокодил и Тритон, държащ гребло8. 

Речните божества са считани за деца на Океан и Те-
тида9, но едва от VІІ в. пр. Хр. са познати в гръцкото из-
куство. Първоначално имат зооморфна форма, а по-къс-
но към тялото на бик се прибавя човешко лице и дълга 
брада. Смята се, че съчетанието на човешки и зооморфни 
черти е повлияно от Изтока10 − в частност от изкуството на 
Месопотамия11. 

⁸ Добруски 1901: 734-735; Тачева 1982: 16, № 5; Избрани скулптурни паметници  
(без год.): 66, № 41 (М. Рехо); Попова 2019: 228-229.
9 Klementa 1993: 4.
10 Ostrowski 1991: 16-17.
11 Klementa 1993: 5.
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Протомето на бик с човешко лице присъства вър-
ху монетите на гръцките полиси, релефни урни и малък 
бронз от Етрурия от V в. пр. Хр.12 Към средата на същия 
век речните божества придобиват изцяло антропоморф-
ни черти, типични за атическата и италийската вазопис13, 
архитектурната декорация на храма на Зевс в Олимпия и 
западния тимпан на Партенона14.

През ІІ в. пр. Хр. се оформя добре познатата ни едно-
типна иконография на речните божества, популярна и 
през римския период – излегнат на една страна бог, под-
пиращ се върху съд с изливаща се от него течност15. 

В римското изкуство речните богове участват в мито-
логични сюжети и често пъти са носители на култ. Поня-
кога те имат пропагандни функции и са символ на ново-
присъединени провинции, белег на локална идентичност 
или проявление на плодородието и изобилието, което но-
сят на земите, през които реките преминават16.

Изследователите на паметника от Никополис ад Ис-
трум разпознават върху него фигурата на река Нил спо-
ред атрибутите и заобикалящите го персонажи17.

Персонификацията на река Нил се появява най-рано 
върху монети на Птолемей Епифанес (204–180 г. пр. Хр.)18. 
Част от учените смятат, че прототипът е дело на алексан-
дрийски майстори, а други считат паметника от Templum 
Pacis за оригинал19. 

Позата на тялото на речния бог Нил е еднотипна – 
излегнат на лявата си страна с полуголо тяло, наметнато 
с мантия. Фризурата му е обемна, съчетана с брада и мус-
таци. Разнообразни са атрибутите му – венец от тръстика, 
лотос или панделка (филе). Той може да се опира върху 

12 Ostrowski 1991: 17.
13 Klementa 1993: 46.
14 Ostrowski 1991: 21-22; Klementa 1993: 6.
15 Ostrowski 1991: 24.
16 Ostrowski 1991.
17 Добруски 1901: 734-735; Тачева 1982: 16, № 5; Избрани скулптурни паметници  
(без год.): 66, № 41 (М. Рехо); Попова 2019: 228-229.
18 Klementa 1993: 45.
19 Swetnam-Burland 2009: 442.
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фигура на сфинкс20 или на съд с изтичаща се течност. Чес-
то пъти е придружен от крокодил21 или хипопотам22 – 
представители на нилския пейзаж23; сноп житни класове24; 
тръстика или детски фигури25. Сред най-представителни-
те паметници на речния бог Нил са скулптурите от храма 
на Изида и Серапис на Марсово поле26 (Фиг. 2), както и 
тези от вилите на императорите Домициан и Хадриан27. 

Изображенията на Нил се срещат както в монумен-
тална кръгла скулптура28, така и при тази с намалени раз-

20 Odile Jentel 1992: 726, cat. № 1-2, 34.
21 Odile Jentel 1992: 726, cat. № 19-24.
22 Odile Jentel 1992: 726, cat. № 7-18. 35-36.
23 Odile Jentel 1992: 726.
24 Odile Jentel 1992: 726, cat. № 36, 46, 48.
25 Bieber 1977: 34, fig. 62. Фигурите на 16 деца са интерпретирани като земите, 
през които преминава р. Нил по време на своето пълноводие.; Klementa 1993: 47.
26 Ostrowski 1991: 42, fig. 45; Klementa 1993: 24-25, Taf. 11, Abb. 22; Taf. 12, Abb. 23; Taf. 
13, Abb. 25; Bieber 1977: 34, fig. 62.; Swetnam-Burland 2009: 439. Скулптурата днес се 
съхранява във Ватиканските музеи. М. С. Бърланд смята, че тя е оригинал, изра-
ботен в Александрия по времето на император Август.
27 Swetnam-Burland 2009: 442.
28 Klementa 1993: 14, cat. № A6, 24-25; cat. № A14, Taf. 11, Abb. 22; Taf. 12, Abb. 23, 
Taf. 13, Abb. 25.

2. Скулптура на речен бог Нил, Ватикана. По Swetnam-Burland 2009: 440, fig. 1.
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мери29, освен това присъстват сред релефи30, мозаечни 
пана31 и стенописи32. Поради различните им размери, а 
също и заради разликата в иконографията (в чертите на 
лицето и тялото, и в добавянето на разнообразни атрибу-
ти33), са считани не за копия на един оригинал, а за „сво-
бодни творения“34. 

Интерпретация на релефа от 
Никополис ад Иструм
От направените наблюдения можем да приемем теза-

та, че мъжкият персонаж, изсечен върху релефа от Нико-
полис ад Иструм, е олицетворение на река Нил35. Налице 
е характерната поза на речните богове. Като отлики могат 
да се цитират липсата на венец върху главата, изнесената 
пред тялото дясна ръка, държаща палмова клонка36, как-
то и представените отстрани житни и ечемични класове37, 
които персонажът в повечето случаи държи в ръце. 

Фигурата на крокодила е типична за скулптурите на 
Нил и може да се изобразява при стъпалата му38 върху по-
стамента на статуята39, или в близост до съда с изтичаща 
течност40 – както при релефа от Никополис ад Иструм. 

Женската фигура с весло, интерпретирана като 
Тритон41/Тритонеса42, е олицетворение на плавателността 
на реката43. Тритоните присъстват в гръцкото изкуство 

29 Klementa 1993: 10-12, cat. № A1-3, Taf. 1, Abb. 1-2.
30 Klementa 1993: 33-35, cat. № A21-25, Taf. 17, Abb. 33-34.
31 Klementa 1993: 40, cat. № A36, Taf. 8, Abb. 35.
32 Bianchi 2007: 498, fig. 6.
33 Klementa 1993: 9, 43.
34 Klementa 1993: 9.
35 Добруски 1901: 734-735; Тачева 1982: 16, № 5; Избрани скулптурни паметници  
(без год.): 66, № 41 (М. Рехо); Попова 2019: 228-229.
36 Попова 2019: 228.
37 Попова 2019: 228.
38 Klementa 1993: Taf. 12, № 23; Taf. 17, № 33.
39 Klementa 1993: Taf. 16, № 30.
40 Klementa 1993: Taf. 17, № 34.
41 Добруски 1901: 734-735; Тачева 1982: 16, № 5; Избрани скулптурни паметници  
(без год.): 66, № 41 (М. Рехо).
42 Попова 2019: 228-229.
43 Добруски 1901: 734.
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върху релефи и скулптури от класическия и елинистиче-
ския период. Първоначално са изобразявани самостоя-
телно, а от ІІІ в. пр. Хр. насетне са част от т.н. „морски 
тиас“44. Възприети в римското изкуство, те са популярни 
сред паметници с надгробен контекст45.

Трябва да отбележим ниското ниво на течността из-
ливаща се от съда, която пресъздава реката. Това е ви-
димо както при фигурата на Нил, която се откроява над 
речното ниво, така и при тази на Тритонесата. Веслото е 
характерен атрибут на персонификацията на река Тибър  
(Фиг. 3) и е свидетелство за плавателността му46. Добавя-
нето му към иконографията на женската фигура, както 
и ниското речно ниво, по всяка вероятност са свързани с 
идеята за плавателността на реката и началото на нейното 
годишно пълноводие.

В един от текстовете на Исидор, коментиран от Дж. 
Гаспаро, се споменава, че от благословията на Изида  
зависи пълноводието на река Нил, което дарява изобилие 

44 Lattimore 1976: 56-57.
45 Koleva 2021: 31.
46 Klementa 1993: 55, Taf. 12, Abb. 24; Swetnam-Burland 2009: 440. Скулптурата е от-
крита в контекста на храма на Изида и Сарапис на Марсово поле, заедно със 
статуята на Нил.

3. Скулптура на речен бог Тибър, Ватикана По Swetnam-Burland 2009: 441, fig. 2.
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и богата реколта на Египет47. Според мита, след смъртта 
на Озирис, богинята изпълва коритото на Нил със сълзите 
си48. От казаното дотук може да се предположи, че раз-
глежданият от нас релеф с нилски пейзаж, има връзка с 
култа към Изида и пресъздава част от годишното навод-
нение на река Нил. За това свидетелства и образът на кро-
кодила, който присъства както при сцени с нилски пейза-
жи върху мозайки49 и помпеанска живопис50, така и при 
скулптурата на Изида от Рас ел Сода51. Близки паралели 
на нашия паметник, откриваме при няколко релефа от 
Александрия, от ІІ в.52

Персонификацията на река Нил често пъти е откри-
вана в контекста на светилища на Изида и Сарапис53. Въ-
преки че релефът от Никополис ад Иструм е случайна на-
ходка, предходните проучватели смятат, че произхожда 
от Серапеум54. Връзката на река Нил с култа към Изида 
е неоспорима. Надписът за жрец на богинята от Бутово55, 
както и наблюденията на В. Попова, позволяват да прие-
мем, че в територията на Никополис ад Иструм е имало 
светилище на Изида и Сарапис56.

Сред възможните интерпретации на контекста на ре-
лефа са декорацията на храмова сграда57 и водно съоръ-
жение, посветено на двете египетски божества58. Имайки 
предвид наблюденията на предходните автори и разме-
рите на паметника, може да се предположи, че той е бил 
част от фризова декорация на сграда, свързана с култа към 
Изида и Сарапис.

47 Gasparro 2007: 54.
48 Kákosy 1982: 292.
49 Pappalardo, Ciardiello, Pedicini 2012: 86-87. Мозайка от къщата на Фавна в Помпей; 
Pappalardo, Ciardiello, Pedicini 2012: 125-130. Мозайка от Палестрина.
50 Bianchi 2007: 498, fig. 6.
51 Bianchi 2007: 482, 495, fig. 2, 4.
52 Klementa 1993: 34, Taf. 17, Abb. 33-34.
53 Bieber 1977: 34; Bianchi 2007: 498, fig. 6.
54 Избрани скулптурни паметници (без год.): 66, № 41 (М. Рехо).
55 ILBulg. 440; Владкова 1995: 79; Попова 2019: 229.
56 Попова 2019: 229.
57Тачева 1982: 16, № 5; Избрани скулптурни паметници (без год.): 66, № 41 (М. Рехо).
58 Попова 2019: 228-229.
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Датировката на релефа от Никополис ад Иструм е 
различна при отделните автори: най-общо във ІІ в.59; късно 
Адрианово – ранно Антониново време60 – епохата на Се-
верите61. Стилът, пропорциите на фигурите, както и упо-
требата на свредел при оформянето на брадата и кичури-
те на косата на речния бог, насочват към дата в средата на 
ІІ в., каквато е и тезата на В. Попова62. 

Но какво е мястото на паметника от Никополис ад 
Иструм сред изображения на речни божества от Долна 
Мизия и Тракия? 

От територията на България произхождат само шест 
паметника на каменната пластика с образа на речен бог 
– фриз-архитрав от храма на Фортуна в Ескус63, релеф на 
Митра от територията на Сердика64, мраморен кратер от 
Сердика65, релеф от Филипопол66, мраморна статуя от Ав-
густа Траяна67 и плоча от Асеновградско68. При тях речни-
ят бог е изобразен анфас, излегнат на лявата си страна. Тук 
изключение прави мраморният кратер от Сердика69, при 
който богът лежи на дясната си страна.

Персонификациите на реки от Долна Мизия и Тра-
кия имат обемна прическа, дълга брада70 и рядко са ос-
тавяни голобради71. Те се подпират върху съд с изтичаща 
се течност. Тялото им е полуголо, наметнато от мантия. 
Иконографията им е еднотипна без отличаващи ги беле-
зи, което ги доближава до стандартните образи на остана-
лите речни божества в римското изкуство72.

59 Избрани скулптурни паметници (без год.): 66, № 41 (М. Рехо).
60 Попова 2019: 229.
61 Тачева 1982: 16, № 5.
62 Попова 2019: 229.
63 Ivanov 1987: 46, Tab. XIV a.
64 Kirova 2016: 1-12.
65 Велков 1926: 146, фиг. 202-203.
66 IGBulg. ІІІ, 1, 983.
67 Николов 1979: 37-50; Колева 2017: 88.
68 Цончев 1938: 131, фиг. 149. В експозицията на НАИМ−БАН присъства и фраг-
мент от релеф с речен бог от с. Конаре, Старозагорско.
69 Велков 1926: 146, фиг. 202-203.
70 Велков 1926: 146, фиг. 202-203; Цончев 1938: 131, фиг. 149. 
71 IGBulg. ІІІ, 1, 983.
72 Klementa 1993: Taf. 29-40.
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При архитрава от Ескус73 и плочата от Филипопол74 
речният бог държи рог на изобилието. При релефа от Фи-
липопол75 е добавен и неопределен издължен предмет, 
държан в дясната ръка на персонажа.

Както при релефа от Никополис ад Иструм, така и 
при плочата от Асеновградско76 са предадени очертанията 
на скала, върху която е излегнат персонажа. Във втория 
случай може да се предположи, че тя съответства на ес-
тествения релеф, през който преминава реката. 

Речният бог присъства в контекста на фигурална сце-
на при релефа от Никополис ад Иструм, релефа на Мит-
ра77 и кратера от Сердика78. При релефа с тауроктония, 
персонификацията на река е придружена от фигурата на 
Океан и речна нимфа79, които маркират водната стихия в 
триизмерния модел на света. 

По отношение на контекста на разглежданите памет-
ници от България могат да се направят няколко общи на-
блюдения80. Към идеята за храмов контекст насочват ар-
хитравът от храма на Фортуна в Ескус, релефът на Митра 
от територията на Сердика и плочата от Никополис ад 
Иструм, свързана с култа към Изида и Сарапис.

Плочата от Асеновградско с малките си размери и 
груба изработка може да се счете за оброчен дар, дело на 
местен майстор. Релефът от Филипопол, съдържащ част 
от сцена с Тракийския конник и посветителен надпис, ве-
роятно също е оброчен дар. Същевременно изобразеният 

73 Ivanov 1987: 46, Tab. XIV a.
74 IGBulg. ІІІ, 1, 983.
75 IGBulg. ІІІ, 1, 983.
76 Цончев 1938: 131, фиг. 149. Плочата е открита в м. Върбен Чукар, на десния бряг 
на р. Чая.
77 Kirova 2016: 1-12.
78 Велков 1926: 146, фиг. 202-203.
79 Kirova 2016: 3-5.
80 Датировката, стилът и особеностите на паметниците с речни божества от  
България изискват задълбочен анализ, затова те ще бъдат разгледани подробно 
в друго изследване.
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там речен бог е определен като Хеброс81, познат от фили-
пополските монетни емисии82. 

Кратерът от вилния комплекс при Александровска 
болница е открит в антична сграда, интерпретирана като 
римска баня83. Присъствието на образа на богинята на 
красотата Афродита и придружаващият я морски тиас 
върху съда, се счита за уместно спрямо контекста на мес-
тонамиране на паметника. 

Съдът, върху който е облегнат речният бог от Августа 
Траяна, е използван за изтичане на вода, което свидетел-
ства за функцията ѝ на фонтанна скулптура84. Този вид па-
метници често присъстват сред декорацията на градините 
на римски вили85.

Въпреки малкият брой публикувани паметници с ре-
чен бог, преобладаваща част от тях са разкрити в близост 
до големите градове, през които преминава и река – Ескус, 
Никополис ад Иструм, Сердика, Филипопол, Августа Тра-
яна. 

От всичко казано дотук можем да заключим, че фи-
гурата на речен бог не е широко разпространена в изку-
ството на провинциите Долна Мизия и Тракия. Въпреки 
това, разнообразен е контекстът ѝ на поставяне – в култова 
среда, градина в римски домус и в бански комплекс. На 
този етап от изследването никой паметник не може да се 
обвърже с пропагандни идеи. 
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The River God 
of Nicopolis ad Istrum

Elina Anastasova

Summary: The aim of this article is to analyze a relief from ancient city 
of Nicopolis ad Istrum. It depicts the River God reclining over vessel 
with pouring water. He is accompanied by crocodile and a woman’s 
figure with an oar. The iconography of this personification of river is 
quite specific which requires to analyze its features, style and context. 

By searching for parallels, we could give an interpretation for this fig-
ural scene. The image of River God from Nicopolis ad Istrum has close 
parallels with personification of Nile. According its style it could be 
dated in the middle of the 2nd c. A.D. More probably it was connected 
to Isis cult.

At the end the relief is put in the context of other monuments with 
image of River God from provinces Lower Moesia and Thrace. 
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Образът на папа Силвестър в 
охридската църква „Св. София“ 
в контекста на динамичните 
отношения между 
Изтока и Запада

Кристиян Ковачев1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Статията разглежда представените римски папи в 
дяконикона на охридската църква „Св. София“ и конкретно на 
римския папа Силвестър като част от иконографската програма 
на архиепископ Лъв. За нея някои македонски и български ме-
диевисти и изкуствоведи са на мнение, че е свързана с „Великата 
схизма“ от 1054 г. През тази перспектива може да се открои и мяс-
тото на „другите“ съобразно Константинопол. „Копирането“ на 
образа на папа Силвестър от анонимен творец под формата на 
графит поставя няколко важни въпроси и е свидетелство за ре-
цепцията на образа. Статията се опитва да обясни нуждата, коя-
то обуславя устойчивото налагане на образа на папа Силвестър в 
православното изкуство на средновековните и постсредновеков-
ните Балкани.

Ключови думи: визуален образ, охридска образна система, ре-
цепция, контекст

Големите богословски дебати между Рим и 
Константинопол през ХІ в. намират своето отражение 
в образната система на средновековния Охрид. За мно-
зина изследователи зографите на охридската църква  
„Св. София“ полагат основите на иконографски програми 
и концепции, които предстои да се развият и да се утвър-
дят във времето и в целия православен балкански свят2. 

1 Кристиян Ковачев е доктор по „Теория и история на културата“, с научни интере-
си в областта на средновековната духовна и визуална култура. 
2 Лидов 1994; Lidov 1998: 381-405.
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В началото на ХХ в. руският византинист Нико-
дим Кондаков (1844–1925) посещава Охрид и въпреки че 
по това време все още не са разчистени стенописите в  
„Св. София“, варосани през османския период, той про-
зрява, че „Великата схизма“ от 1054 г. би трябвало да е 
дала своето отражение върху „художествената промиш-
леност“3. През 1991 г. македонският изкуствовед Цветан 
Грозданов (1936–2018) поставя на дневен ред въпроса за от-
ражението на конфликта между Рим и Константинопол в 
Охридската църковна живопис в своята статия „Големиот 
расцеп мегу Рим и Византиjа од 1054 година и неговиот 
одраз во фреските на црквата „Св. Софиjа“ во Охрид“4. 
Върху него оказва и силно влияние Андре Грабар (1896–
1990), с когото създава добри колегиални контакти през 
втората половина на ХХ в. Грабар е един от изкуствоведи-
те, открили част от първообразите на иконографските сю-
жети в „Св. София“, откривайки паралели с тамошното 
„Причастие на апостолите“ и изображението, поместено 
в литургичния свитък от ХІ в. Ставру 1095. Отражението 
на схизмата в Охридската църковна живопис е проследе-
но и от сръбския историк Воислав Джурич (1925–1996)6, 
както и от Бронислав Тодич7. През 2016 г. излиза книгата 
на медиевиста Ангел Николов „Между Рим и Константи-
нопол: Из антикатолическата литература в България и 
славянския православен свят (ХІ–ХVІІІ в.)“. Началото на 
първата глава започва с необичайното за българската ис-
ториография ситуиране на Охрид в дебатите между Рим 
и Константинопол8.

Приема се, че важно място в полемиката между Изто-
ка и Запада в средата на ХІ в. заема охридският архиепис-
коп Лъв. Съобразявайки се с волята на константинопол-
ския архиерей и вероятно под негови инструкции9, през 

3 Кондаков 1887: 64.
4 Грозданов 1991: 119-124.
⁵ Грабар 1983: 116.
⁶ Джурич 2000: 27. 
⁷ Todić 2011: 105-118; Тодић 2012: 119-136. 
⁸ Николов 2016: 7-22.
⁹ Елеонора Наксиду предполага, че константинополският патриарх поръчал 
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1053 г. охридският архиепископ Лъв пише писмо до тра-
нийския епископ в Апулия – Йоан, в което се противопос-
тавя на всички нововъведения на Римската цър         -ква: 
1) извършването на Светото тайнство Евхаристия с безк-
васен хляб; 2) постенето в събота; 3) употреба на храна от 
удушени животни; 4) пропускане на възгласа „Алилуия“ 
по време на богослуженията в дните на Четиридесетни-
ца10. Това писмо се възприема като „първото официално 
възвание към латинците от страна на гърците за борба с 
тях по въпроса за опресниците“11. Руският изследовател 
Михаил Челцов не подминава ролята и значението, което 
има охридският архиепископ Лъв в тези дебати. Изследо-
вателят заключава, че Лъв е разглеждан от римската пап-
ска дипломация като „оръдие в ръцете на вселенския па-
триарх“, а изпратеното от охридския архиерей до траний-
ския епископ в Апулия Йоан писмо руският изследовател 
приема за „тържествен повик за борба“ с латините12. 

Изследователите се спират подробно на изясняване-
то на въпроса за датирането на стенописите, защото се-
миотиката на образа би могла да се осмисли по-добре в 
контекста на неговото възникване. Изкуствоведът Асен 
Чилингиров поставя изографисването на „Св. София“ в 
периода на цар Самуил и отбелязва, че визуално се из-
тъква връзката на „българската независима и автокефал-
на патриаршия“ с „другите християнски автокефални 
църкви и своето равноправно отношение спрямо тях“13. 
Въпреки че Мавродинов също приема, че стенописите 

на охридския архиепископ Лъв да изпрати писмото до латините заради собст-
вената си слаба богословска подготовка. За сравнение изследователката дава и 
друг пример от живота на Михаил Керуларий: направената от него поръчка 
на несторианеца Ибн Бутланто за съставяне на трактат срещу употребяващите 
безквасен хляб. Вж. Naxidou 2016: 11.
10 По въпроса вж. Каприев 2011: 284; Николов 2008: 123; Тъпкова-Заимова, Димитров, 
Павлов 1995; Николов 2016: 7; Бармин 2006: 128; Naxidou 2016: 10-11, 13. Една група 
изследователи обаче оспорват, че писмото е изпратено до епископа а Апулия, 
и твърдят, че всъщност адресат на писмото е патриархът на Градо/Венеция 
Доменико Маранго (1020–1073/4), от когото се очаквало да предаде съдържание-
то на писмото „на папата в Рим и на франките като цяло“. Вж. Бармин 2006: 
126-127; Принцинг 2011: 91; Prinzing 2012: 370. 
11 Николов 2008: 123.
12 Чельцов 1879: 57-58.
13 Чилингиров 2013: 145.
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са правени по времето на цар Самуил14, неговата дъще-
ря Лиляна Мавродинова ги датира към втората четвърт 
на ХІ в., приближавайки ги до времето на архиепископ 
Лъв. Тя се основава на открития образ на патриарх Евс-
татий, починал през 1025 г.15 Бранислав Тодич също се 
спира върху появата на образа на патриарха в охридската  
„Св. София“, като твърди, че това е знак за създаването на 
архиепископията по време на неговото архиерейство16. 
Приемайки датировката, направена от Н. Мавродинов, 
за неоснователна17, Лазарев също е склонен да допусне, че 
стенописите от „Св. София“ са създадени около 1040 г.18 
На основа на това и взимайки под внимание важното мяс-
то, което има охридският архиепископ Лъв в конфликта 
между Рим и Константинопол, Ангел Николов заключава, 
че на стените на храма всъщност се „визуализира визан-
тийската позиция в богословските спорове около схизма-
та от 1054 г.“19 

Сред застъпените и визуално представени в „Св. Со-
фия“ идеи е и тази за съборността и единството на Църк-
вата. В дяконикона са представени шестима римски папи: 
Климент І (88–99), Силвестър І (314–335), Инокентий І 
(401–417), Лъв І Велики (440–461), Вигилий (537–555) и 
Григорий І Велики (590–604). В историографията е отбе-
лязано, че това е най-голямата група на римски папи, по-
знати досега в цялото ромейско изкуство20. В централната 
апсида, по четирите стълба, които разделят трите кораба 
към изток, и по стените са изписани в цял ръст изображе-
ния на патриарси. Никола Мавродинов е категоричен, че 
„това изобилие на патриаршески образи е нещо изклю-
чително за византийската живопис“21. Освен всичко друго 
те представят визуално мястото на „другите“ спрямо Кон-

14 Мавродинов 2013: 378.
15 Мавродинова 1995: 31.
16 Тодић 2012: 133.
17 Лазарев 1986: 218.
18 Лазарев 1986: 80.
19 Николов 2016: 10.
20 Грозданов 1991: 119.
21 Мавродинов 2013: 378.
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стантинопол, мислен като „господар на всички градове“ и 
„център на четирите части на света“22. 

Църквата е изобразена като пентархия23. Глава на 
всички църкви е Христос, неслучайно изобразен като све-
щеник между шестимата римски папи (визуално проти-
вопоставяне на техните претенции за върховенство) – под 
прозореца на дяконикона24. Трулският събор от 691 г. ус-
тановява конкретен йерархичен ред на петте стари патри-
аршески катедри – Рим, Константинопол, Александрия, 
Антиохия и Йерусалим25. След 1054 г. Римската катедра 
е изключена от този ред. Константинополският патри-
арх Михаил І Керуларий излиза с препоръка към своите 
събратя да премахнат римските папи от диптисите на по-
местните църкви26. В „Св. София“ е представено от една 
страна, равенството между архиереите (т.е. вселенският 
и съборен характер на Църквата), а от друга – актуалното 
за ХІ в. отношение към Папството и неговите претенции, 
че „само римският понтифекс може по право да се нари-
ча вселенски“ и че „единствено неговото име трябва да се 
произнася във всички църкви“27. Визуално е показано и 
желанието на охридския архиепископ Лъв поверената му 
автокефална катедра да заеме своето почетно място сред 
йерархията на Църквата – неслучайно сред големите па-
триарси и светци се виждат и локални светци с особено 
изразена почит в района на Охрид28. Грабар също обръща 
внимание на идеята, че отделните църкви образуват едно 
голямо „семейство“ и че местната катедра е част от него29. 

Кристофър Уолтър, изследвайки образите на рим-
ските първосвещеници от „Св. София“, забелязва, че те 

22 Кочев 1998: 40.
23 Walter 1982: 175; Грабар 1983: 325; Todić 2011: 106; Тодић 2012: 130.
24 Лидов 1994; Lidov 1998: 389; Todić 2011: 109.
25 По въпроса за постановленията на събора, засягащи пентархията и мястото на 
Римската църква в нея, вж. Vgenopoulos 2013: 65. 
26 Срв. у Бернацкий 2008: 621. 
27 Льо Гоф 1999: 308.
28 Лидов 1994; Todić 2011: 106. 
29 Грабар 1983: 325.
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са представени като подобия на св. апостол Петър30. По 
този начин се напомня за думите на Христа към Неговия 
ученик, чийто образ се оформя като основа на Църквата, 
но с православното допълнение, че щом човек приеме 
Тялото и Кръвта на Господа Иисуса Христа, той се пре-
връща в скала: „Ние ставаме Петър“31. При образите на 
папите от „Св. София“ е премахнат всякакъв белег за тях-
ното превъзходство над останалите архиереи. За разлика 
от своите константинополски, александрийски и антио-
хийски събратя, от св. Константин-Кирил Философ и от 
св. Климент Охридски римските папи са представени без 
епитрахили32. По този начин визуално им е отнето пра-
вото да свещенодействат. За Йован Белчовски те дори 
наподобяват на „обикновени селски свещеници“ или 
дори на „селяни“, но не и на „наместници на престола на  
св. Петър“33. В същото време прави впечатление, че всич-
ки изобразени архиереи в „Св. София“ са представени без 
отличителните белези на тяхното първенство в църковна-
та йерархия – при източните липсва митрата, а при запад-
ните – camelaucum или тиарата. Бидейки разположени в 
най-сакралното храмово пространство и предвид тяхното 
съучастие – макар и индиректно – в най-важната част на 
Светата литургия (Светата Евхаристия), те, заедно с при-
състващите физически архиереи, свалят своите митри и 
се покланят пред претворения образ на Жертвата Хрис-
това.

За популярността на изобразените в „Св. София“ 
римски папи в пространството на средновековните Бал-
кани е писано доста34. Тук ще се спрем на образа на папа 
Силвестър. Неговият образ се среща в ромейската живо-
пис, особено по-късно при Палеолозите. Той е почитан 
сред православните християни заради връзката му с им-
ператор Константин. Римският епископ е бил наставник 

30 Walter 1982: 107; Грозданов 1991: 121.
31 Майендорф 1995: 128.
32 Todić 2011: 108.
33 Белчовски 1997: 198.
34 Грозданов 2015: 67-68; Снегаров 1957: 401; Иванова 2002: 357-358; Грозданов 1991: 120; 
Todić 2011: 109. 
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на императора, а според едно предание – и негов кръсти-
тел в православната вяра35. По този начин образът на папа 
Силвестър също е включен в дебатите между Изтока и За-
пада, особено след като Рим извежда и защитава идеята за 
т. нар. „Константинов дар“, директно противопоставяйки 
се по този начин на Константинопол.

Визуално ликът на папа Силвестър не се отличава от 
образите на останалите изобразени в дяконикона римски 
първосвещеници – нито по ръст, нито по облекло, нито по 
благослова с десницата, нито по държаното в лявата ръка 
Евангелие. Подобно на другите и неговият образ наподо-
бява този на св. апостол Петър36. 

Под един от римските папи се вижда графит. Изобра-
зен е светец в цял ръст и анфас. Около главата му е изобра-
зен нимб. В лявата си ръка държи Светото Евангелие, а с 
дясната благославя. Анонимният автор на графита види-
мо преповтаря облеклото на изобразените римски папи, 
като изрисува и омофора, който светецът носи. От двете 
страни на нимба има надпис: Ὁ ἅγιος | πάπας. От лявата 
страна на светеца се разчита Ρωμ(ης). От дясната страна 
се вижда и буквата С, но е възможно това да е резултат от 
процеса на деструкция на църковната живопис. 

Може да се разсъждава и в посока на името на един 
от изобразените в „Св. София“ римски папи: Силвестър. 
По този начин разчитането на надписа би могло да бъде: 
„Свети папа римски Силвестър“. Видимо се копират над-
писите от по-ранната живопис. Непосредствено до него е 
изобразена и женска фигура – вероятно препратка към св. 
Богородица, напомняйки за диспута, в който влязъл па-
пата с юдеите за името на Божията майка (дали да бъде 
„Дева“ или „Отроковица“). Точното разположение на 
графита под изображението на римските първосвещени-
ци и прекопирането на надписа потвърждава твърдение-
то на Николай Овчаров, че надписите и рисунките-гра-
фити в охридските храмове „Св. София“ и „Св. Богоро-

35 Иванова 2002: 357.
36 Срв. у Walter 1982: 107.
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дица Перивлепта“ са дело на „високо просветени хора“. 
Авторът свързва тяхното създаване с функциониращите 
там скриптории и изказва предположението, че всъщ-
ност това са едни „своеобразни упражнения на работе-
щите в скрипториите монаси“37. Проблематично обаче е 
разположението на разглеждания графит от дяконикона 
на „Св. София“. За разлика от примерите, приведени от 
Овчаров с графитите по външните стени на търновския 
храм „Св. св. Петър и Павел“ или в западните галерии на 
новгородските църкви, графитът от дяконикона на „Св. 
София“ е поместен в сакралното олтарно пространство, 
където не всеки има достъп. Предвид подготовката, коя-
то имал майсторът на графита, може да се предположи, 
че става въпрос за духовно лице (монах, дякон, свещеник) 
или лице, върху което е извършено хиротесия и което е 
получило благословение от архиерея за достъп до олтара. 

Изследователите са изправени пред трудността за да-
тиране на тези графити. Откритият стенопис в дяконико-
на е от времето на ХІ в., но „Св. София“ е действаща църк-
ва до ХV в. През това време различни духовници имат дос-
тъп до олтарното пространство. Във втората половина на 
ХV в. храмът е преустроен в джамия, а стенописите вътре 
са замазани с вар. Видимо създаването на графита може 
да е осъществено в целия този период ХІ–ХІV в. Той е и 
свидетелство за рецепцията на стенописите (прекопиране 
на вече съществуващите образи). 

Акцентирането върху образа на папа Силвестър веро-
ятно се дължи и на връзката, която първосвещеникът има 
с делото на император Константин Велики. Според ле-
гендата, която се превръща в аргумент за претенциите на 
Папството, император Константин предоставил върхов-
ната власт на папа Силвестър, а чрез него и на следващи-
те „наместници на св. Петър“38. В същото време обаче св. 
Силвестър е свързан и с тържеството на християнството. 
Папата изпраща и свои пратеници на Първия вселенски 

37 Овчаров 1994: 12-13.
38 Runciman 1955: 42; Ullmann 2003: 86; Angelov 2009: 91-157; Neocleous 2019: 45;  
Бармин 2006: 131.
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събор през 325 г., които от негово име да подпишат събор-
ните решения. Включването на св. Силвестър в сакралното 
олтарно пространство на един изцяло православен храм 
напомня за идеята за съборността и църковното единение. 

В по-късната църковна живопис св. Силвестър е един 
от често изобразяваните папи. В охридския храм „Св. Бо-
городица Перивлепта“ като представители на Римската 
църква са изобразени допоясно единствено св. Силвес-
тър и св. Климент. Св. Силвестър е изобразен заедно със 
светите отци на православната Църква св. Йоан Злато-
уст, св. Василий Велики и св. Григорий Богослов в пост-
византийските румънски храмове „Патрауци“ и „Попа-
уци“. Заедно с римските папи Григорий Велики и Мар-
тин, св. Силвестър е изобразен в храма и в румънското 
село Добровец. В Лесново пък римският първосвещеник 
е придружен от папа Лъв, докато в Каран, в Прокупле и 
в Манасия, той е представен сам. Образът на папа Сил-
вестър се появява и в църквата „Св. Архангел Михаил“ 
край с. Горановци (ХІV в.) фронтално, в цял ръст, с епис-
копски одежди, с тонзура, държащ затворено евангелие 
и благославящ39. Негови изображения откриваме още 
в киевската „Св. София“; „Св. Лука“ в Дистомо; Дафни;  
„Св. Николай Сирак“ в Солун; Бела църква; Старо Наго-
ричане и в Дечани, като в Старо Нагоричане и Дечани 
той е придружен от папа Лъв. В църквата „Св. Николай“ 
в Куртя де Арджеш св. Силвестър е изобразен заедно със 
св. Петър Александрийски, св. Спиридон Чудотворец, св. 
Йоан Милостиви и с един неидентифициран от изкуство-
ведите епископ. Негови изображения срещаме още в ма-
настира „Арнота“ (където е заедно с още шестима папи, 
изобразени в медальони: папа Пегасий (?), папа Силвес-
тър, папа Букол (?), папа Вигилий, папа Мартин и папа 
Агатон), в Половраджи, манастира при Сурпателе, Фе-
делешой, Окнеле-Мари, манастира при Сарацинешти40, 
„Св. Петка“ във Вуково и в дяконикона на роженския ка-
толикон „Рождество Богородично“, където св. Силвестър 

39 Ангелов 2015: 39. 
40 Bedros 2019.
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заедно със св. Ахил Лариски и св. Мамон образуват свое-
образно продължение на Поклонението на жертвата от 
апсидата: „Облечени в тържествени архиерейски одежди, 
със свитъци и евангелия в ръце, те са озарени от светлина-
та на извършващото се пред тях тайнство“41. Всички тези 
примери показват от една страна съществуващата почит 
към този ранен римски епископ и утвърждаването на об-
раза му като символ на тържеството на християнството и 
на стария Рим (преди приемането на нововъведенията), 
когато Църквата е единна. 

Като един от ранните епископи и предстоятели на 
поместна църква образът на св. Силвестър се изобразява 
с другите архиереи предимно в олтарното пространство, 
където съслужва и се прекланя пред Приношението на 
Жертвата. Въпреки това съществуват примери, в които 
образът на св. Силвестър и тези на други римски първос-
вещеници са включени в стенописната украса на наоса 
и на барабаните в куполните църкви. В пареклесията на 
манастира Козя е изобразен цял ред, представящ св. Сил-
вестър, св. Вигилий (написан погрешно като „Вергилий“), 
папа Григорий, папа Целестин и папа Агатон. В ръцете 
си папа Силвестър и папа Вигилий държат разтворени 
книги, в които Влад Бедрос разчита: „И в един Господ Ии-
сус Христос, Сина Божий, Единородният“. Това дава ос-
нование на Бедрос да заключи, че двамата папи държат 
в ръцете си никейския Символ на вярата42. По този начин 
те потвърждават православната истина, отричайки ново-
въведенията в „Символа на вярата“, свързани с filioque, на-
правени от техните наследници. Отделно от това образите 
им са включени в реда на типично православните литур-
гични последования – това отново може да бъде мисле-
не като възможно противопоставяне с нововъведенията 
в западната меса. В Снагов центърът на апсидата е зает с 
изображение на олтарна маса, на която седи гълъб – сим-
вол на Светия Дух. Около него са представени служещите 
епископи: св. Антим Никомидийски, папа Лъв, папа Сил-

41 Геров, Пенкова, Божинов 1993: 82-83.
42 Bedros 2019.
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вестър, папа Агатон, св. Йеротей Атински, св. Дионисий 
Ареопагит и св. Тимотей Ефески. Папа Силвестър държи 
свитък, на който е написана молитва за благославяне на 
тамяна при приношението: „На Тебе, о Господи, ние при-
насяме тамян като аромат на духовно благоухание; прие-
ми го в Твоя Небесен олтар и ни изпрати в замяна благо-
датта на Светия Дух.“43

Симптоматична изглежда и появата на римските 
папи Антоний, Силвестър и Адриан в долнобешовския 
манастирски храм „Св. Архангел Михаил“ (ХVІ в.) и на 
мистериозния „папа Йосиф“ от храм „Св. Илия“ от с. 
Селище (ХІХ в.). Образите им са разположени отново в 
сакралните олтарни пространства. Появата на папа Сил-
вестър и на други римски папи като Адриан и Антоний в 
долнобешовския храм провокира изследователката Цвета 
Кунева да предположи, че тяхното ситуиране тук е свър-
зано с „влиянието на католицизма върху православните 
паметници в този район от България през ХVІ в. и особе-
но през ХVІІ в.“44 

Акцентирането върху образа на св. Силвестър е свър-
зано с извеждането на важността на този римски папа за 
православието. Появата на образа му и неговата устойчи-
вост в църковното изкуство от ХІ в. до ХІХ в. идва да изведе 
примера му за вярност и принадлежност към Православ-
ната църква и е един своеобразен контрапункт на защита-
ваната от Папството теза за „Константиновия дар“. Вина-
ги заобиколен от други архиереи – представители на раз-
лични поместни църкви, неговият образ допълва идеята 
за пентархията, за съборността и единството на Църквата. 

43 Bedros 2019.
44 Кунева 2015: 28. 
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1. Детайл от изо-
бразените римски 
папи в диаконикона 
на „Св. София“ (ХІ 
в.), Охрид. Снимка: 
Кристиян Ковачев, 
направена с благо-
словението и разре-
шението на Дебър-
ско-Кичевския мит-
рополит Тимотей

2. Графити от 
дяконикона на 
„Св. София“ (ХІ 
в.). Снимка: Крис-
тиян Ковачев, 
направена с бла-
гословението и 
разрешението на 
Дебърско-Кичев-
ския митрополит 
Тимотей
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Pope Sylvester’s Figure in the Ohrid 
Church “Saint Sophia” in the Context 
of the Dynamic Relations Between 
East and West

Kristiyan Kovachev

Summary: The article examines the positioning of the Roman popes 
in the diaconicon of the Ohrid church “Saint Sophia” and especial-
ly the Pope Sylvester’s figure as part of the iconographic program of 
Archbishop Leo. For that program some Macedonian and Bulgarian 
medievalists and art historians are of the opinion that it is related to 
the “Great Schism” in 1054. Through this perspective it can be identi-
fied and the positioning of the “others” according to Constantinople. 
The “replication” of Pope Sylvester’s figure from an anonymous artist 
in the form of graphite raises several important questions and is evi-
dence of the reception of the image. The article is trying to explain the 
need for sustainable imposition of the Pope Sylvester’s figure in the 
Orthodox art of the medieval and post-medieval Balkans.
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Мястото на папа Силвестър сред 
йерарсите в олтара (изображения 
на римския епископ от български 
църкви, XV–XVIII век)

Тереза Бачева1 

Институт за изследване на изкуствата,
Българска академия на науките

 
Абстракт: Статията разглежда мястото на папа Силвестър сред 
епископите в олтарната композиция Мелисмос въз основа на 
примерите от църквите на територията на България от периода 
XV–XVIII в. Спрямо установената йерархия на епископските из-
ображения в сцената св. Силвестър обичайно заема средните 
позиции, като в част от примерите тази йерархия не се спазва. 
Позиционирането на отделните фигури на йерарси следва и 
общо контекстуализиране, като по този начин се съставят гру-
пи в сцената. От друга страна, в поствизантийското изкуство     св. 
Силвестър рядко е изобразяван в компактна група с останалите 
почитани на Изток представители на Латинската църква, което 
остава характерно за византийския период. 

Ключови думи: папа Силвестър, Мелисмос, епископи, йерархия 
на изображенията

В късновизантийския и поствизантийския период 
ниският регистър на апсидата става запазено място за съ-
служението на епископите, които формират Поклонение 
на жертвата (Мелисмос). Композицията възпроизвежда 
първо, литургичната тема, адаптирана в пространството 

1 Тереза Бачева е докторант в сектор „Изобразителни изкуства“ на Института за 
изследване на изкуствата, Българска академия на науките. Темата на дисертацион-
ния ѝ труд е „Римските папи в стенописните програми на църквите по българските 
земи (XV–XVIII век)“.
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на апсидата2 около централното място на богослужението, 
и второ, доктриналните формули през контекста на исто-
рическото време на личностите на епископите, участващи 
символично в архиерейската служба. Традицията на това 
място да се представя Поклонението на жертвата се отна-
ся към XII в. и е свързана с решения на църковните събори 
в Константинопол от същото столетие, свикани във връзка 
с новата дискусия за Божествената природа на Христос3, 
но и като резултат на процес, отнасящ се до художестве-
ните интерпретации на евхаристийната тема4, към която 
се фокусират и изображенията на епископите5. В ранния 
вариант на композицията отците на Църквата са обедине-
ни около Хетимасията (Уготования престол) и чрез него 
символично около Светата Троица6; по-късно, когато Хе-
тимасията става анахронизъм – около Христос жертва7, 
като алюзия за присъствието на Христос в евхаристията8. 
Задължителната двойка йерарси в нея са литургистите св. 
Василий Велики и св. Йоан Златоуст, разположени от две-
те страни на Христос жертва, като само отделни примери 
показват разместване на позициите им с други архиереи, 
което е по-скоро по изключение9. След тях традиционно 
се появяват св. Григорий Богослов, св. Атанасий Алексан-
дрийски, св. Никола Мирликийски и св. Кирил Алексан-
дрийски. 

Списъкът с епископи, които „по право“ могат да бъ-
дат изобразени тук, обаче е доста обширен и на практика 

2 Κωνσταντινίδη 2008: 49-50.
3 Babić 1968: 372.
⁴ Babić 1968: 374.
⁵ За ранните изображения от процесията на йерарсите вж. Κωνσταντινίδη 2008: 
126-130.
⁶ Църквите „Св. Пантелеймон“ в Нерези (1164) и „Богородица Елеуса“ във Велю-
са (след 1080), чиито декоративни програми са близки по време, въвеждат тази 
нова тема с участието на светите отци в символично представената литургията: 
Babić 1968: 374-378.
⁷ Bedros 2007: 98.
⁸ Κωνσταντινίδη 2008: 162-219 (типове Мелисмос, каталог).
⁹ Κωνσταντινίδη 2008: 132-136. От територията на България пример за подоб-
но разместване на позициите на двамата литургисти с други отци от църквата 
„Св. св. Петър и Павел“ в Беренде (XIV в.), където св. Йоан Златоуст и св. 
Василий Велики са изнесени във втора позиция, а тяхното място заемат 
св. Атанасий Александрийски и св. Григорий Богослов: Бакалова 1976: 20.
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става невъзможно да бъдат представени всички в прос-
транството на олтара. Това естествено създава правило на 
избор, който съставителите на стенописната програма на 
дадена църква реализират, а това прави апсидната компо-
зиция варираща по отношение на личностите, представе-
ни в нея. К. Уолтър подсказва и още един факт, свързан с 
влиянието на местните църкви, вследствие на което в това 
пространство намират място и местни епископи10 – св. 
Климент Охридски, св. Сава Сръбски11, св. Карп от Верия12, 
св. Тит Критски и св. Кирил Критски и други, почитани в 
своите или съседните епархии13. Към това се прибавят и 
случаите, при които в тази композиция намират място и 
локални светци като св. Йоан Рилски например, който е 
представен в олтарното пространство на църквата в Ку-
риловския манастир, или св. Константин-Кирил (сигни-
ран често като Кирил Философ)14 – в църквата на Беренде 
(XIV в.), в църквата в Лесново (1340/47)15 и другаде. Специ-
фика на сцената Мелисмос е и групирането на светците, 
т.е. в голяма част от случаите е очаквано дадени светци да 

10 Walter 1982: 222-223.
11 Двамата например са изобразени в южната процесия на Мелисмос със свитъ-
ци в ръце в църквата „Пр. Илия“ в Долгоец: Суботић 1980: сл. 28.
12 Παπαζώτος 1994: 175. Св. Карп е изобразен например в параклиса „Рождест-
во Богородично“ в Килифаревския манастир, като и тук, както на много места, 
се появява и св. Поликарп: Пенкова 2012а: 235-236. Двамата светци често съста-
вляват двойка изображения. В килифаревския параклис също така се появява 
и изображението на св. Тит, епископ на Крит, което е рядкост за стенописните 
програми на българските църкви; на Крит обаче той, както и другите почитани 
светци епископи на острова – св. Андрей Критски и св. Кирил Критски, често се 
появяват и в по-предни позиции на Мелисмос: Spatharakis 2010: 37-38.
13 В йерархията на композицията локалните светци обикновено заемат крайни-
те позиции: Κωνσταντινίδη 2008: 140; но в критските църкви местните светци йе-
рарси получават специално място – така напр. в Богородичната църква на село 
Св. Йоан, Крит (ок. 1300) фигурите на св. Тит, св. Андрей и св. Кирил Критски, 
доминират, представени в цял ръст на северната стена; а св. Силвестър, св. Ата-
насий Александрийски и св. Епифаний Кипърски са представени в медальони 
над тях: Spatahrakis 2010: 37-39. 
14 Кунева 2012а: 19. В отделни изображения св. Кирил Александрийски е сигни-
ран като Кирил Флософ, т.е. с контаминация на името на Константин Кирил. 
Такова смесване съществува и в други църкви: вж. Бакалова 1976: 24, фиг. 11; Габе-
лић 1998: 53; Чешмеджиев 2001: 51; Кунева 2012а: 19. За традицията да се изобразя-
ва в олтара св. Кирил, за иконографските преноси при двете изображения, как-
то и за географския ареал на изображенията вж. също Марди-Бабикова 1976: 33; 
Русева 2017: 65-68.
15 Габелић 1998: 53.
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бъдат видени/разпознати сред други, като позицията им 
спрямо останалите епископи може да отпраща към пове-
че от един контекст16.

Така при изпълнението на сцената възниква въпросът 
кой от светителите да бъде избран. По-големите църкви 
имат възможност да разгърнат по-широко композицията 
и да бъдат представени по-голям брой епископи – с про-
дължение на двете групи йереи от север и юг по апсидата, 
а после и по съседните стени17, или, нарушавайки синхро-
на на централната част на сцената, изображенията следват 
архитектониката и се пренасят в съседните пространства 
най-често като допоясни – пастофориите, проходите към 
олтарната част, фризове в по-високия регистър и т.н., като 
в отделни случаи броят им може да бъде много голям (в 
църквата на Старо Нагоричино (1312/13) архиерейските 
изображения достигат над 5018). За църквите от постви-
зантийския период на Балканите, които се приспособяват 
към политико-икономическите условия в османската сис-
тема с малки и опростени сгради, такъв брой трудно би 
могъл да бъде постигнат. Най-честото решение за включ-
ването на повече епископски изображения остава меда-
льонният фриз с допоясното представяне. Опит за ком-
пенсация на ограниченото пространство е и промяната в 
пропорциите на фигурите в цял ръст, заместващи допо-
ясните изображения на йерарси от медальонни фризове 
по северната и южната стена, благодарение на което става 
възможно да бъдат представени повече светители19. Прак-
тиката се отнася към края на XVI и от XVII в. и не е пов-
семестна, засвидетелствана е в отделни църкви като: „Св. 
Никола“, Сеславски манастир; втори слой от църквата на 

16 Κωνσταντινίδη 2008: 137, 139-143.
17 Фигурата на съслужещия йерарх, т.е. обърнат в ¾ на изток, изобразен в 
движение, носещ свитък с молитва от литургията, е нововъведение от XII в.: 
Κωνσταντινίδη 1989: 308, което променя статичното редуване на епископските 
изображения, съществуващи преди това (откъм X в.).
18 Тодић 1993: 71-73.
19 Пенкова 2018: 55.
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Драгалевския манастир, „Св. Йоан Рилски“; Куриловския 
манастир, „Св. Георги“ в Търново и др.20 

Дионисий от Фурна посочва в списъка с йерарси 
общо 70 епископи21, като на първите места, с изключение 
на двамата литургисти, са св. Атанасий, св. Григорий Бого-
слов, св. Кирил Александрийски, св. Никола Мирликий-
ски и св. Спиридон Тримитунтски. Както показват при-
мерите при сравнение с указаното от Дионисий, невинаги 
изображенията на епископи следват този ред, а към него 
на практика може да бъде въведен и всеки канонизиран 
светец. 

Как такава йерархичност на избора се отнася до папа 
Силвестър? От една страна, в сравнение с останалите рим-
ски епископи, които Източната църква почита и които 
фигурират в списъка, ерминията сочи предпочитание към 
Силвестър, поставяйки го на челна позиция спрямо оста-
налите римски епископи. Статистически погледнато, това 
отговаря и на разпространението на изображенията на 
римските папи както в късновизантийския, така и в пост-
византийския период. От друга страна, Силвестър фигу-
рира на 12 място в списъка на Дионисий – след светците 
Спиридон, Яков брат Божий, Йоан Милостиви, Диони-
сий Ареопагит и Игнатий Богоносец. Може би римските 
епископи не са предпочитаният избор във византийското 
и поствизантийското изкуство22, но е факт, че изображе-
ние на св. Силвестър се открива сравнително често сред 
колегията на епископите. А това може да изглежда и про-
тиворечиво предвид полемиките между гърци и латини, 
които се разгарят около голямата схизма от XI в. и не за-
тихват дълго след това23. От друга страна, в поствизантий-

20 Колушева 2015: 251-252.
21 Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾷ 1909: 154. 
22 Bedros 2019: 54
23 Негативното настроение към католицизма, което през Средновековието изли-
за извън богословските полемики и преминава на популярно ниво, се запазва 
като тенденция и през следващите векове, когато на Балканите се засилва и ка-
толическата пропаганда, която създава нов сблъсък с православното духовен-
ство: Николов 2016: 175-176 и сл. Също така обаче в отношението към Западната 
църква и папството винаги е стоял и въпросът за възможната помощ за осво-
бождаване на балканските народи, което в крайна сметка е бумеранг, който се 
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ския период и от гледна точка на движенията за освобож-
дение от османска власт през XVI в. активната католическа 
пропаганда е вероятна причина за въвеждането на повече 
западни светци в църквите от територията на България24. 
Това обаче e с относителна релевантност за изображени-
ята на св. Силвестър, тъй като той запазва популярност-
та си на един от най-често представяните римски папи 
на Изток и изображението му по-скоро би следвало да 
бъде разглеждано спрямо концепцията за пентархичната 
Църква, отколкото спрямо политическата конюнктура от 
поствизантийския период.

Папа Силвестър I е римски епископ от 314 до 335 г.25 
Безспорно, времето на епископата му е време на важни 
събития. Ролята му на римски епископ26 се определя и от 
решения, свързани с доктрината – събора в Арл от 314 г. 
срещу донатистите27 и Никейския събор от 325 г.28 Док-
триналният контекст е валиден за много от епископските 
изображения в Мелисмос, но при избора на даден йерей 
житийният контекст, изглежда, има определяща роля, 
както е при св. Никола и св. Спиридон например. Същото 
може да бъде казано и за св. Силвестър. Събития от жи-
тието му са тясно преплетени с това на император Кон-
стантин – спорът с юдеите, обръщането на императрица 
Елена, излекуването на императора от проказа и накрая – 
кръщението му от Силвестър. А. Каждан отбелязва факта, 
че житието на Константин формира житията на много 
други светци29, но с особена устойчивост е житийният на-
ратив за Силвестър, още повече като се има предвид, че 

връща към „опасността“ от налагане на католицизма и съответно засилване на 
антикатолическите настроения: Гюзелев 2009: 168-177.
24 Флорева 1987: 39-42.
25 Той е първият римски епископ, който не е почитан като мъченик, а като папа 
и изповедник. По този начин го описва и неговото житие: “Sylvestri Papae et 
confessoris” (Mombritius 1910: 508). В Западната църква е отбелязван на деня на 
неговата смърт (31.12.), а в Източната църква на 02.01.
26 Той въвежда промени, които са приети от цялата Църква. Liber Pontificalis: 45-46.
27 Hefele 1883: 181.
28 Hefele 1883: 281.
29 Например това на св. Евсигний и основаването на Константинопол; също и на 
св. Артемий, константинополските епископи Митрофан и Александър: Kazhdan 
1987: 236-237.
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съществуват версии за личността на епископа, извършил 
покръстването на императора30.

Около VIII в. две събития възраждат паметта за Сил-
вестър – през 762 г. папа Павел I (757–767)31 пренася остан-
ките на светеца от катакомбите на Виа Тибуртина в църк-
вата, която днес носи името „Сан Силвестро ин Капите“ 
в Рим, а малко след това се появява и текстът на Donatio 
Constantini32, който отново свързва император Константин 
и папа Силвестър. 

През Средновековието на Изток изображения на папа 
Силвестър фигурират в повечето представителни памет-
ници от XI–XIV в. – „Хосиос Лукас“ (нач. на XI в.) и Дафни 
(кр. на XI в.)33, в архиепископската базилика „Св. София“ 

30 Популярността на този сюжет вероятно се дължи и на популярността на жи-
тието на Силвестър − латинският текст на Actus Silvestri е създаден вероятно око-
ло средата на V в. Текстът на Actus в: Mombritius 1910: 508-531. За кръщението 
на Константин има две хипотези – че е кръстен в Рим от папа Силвестър и че 
е кръстен в Никомедия от Евсевий Константинополски. Вж. Kazhdan 1987: 198-
209; Старостин 2017. Популярността на епизода с кръщението на императора 
от папа Силвестър се запазва в източноправославното изкуство, ставайки част 
и от стенописни цикли по житието на императора. Ранен пример е стенопис 
от църквата на св. Полиевкт от VI в. в Константинопол, засвидетелстван в из-
вори: Kazhdan 1987: 198-209, а през византийския и поствизантийския период 
темата за кръщението на императора от Силвестър не е изоставена и е част от 
стенописните програми на отделни църкви. За житийните цикли на Констан-
тин и контекста на романското изкуство на о. Крит и специално цикълът от 
църквата „Св. Константин“, Крица, Мерабело (1354/55) вж. Βασιλάκη 1987: 80-81; 
Spatharakis 2001: 98. В църквата „Св. Константин и св. Елена“, Охрид (XIV в.) Г. 
Суботич допуска, че е било изобразено кръщението и съответно папа Силвес-
тър: Суботић 1971: 87-88. За житийния цикъл и също сцената с кръщението от 
притвора на църквата „Св. Никола“ в Баня Прибойска (1574) вж. Петровић 2004: 
356-357. В стенописи от поствизантийския период във Влахия и Молдавия са 
представени житийни цикли на Константин, влияние за което румънските из-
следователи отчитат, че имат късновизантийските редакции на житието му и 
разпространението им през славянските редакции в Молдавия: Bedros 2019: 62, 
fig. 11, 12. Похвално слово за Константин и Елена от Евтимий Търновски (текстът 
на Словото в: Kałużniacki 1901: 103-146) също споменава папа Силвестър в епизода 
с кръщението на императора.
31 Liber Pontificalis: 464.
32 Текстът на Дарението се приема, че е създаден през втората половина на VIII 
в. във връзка с новия (политически) статут на римския епископ. Според този 
текст император Константин предава западната част на Римската империя на 
Силвестър и неговите наследници на римската катедра. Дарението на Констан-
тин се възприема по различен начин на Изток и на Запад: вж. Angelov 2009, но 
независимо от това е една от причините за възобновяването на популярността 
на св. Силвестър през Средновековието.
33 Diez, Demus 1931: 119 (схема на католикона на „Хосиос Лукас“) и fig. 30; 121 
(схема на католикона на Дафни).
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в Охрид (ок. 1054 г.) заедно с още петима римски еписко-
пи34; в „Богородица Космосотира“ във Фере (1152)35, мана-
стира „Възкресение Христово“ (1322)36, „Св. Власий“ (1320) 
и „Св. Параскева (Макариотиса)“37 във Верия, „Св. Никола 
Орфанос“ в Солун (XIV в.)38 и много други. В сръбските па-
метници между XIII и XIV в. изображенията му надхвър-
лят двадесет39, като най-ранното се отнася към католикона 
на Сопочани (1264/65)40, следват в Ариле (1296/97)41, Сту-
деница (1313/14)42, Старо Нагоричино (1316/18)43, Лесново 
(1340/47)44 и др. В църквите от територията на днешна Бъл-
гария изображения на Силвестър не са запазени преди XV 
в. и най-ранното е това от „Св. Георги“ на Кремиковския ма-
настир (1493)45. 

Изображенията на Силвестър в олтарното простран-
ство (както и тези на останалите йерарси) могат да бъдат 
определени в няколко категории: а) фигура в цял ръст, 
обърнат на изток със свитък в ръце; б) фронтална фигура в 
цял ръст, благославящ с дясната ръка и държащ Евангелие 
с лявата; в) допоясна фигура също с Евангелие и вдигната 
ръка за благослов (медальонно изображение).

От първия тип – в цял ръст със свитък в ръка, е пред-
ставен св. Силвестър в няколко български църкви: на юж-
ната стена в апсидата на Мисловщишкия манастир46 (XV–
XVII в.); в „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“ в До-

34 Това са св. Климент Римски, св. Лъв Велики, св. Григорий Двоеслов, св. Ино-
кентий, св. Вигилий. Todić 2008.
35 Sinos 1985: 193-194. Римските епископи са представени в диоконикона. Тук се 
четат имената само на Силвестър и Григорий Двоеслов, до тях е фигурата на 
още един епископ, името на когото не се чете. Може да се предполага, че това 
е някой от популярните римски епископи – Лъв (?) – тъй като и трите фигури 
са представени с идентични облекла и по всяка вероятност съставляват група.
36 Πελεκανίδης 1973: 87, πίν. 71.
37 По Gerstel 1999: 108, 109.
38 Τσιτουρίδου 1986: 69, πίν. 6.
39 Гавриловић 2019: 504. 
40 Ђурић 1963: 84.
41 Воjводић 2005: сх. на с. 292.
42 Бабић 1987: 130, сл. 84.
43 Тодић 1993: 71.
44 Габелић 1998: 70.
45 Вълева 2005: 42; Пенкова 2006: 147.
46 Захариева 2012: 26.
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бърско (1614)47 е в олтара, от юг; на източната стена в „Св. 
Никола“ на Сеславския манастир (1616)48; в арбанашките 
църкви „Рождество Христово“ (XVII в.)49 (северната стена) 
и в параклиса „Св. Йоан Предтеча“ (1632)50 на същата църква 
(южна стена): в „Св. Атанасий“ (1667)51 (северната стена).

Вторият тип изображения са онези, при които той e 
представен фронтално, в цял ръст. Случаите, в които част 
от епископите остават извън основната група на служещи-
те със свитъци в ръце, са преди всичко зависими от ар-
хитектониката на пространството, която диктува тези „на-
рушения“ в реда на фигурите от епископската процесия 
в олтара. От гледна точка на йерархията в композицията 
това са средните и крайните позиции в сцената52. По този 
начин римският епископ е изобразен в „Св. Йоан Рилски“ 
на Куриловския манастир (1596)53; в параклиса „Рождество 
Богородично“ на Килифаревския манастир (ср. на XVII в.)54; в 
католикона на Роженския манастир (1732)55; в гробищната 
църква „Въведение Богородично“, Рилски манастир (1795)56. 
Част от изображенията се разполагат върху стълбове и 
арки, когато пространството е разчленено, както е в кури-
ловската църква, където той заема северната страница на 
апсидната арка. На северната стена в олтара е разположе-
на и фигурата в Килифаревския манастир. В църквата „Св. 
Архангел Михаил“, Горановци (XVI в.)57 е представен в цял 
ръст върху южния стълб при олтара, съответно във фрон-
тална позиция. 

Когато фигурата му се изобразява от север и попада 
над проскомидията, се „налага“ да бъде представен допо-

47 Флорева 1981: 85-86; Кунева 2012б: 35; 
48 Гергова 2012а: 48.
49 Геров, Бакалова, Кунева 2012: 93.
50 Прашков 1979: 158; Геров, Бакалова, Кунева 2012: 104.
51 Ръцева 2005: 29; Гергова, Пенкова 2012а: 156.
52 Κωνσταντινίδη 2008: 126.
53 Пенкова 2018: 52.
54 Пенкова 2012а: 235.
55 Геров, Пенкова, Божинов 1993: 82; Генова, Попова 2006а: 161.
56 Генова, Попова 2006б: 214.
57 Изображението е идентифицирано различно в изследванията на паметника: 
Василиев 1961: 187; Ангелов 2003: 46. 
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ясно, както е в „Св. Георги“ в Търново (1616)58 – този случай е 
типичен и се отнася до изображението на който и да е йе-
рарх на това място или когато попада над някоя от ниши-
те в олтара – тази практика се отнася както до по-ранните 
изображения на Силвестър (църквата в Сопочани59, „Св. 
Власий“ във Верия60), така и до по-късните (католикона на 
манастира Ставроникита (1535–1541)61).

Допоясните изображения, разположени по хоризон-
тала или вертикала, се установява като практика за включ-
ването на по-голям брой светци в църквите от XIII–XIV в.62 
(„Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид с фриз с допоясни 
изображения в средния регистър на апсидата63), а в пост-
византийското изкуство обичайният начин за представяне 
на допоясни фигури са медальоните, образуващи фриз в 
средния регистър на южната и северната стена. По този 
начин в българските църкви между XV–XVIII в. св. Силвес-
тър е изобразен в: „Св. Георги“ на Кремиковския манастир (с 
неговото изображение започва фризът на южната стена); 
по същия начин и в същата позиция е в „Св. Петка“ във 
Вуково (1598)64; също така и в „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица 
(кр. на XVI – първ. пол. на XVII в.)65, но на северната стена; 
в „Св. Арх. Михаил“ в Долна Бешовица (ср. на XVI в.)66 – на 
източната стена; в „Успение Богородично“ в Прибой (XVII в.)67 
– на южната стена; в „Св. Петка“, Търново (нач. на XVIII в.)68 
е бил представен в медальон на северната стена.

58 Гергова, Пенкова 2012: 59; Колушева 2016: 43.
59 Тук е представен нетрадиционно – обърнат е към дякон Флор, който подава 
кадилница на св. Силвестър: Ђурић 1963: 84. 
60 Gerstel 1999: 108.
61 Тук изображенията са две, обхващащи свода на прохода към пастофория – 
това на св. Силвестър и до него това на св. Григорий Двоеслов: Χατζηδάκης 1986, 
πίν. 52
62 Грозданов 2008: 84.
63 Марковић 2011: 121.
64 Флорева 1987: 83.
65 Гергова 2005: 11; Клисаров 2011: 258; Гергова 2012б: 192; Ангелов 2017: 26.
66 Кунева 2015: 28.
67 Пенкова 2012б: 204.
68 Гергова 2006: 57. Църквата е била разрушена при земетресението от 1913 г., 
съхранени са фрагменти от стенописите.
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В по-голямата си част композицията Поклонение на 
жертвата, и специално редът на епископите, следва уни-
фицирана схема, която отговаря и на реда, указан в списъ-
ка с йерарсите в ерминията на Дионисий от Фурна. В от-
делни случаи тази последователност се нарушава. В Бъл-
гария има един-единствен пример, при който Силвестър 
е изобразен в апсидата, преди всички посочени епископи, 
които традиционно заемат това място. В „Успение Богоро-
дично“ на Мисловщишкия манастир (XV–XVI I в.) (Фиг. 1) 
е представен в апсидата от юг, след св. Йоан Златоуст. 
Фигурите тук са общо четири, а останалите епископски 
изображения са разположени съответно по южната и се-
верната стена. След изображението на Силвестър от юг 
следват тези на св. Кирил Александрийски и св. Никола, 
а допоясно над тях – св. Яков и св. Спиридон. По такъв на-
чин, но след св. Василий Велики, св. Силвестър е изобра-
зен също в църквата „Св. Димитър“ в Палатиция (1570)69, 
както и в църквата на манастира Евангелистирия в Айос 
Минас (1575/76)70. Това е рядко решение за църквите както 
от късновизантийския, така и от поствизантийския пери-
од, което би могло да се интерпретира различно – зависе-
що от политическа конюнктура в периода или е свързано 
със специално почитание на Силвестър като патронен све-
тец на местен духовник, но все пак трябва да се подчертае, 
че тази позиция на римския епископ се отнася до частни 
случаи. Такова разместване не е толкова необичайно оба-
че в молдавските църкви от края на XV и XVI в., които като 
цяло представят забележителен брой римски епископи – 
в църквите на манастирите Попауци и Пътръуци (XVI в.) 
папа Силвестър има водеща позиция в Мелисмос, като фи-
гурата му следва тази на св. Василий в първата и съответно 
на св. Йоан Златоуст във втората църква71. Коментирайки 
това, В. Бедрос отбелязва, че в сръбските църкви папа Сил-
вестър никога не получава водеща позиция в компози-

69 Χουλιαράς 2006: 30.
70 Χουλιαράς 2006: 30.
71 Bedros 2019: 51, fig. 1, 2.
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цията72. Църквите на Влахомолдавия обаче са по-особен 
случай, сравними с останалите от Балканите, показващи 
афинитет към включването на много голям брой предста-
вители на Римската църква, като особено изявена е тази 
тенденция в църкви от XVII в., строени при управлението 
на Матей Басараб и Константин Бранковяну73. 

72 Bedros 2019: 52.
73 Bedros 2019: 57-58. Влахомолдавия остава извън териториите, понасящи най-теж-
ките последици от османския режим, и благодарение на успялата да се съхрани 
аристократична прослойка, има възможност за поддържане на църкви и мана-
стири, включително и на някои от днешните български територии на юг от Ду-

1. Св. Йоан Златоуст, св. Силвестър – „Успение Богородично“, Мисловщишки 
манастир, XVI–XVII в. Снимка: Архив на НИНКН
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Макар и не в такава позиция както в Мисловщишкия 
манастир, в стенописите на част от българските църкви 
той е изобразен преди епископите, посочени в ерми-
нията. В „Успение Богородично“ на Искрецкия манастир74 
(Фиг. 2) е представен в цял ръст от юг след фигурата на 
св. Атанасий Александрийски и преди това на св. Спири-
дон. Разместване на позицията със св. Спиридон спрямо 
центъра на Мелисмос се открива както в църкви от късно-
византийския период – в църквата на Лесново (1340/47)75, 
манастира Ресава (1407/8)76, така и от поствизантийския: 
в споменатите църкви „Св. Димитър“ в Палатиция и в 
тази на манастира Евангелистрия в Айос Минас, в които 
изображението на Спиридон следва това на Силвестър, 
в „Успение Богородично“, Елафотопо (1616)77, „Св. Нико-
ла“, Вица (1618/19)78 и др. В „Св. Теодор Тирон и св. Теодор 
Стратилат“ в Добърско (Фиг. 3) св. Силвестър е на южната 
стена в олтарното пространство, следван от изображение-
то на св. Кирил Александрийски (сигниран като Кирил 
Философ). Тук, предвид и коментираните паралели на 
църквата в Добърско и църквата „Успение Богородично“ 
в Зерват (1605/6)79, може да бъде посочено, че в албанската 
църква на практика се прилага същият модел, като изо-
браженията на двамата епископи не са в диаконикона, а в 
протезиса80. 

***

нав. Вж. Kuyumdzhieva 2016: 149-155.
74 Геров 2012: 13; Каменова 1984: 65.
75 Габелић 1998: сх. на с. 53.
76 Prolović 2017: 188-189, Abb. 117.
77 Χουλιαράς 2006: 212, πίν. 128α. Тук става въпрос за едно и също решение в раз-
полагането на тримата светци: Кирил Александрийски, Силвестър и Спиридон, 
което се открива в няколко църкви (освен църквите във Вица и Елафотопо, също 
и църквата в „Св. Захарий“, Граму), чиито стенописи се отнасят към общо лино-
топско ателие. Според наблюденията на Хулиарас подобна схема съществува и 
в църквите в Зерват и Велциста: Χουλιαράς 2006: 212-213.
78 Τούρτα 1991: 62, σχ. 1.
79 Колушева 2018: 69
80 Колушева 2018: сх. на с. 70.



48

В доста по-ранната църква „Св. Димитър“, Марков 
манастир (1376/77) св. Силвестър също предхожда изобра-
жението на св. Кирил81.

В поствизантийските църкви както в България, така 
и на Балканите, фигурите на св. Силвестър, св. Кирил 
Александрийски и св. Спиридон се откриват често една 
до друга и за тях може да се говори като за група светци, 
съотнесени към общ контекст. Правото епископ да бъде 
изобразен в съслужението получава като заслуга за без-
прекословно отстояване на Христовата църква – полеми-
ки с езичници, премахване на идоли, мъченическа смърт 
(св. Игнатий Антиохийски, св. Вавила), чудодейни способ-

81 Тук Силвестър е представен също така и нетрадиционно – първо, заради ску-
фата с кръстовете, която обичайно принадлежи на Кирил Александрийски, и 
второ, заради големия кръст в ръка, който се носи при Големия вход, вж. Томић 
Ђурић 2019: 133-134. В църквата на Ариле преди св. Кирил Александрийски е 
изобразен пък св. Ахилий Лариски, чиято фигура е след тази на св. Атанасий 
Велики: Воjводић 2005: 283. Св. Ахилий, епископ на Лариса е популярен светец 
от Балканите, на което по всяка вероятност се дължи и придвижването му в 
по-предните позиции на композицията тук.

2. Св. Силвестър, св. Спиридон – „Успение Богородично“, Искрецки манастир, 
1602 г. Снимка: Т. Бачева
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ности (св. Спиридон, св. Никола, св. Йоан Милостиви), 
доктриналните формули, които са свързани с основни-
те форуми на Църквата, вселенските събори: св. Атана-
сий Александрийски, св. Александър Александрийски, 
св. Спиридон и св. Никола отново, св. Ахилий Лариски 
като участници в Първия вселенски събор (Никея, 325 г.);   
св. Кирил Александрийски – в Третия (Ефес, 431 г.); 
св. Андрей Критски – в Шестия (Константинопол, 681 г.); 
св. Герман и св. Тарасий, цариградските патриарси ико-
нофили – Седмия (Никея, 787 г.) и т.н. Римските еписко-
пи, почитани в Православната църква, често са онези, по 

3. Св. Силвестър, св. Кирил Александрийски („Кирил Философ“) – „Св. 
Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“, Добърско, 1614 г. Снимка по 
Флорева 1981: фиг. 28
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времето на понтификата, на които се свикват вселенските 
събори82.

В този исторически (и доктринален) контекст са из-
ображенията на св. Силвестър до св. Спиридон83, който 
участва на събора в Никея през IV в., където извършва 
чудото с тухлата, от която едновременно тече вода и из-
лиза огън84. Изображенията на двамата са едно до друго 
в параклиса на „Св. Димитър“ в Арбанаси85, в църквата на 
Искрецкия манастир; в „Св. Петка“, Вуково (тук те са на 
южната стена в олтара, но не са в непосредствена близост) 
и в църквата на Прибой (Фиг. 4.1, 4.2), където медальо-
нът с изображението на Силвестър е над фигурата в цял 
ръст на Спиридон. Представени един до друг обаче не е 
постоянна практика и изображенията им могат да бъдат 
открити в различни позиции, както е в Сеславския мана-
стир (тук Спиридон е в апсидната композиция от север, 
докато изображението на Силвестър е на източната стена 
от юг), в срещуположни позиции са също и в „Св. Йоан 
Рилски“ на Куриловския манастир, където св. Силвестър е 
представен от север, докато св. Спиридон заема втора по-
зиция след св. Йоан Златоуст в южната дъга на апсидата, 
във „Въведение Богородично“ на Рилския манастир, където 
св. Спиридон е от север, а св. Силвестър от юг.

82 Независимо че не присъстват лично, изпращайки свои легати или становища 
относно дискутирани въпроси на доктрината. Така името на папа Силвестър се 
свързва с Първия вселенски събор (Никея 325 г.); по времето на папа Дамасий се 
провежда Втория (Константинопол, 381 г.) (участието му при свикването е спор-
но: Hefele 1883: 10); папа Целестин – с Третия (Ефес, 431); папа Лъв I – с Четвъртия 
(Халкедон, 451 г.); папа Вигилий – с Петия (Константинопол, 553 г.); св. Агатон – 
с Шестия (Константинопол, 680 г.), папа Адриан I – Седмия (Никея, 787 г.), папа 
Адриан II – с Осмия (Константинопол, 869 г.): вж. Hefele 1883: 10-15. 
83 Св. Спиридон е епископ на Тримитунт, Кипър, обаче не се отбелязва като мес-
тен епископ, а като вселенски; името му е споменавано при ритуала в проско-
мидията, затова и неговата позиция обикновено е в средата на процесията, а не 
в края, където обичайно са изобразявани местните епископи: вж. Κωνσταντινίδη 
2008: 136.
84 Изображенията на св. Спиридон с тухлата са по-редки. По този начин е пред-
ставен обаче в няколко църкви в района на Търново в стенописи от XVI – XVIII в.: 
Попова 2016: 29, а също и в Първи вселенски събор в притвора на Елешнишкия 
манастир (стенописите от XVII в.), където съборът в Никея е представен с не-
традиционна иконография – без императора и в центъра на композицията  
св. Спиридон с тухлата: Пандурски 1981: 16, фиг. 38, Смядовски 1993.
85 Попова 2016: 29.
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Сред групите епископи относително често Силвестър 
може да бъде видян до св. Кирил Александрийски, ма-
кар и двамата да принадлежат на различни епохи86. Св. 
Кирил е водеща фигура на Третия вселенски събор от 431 
г. и борбата срещу несторианството. От друга страна, той 
е и популярен избор като епископ на Александрийската 
църква и вероятно това определя и сравнително честото 
му присъствие до представителя на Римската църква папа 
Силвестър. Един до друг са изобразени в Мисловщиш-
кия манастир, в църквата на Добърско, в „Арх. Михаил“ 

86 По времето на Третия вселенски събор папа Целестин I (422–432) заема рим-
ската катедра и предоставя правомощия на Кирил Александрийски да го пред-
ставлява на събора по въпросите, отнасящи се до несторианството (Hefele 1883: 
34-35), но обикновено Целестин не е представян сред епископите в олтара, почи-
тан е на 8 април в Източната църква, но името му рядко фигурира в менолозите: 
Архимандрит Сергий 1876: 90; вж. също Живова 2016: 235-237.

4.1. Св. Силвестър – „Успение Богоро-
дично“, Прибой, XVII в., южна стена в 
олтара. Снимка: Т. Бачева

4.2. „Успение Богородично“, При-
бой, XVII в., южна стена в олтара. 
Снимка: Т. Бачева
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в Горановци; в Кремиковския манастир медальонното из-
ображение на Силвестър е над това на св. Кирил Алексан-
дрийски. 

Към историческия контекст на Първия вселенски съ-
бор се отнася и личността на св. Петър Александрийски. 
Предзнаменованието на александрийския епископ за 
ереста на Арий87 го свързва със състоялия се след смърт-
та му събор в Никея88. Сцената с Видението89 присъст-
ва като елемент от изображенията на Първия вселенски 
събор в нартекси, галерии или трапезарии90, но запазва 
връзка с евхаристийната тема91. Разполагането на епис-
копи в олтара, и особено спрямо Видението на Петър 
Александрийски, възпроизвежда общ исторически кон-
текст на изображенията, този на събора в Никея. Спрямо 
този контекст в близост до Видението в отделни случаи се 
представя и фигурата на св. Силвестър – в „Св. Георги“ в 
Търново (Фиг. 5.1, 5.2) римският епископ е на източната 
стена, над протезисната ниша, в съседство със сцената на 
Видението от северната стена92; аналогично е разположе-
нието и в олтара на църквата „Рождество Христово“93 и в 
„Св. Атанасий“, в Арбанаси94, като вероятно тук става въ-
прос за използването на сходни решения в църквите от 
района на Търново. Това не е локална черта и се откри-
ва например в „Преображение Господне“ в Папиана на  
о. Лесбос (ок. 1600 г.)95. 

87 Исторически това се отнася до момент, който е 14 години преди събора в Ни-
кея, през 311 г., когато Петър, епископ на Александрия, е хвърлен в затвора, къ-
дето получава видението. Вж. Kuneva 2020.
88 Dufrenne 1970: 33-34.
89 Kuneva 2020: 375-376.
90 Walter 1970: 246-248. Темата на вселенските събори става почти задължителна 
за натрексите и трапезариите на представителните митрополитски центрове и 
манастири, а включването на Видението на Петър Александрийски в изображе-
нията на Първия вселенски събор става разпознаваем елемент от сцената. 
91 Koukiaris 2011: 67-69.
92 Колушева 2016: 40-43; Bedros 2019: 54.
93 Геров, Бакалова, Кунева 2012: 93.
94 Гергова, Пенкова 2012: 156. 
95 Γούναρης 1999: 186.
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В други случаи до Видението е изобразяван св. Спи-
ридон, както е в „Св. Димитър“ в Арбанаси (1621)96, а също 
в църквата на манастира Патерон (XVII в.)97 и другаде. В 
отделни случаи самият св. Петър Александрийски е пред-
ставян и като част от процесията на епископите, без еле-
менти от сцената с Видението – в църквата „Св. Георги“, 
Курнас, Крит (XIII в.) например той заема първа позиция 
в Поклонение на жертвата в южната редица98, в църквата 
„Св. Никола“, Куртеа де Арджеш (1364/65) предхожда из-
ображението на Силвестър от север99. 

Смисълът на участието на епископите в колегията на 
архиерейската служба в известна степен редуцира йерар-
хичния елемент, който присъства стереотипно във всеки 
подход към изображенията, и от значение е не толкова по-
следователността, а присъствието на личностите в нея. Не-
зависимо от мястото, на което се появява св. Силвестър, и 
независимо от контекста на представянето му, примерите 
от България, както и тези от Балканите показват предпо-
читание към неговия образ и следването на традиция, съх-
раняваща почитта му в Църквата. В по-ранните примери 
като „Св. София“ в Охрид го виждаме сред компактната 
група римски епископи – св. Силвестър, св. Климент Рим-
ски, св. Лъв Велики, св. Григорий Двоеслов, Инокентий и 
Вигилий, изобразени в диаконикона; в „Богородица Кос-
мосотира“ във Ферес Силвестър е до св. Григорий Двоес-
лов и до св. Лъв Велики (?)100, както и до епископи, свър-
зани с Латинската църква101. В Старо Нагоричино обаче, 
век по-късно, концепцията да бъдат изобразявани заедно 
всички почитани епископи на Западната църква вече не се 
следва, макар и да получават място сред колегията чети-
рима от тях: Силвестър, Лъв, Григорий Диалог, Иполит102. 

96 Попова 2010: 42; Попова 2016: 25-26.
97 Καραμπερίδη 2009: сх. 5а.
98 Κωνσταντινίδη 2008: πίν. 13.
99 Bedos 2019: 54, fig. 4.
100 Вж. бел. 35.
101 Κωνσταντινίδη 1989: 305-307. Това се отнася и до представянето на групи епис-
копи, принадлежащи към останалите патриаршии: Κωνσταντινίδη 1989: 315-316.
102 Тодић 1993: 71-73.
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5.1. Източната част на „Св. Георги“, В. Търново, 1616 г. с Видението на Петър Алек-
сандрийски (северна стена) и св. Силвестър (източна стена). Снимка: И. Ванев

5.2. Св. Силвестър – „Св. Георги“, В. Търново, 1616 г. Снимка: И. Ванев
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В църквите от поствизантийския период, освен факта, че 
пространствените ограничения рефлектират върху броя 
на епископите в Мелисмос, стават по-редки изображени-
ята и на останалите римски епископи като св. Лъв и св. 
Григорий Двоеслов, а споменатите папа Иполит, Вигилий 
или Инокентий в паметниците от територията на днешна 
България отсъстват. Причините за това вероятно са свър-
зани не само с промените в архитектурата на църквите, 
но и защото първо, римските епископи не се възприемат 
като обща група, а се отдава предпочитание към опре-
делени личности сред тях, и второ, в консерватизма на 
поствизантийския период отдалечеността от богослов-
ско-историческия контекст естествено редуцира броя на 
светците от Мелисмос до най-разпознаваемите фигури, 
сред които по-често спрямо останалите римски епископи 
е предпочитан папа Силвестър.
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Pope Sylvester’s Place Among the 
Hierarchs in the Altar (Images of 
the Roman Bishop from Bulgarian 
Churches, 15th–18th Century)

Tereza Bacheva

Summary: The article examines the place of order of the image of 
Pope Sylvester among the bishops in the altar composition Melismos 
according to the examples drawn from the churches on the territory 
of Bulgaria in the period 15th–18th century. The Hermeneia of Diony-
sius of Fourna indicates 70 episcopes altogether in the listing of hier-
archs. As a rule, the initial positions in the procession of the co-offici-
ating bishops are for the two liturgists St. Basil the Great and St. John 
Chrysostom, followed by St. Athanasius, St. Gregory the Theologian, 
St. Cyril of Alexandria, St. Nicholas and St. Spyridon of Trimythous, 
etc. Within this order St. Sylvester is indicated to occupy the twelfth 
position, after St. Spyridon, St. James the Lord’s brother, St. John 
Eleemon, St. Dionysius the Areopagite, and St. Ignatius of Antioch. 
As to the hierarchy of the ordering of the bishops in the Melismos, 
and especially in terms of its restricted version with a smaller part of 
the possible saints, Pope Sylvester takes the mid positions – in this 
case, his image finds its place outside of the apsе, he is depicted in 
full length, frontal, with the Gospels in his hand, giving his blessings, 
or as a half-length figure in the typical medallion friezes. In many of 
the examples, however, this hierarchy is not adhered to, St. Sylvest-
er being depicted in anterior positions, before the ones of the priests 
indicated in the listing, finding a place in the apse, respectively with 
a scroll in his hand, facing east (Monastery of Iskrets, the church in 
the region of Dobar, the church “Nativity of Christ” in Arbanasi, etc.). 
The positioning of the particular figures, and especially that of St. 
Sylvester, follows a common contextualization, thus the priests form 
groups in the scenes. In the Post-Byzantine art, Pope Sylvester is rarely 
depicted in a compact group with the other Roman popes, which re-
mains characteristic of the Byzantine Period. In the centuries to come 
the choice most often fell on a particular Roman bishop, usually, Syl-
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vester, which is likely due to a change in the conceptualization re-
garding the representation of the Roman Church as a separate group 
with its representatives, whose veneration persists within the Ortho-
dox Church and who maintain their popularity through the doctrinal 
theses integrated within the Eucharistic theme of Melismos, but also 
thanks to the biographical context and the extent of recognizability of 
the images, which influences the choice in terms of the representation 
of a particular bishop in the altar.
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Неовизантийският орнамент

Наталия Грънчарова1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: Статията обсъжда достойнствата и недостатъците на 
известното обяснение по отношение на употребата на термина 
„неовизантийски“ стил, който може да се разглежда като коре-
ктен дотолкова, доколкото действително в български ръкописи на 
високия лукс от XIV в. са взети модели от византийски книги, ук-
расени в цветен византийски стил, получил известни модифика-
ции. Под термина „неовизантийски стил“ се има предвид и един 
отделен, според автора стил, също зает от гръцките кодекси. При 
него отново се използват флорални мотиви, но доста по-скромно 
и стилизирано, т.нар. неовизантийски геометрично-растителни 
инициали, отличаващи се с простота на буквеното тяло. 

Ключови думи: неовизантийски, цветен стил, орнамент, ръкопис 

Неовизантийският орнамент в славянската среднове-
ковна ръкописна книга е изучаван в продължение на по-
вече от век. Терминът въвежда в науката Вячеслав Н. Щеп-
кин2, който го нарича така за пръв път в „Учебник русской 
палеографии“, но без никаква обосновка (споменава го 
мимоходом, без да прави никакви уточнения). Той започ-
ва да се използва от всички изследователи, работещи по 
темата. 

Обширна статия, посветена на този тип орнамент, 
публикува Г. И. Вздорнов3, според когото силно визан-
тийско влияние се наблюдава в руските ръкописи от XI–

¹ Наталия Грънчарова е докторант в Институт за изследване на изкуствата, Бъл-
гарска академия на науките. Поле на изследвания: средновековно изкуство, стилове в 
орнаментиката на византийските и славянски ръкописи.
2 Щепкин 1918: 55-56. 
3 Вздорнов 1973: 214-243.
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XII в., след което широко разпространение намира тера-
тологичният орнамент4. По-късно, на границата между 
XIV и XV в. „на страницах отдельных русских рукописей 
вновь появляются декоративные элементы византийско-
го типа.“5 По-нататък той посочва, че вторичната поява 
на византийския ръкописен орнамент се съпровожда с 
осезателни изменения на неговите стилови особености – 
„Хотя главные элементы и характерные признаки этой 
орнаментики заимствуются из греческих рукописей, они 
используются славянскими художниками не механи-
чески, а в несколько переработанных, новых формах и в 
новых комбинациях. Поэтому такой орнамент называется 
не просто византийским, а новым, или неовизантийским. 
Термины „неовизантийский орнамент“, „неовизантий-
ский стиль“ очень хорошо выражают разные стороны это-
го понятия. Они означают в одно и то же время, что этот 
орнамент существовал в новых исторических условиях и 
что он имел, в отличие от прежнего, новые эстетические 
качества“6. Вздорнов отбелязва, че за неовизантийският 
орнамент са характерни силно стилизирани изображения 
на цветя, листа, растителни повлеци, съчетани с условни 
геометрични фигури, оградени в рамка. Той не пропуска 
да отбележи ярките цветове и използването на злато7. От 
това описание става ясно, че авторът има предвид само 
разкошните ръкописи на високия лукс, без да включва 
в обхвата на т.нар. неовизантийски стил причислявани-
те към него книги, в които има декоративна украса от 
геометрично-растителен, плетенично растителен и гео-
метрично-конструктивен тип. 

Този възглед на автора личи и от посочените от него 
примери – сръбските евангелия – от 1354 г., изготвено за 
серския митрополит Яков, на Никола Станевич (XIV в.), 
на патрирарх Сава (XIV в.) и др., както и българските ръ-
кописи – Четириевангелието на цар Йоан Александър 

4 Вздорнов 1973: 214.
5 Вздорнов 1973: 214.
⁵ Вздорнов 1973: 214-215.
7 Вздорнов 1973: 214-215.
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и Томичовия псалтир8. Вздорнов пропуска Песнивеца 
на споменатия български владетел от 1337 г. в който на  
л. 158а има заставка − миниатюра с изображение на Хрис-
тос стар на дни и инициал, които се вписват в неговото 
обяснение за неовизантийски. Според автора на статията: 
„Возрождение византийского орнаментального стиля в 
славянских рукописных книгах обещало такие желанные 
художественные перспективы, что уже во второй полови-
не XIV столетия рукописи, украшенные этим орнаментом, 
стали возникать на Балканах, как грибы после дождя.“9 

И тук, както в началото на статията си, той не посоч-
ва какво се разбира под византийски орнаментален стил. 
След това отбелязване, Вздорнов продължава, че нео-
византийският стил не би имал право на самостоятелно 
название, ако неговите създатели са възпроизвеждали 
гръцките образци със скрупульозна точност. Според него, 
у средновековните майстори е отсъствал педантичен стре-
меж към възпроизводство на оригинала в неговия точен 
вид: „Они всегда умели, используя готовую форму, на-
полнить ее новым содержанием, прибегая к незаметным, 
на поверхностный взгляд, изменениям художественного 
образа... Если в Евангелиях Якова Серрского и патриарха 
Саввы византийский образец дает о себе знать еще чрез-
вычайно сильно..., то в болгарских рукописях сходство 
уже заметно стирается. Болгарские художники трансфор-
мируют изящные, иногда микроскопически мелкие, кал-
лиграфически отточенные, полные блеска и изысканного 
колорита византийские заставки и инициалы в крупные, 
яркие и пышные композиции. А это уже преимущест-
венно славянская черта, присутствие которой легко ощу-
щается и в орнаменте русских памятников...“10 е неговото 
виждане по проблема. 

През 1981 г. излиза монументалният труд на проф. Ак-
синия Джурова „1000 години българска ръкописна книга“. 
От с. 33 до с. 53 тя разглежда тератологичния, балканския 

8 Вздорнов 1973: 215-220. 
⁸ Вздорнов 1973: 224. 
10 Вздорнов 1973: 225. 
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и неовизантийския стил. За разлика от Г. И. Вздорнов, ав-
торката дава обяснение на „така наречения византийски 
стил“11. Според нея най-ранните му елементи датират още 
от IV в. и достигат разцвет и пълно оформяне през Х–ХI в. 
Според нея: „Той включва следните мотиви – геометри-
чен, плетеничен, с елементи на арабеска..., растителен и 
кръгъл мотив с византийска палмета. Византийският стил 
се характеризира със строга очертаност на заставките и 
инициалите. Във византийските ръкописи, излезли от сто-
личните ателиета и Атон, геометричните, плетеничните и 
растителните мотиви са изпълнени в няколко цвята вър-
ху златна основа, наподобявайки емайловата техника, а в 
по-скромно украсените обикновено преобладават синият 
и жълтият цвят. Основен елемент в растителните мотиви 
е разцъфналата палмета – крин и трилистник, представе-
ни профилно или анфасно, както и коленчатото стъбло с 
трилистни и остролистни листа.“12 Според А. Джурова по 
време на Втората българска държава (XII–XIV в.) „във ви-
зантийските и българските ръкописи, които продължават 
традициите на византийския стил, се забелязват елементи 
на нова стилизация, което дава основание те да бъдат от-
делени в самостоятелен стил – неовизантийски.“13 Тя оп-
исва тези новости като отказ от усложнения византийски 
инициал, изчистване на буквата от излишни подробнос-
ти и добавянето към хастите на точки, възли и извити в 
края растителни клонки. В българските ръкописи пък се 
наблюдава стилизиране и разработване на коленчатите 
стъбла, наблягане на извивките на клончетата в заставките 
и инициалите, като се търси плоскостен ефект, а не по-
лихромен, както е в гръцките книги14. Авторката отбеляз-
ва, че на границата на XIII–XIV в., в монашеските сборни-
ци се появява силна стилизация на флоралните мотиви, 
които в конструкцията на буквата или липсват, или се из-
черпват с прекъсване на хастите с точки и възли. В края на 

11 Джурова 1981: 33. 
12 Джурова 1981: 33. 
13 Джурова 1981: 33. 
14 Джурова 1981: 33. 
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буквата растителната украса се изразява във формата на 
арабеска. В тази група влизат както някои от изправени-
те от патриарх Евтимий богослужебни книги, така и ръ-
кописите, създадени с Александрийско (Попгерасимово) 
писмо15. Тази група ръкописи А. Джурова определя като 
принадлежащи към геометрично-растителния тип на не-
овизантийския стил. Според нея ръкописите, написани с 
александрийско писмо, разработват по-богато инициали-
те, които са по-големи по размер от основния шрифт, из-
несени са встрани от него и са украсени с точки, запетаи и 
растителни мотиви16. Авторката свързва неовизантийския 
стил в българските ръкописи с XIV в. (макар че посочва, че 
примери от геометрично-растителният вариант се наблю-
дават още от средата на XIII в.17) и като пример посочва 
луксозните книги, поръчани от цар Йоан Александър и 
Томичовия псалтир. Тя отбелязва, че в украсата на застав-
ките и инициалите им изобилстват византийската пал-
мета, кринът, трилистникът, остролистникът, дървото на 
живота и др., като се използва изобилно злато, син, червен 
и жълт цвят18. 

В заключение А. Джурова определя наличието на две 
тенденции в неовизантийския стил – разработването на 
по-изчистени заставки и инициали от геометрично-рас-
тителен тип и такива, в декоративната украса на които 
се наподобява цветният византийски стил19 (наричан още 
Blütenblattstil)20. Тя отбелязва още, че появата на първия 
тип е свързана с „влиянието на исихазма и неговото отра-
жение върху оформлението на ръкописите...“ и с „тенден-
цията за превръщане на книгата в частен молитвеник...“21 

Т. Б. Ухова22 посочва, че терминът „неовизантийски“ 
има двояко значение. От една страна, чрез него се посочва 

15 Джурова 1981: 33-34. 
16 Джурова 1981: 34. 
17 Джурова 1981: 34.
18 Джурова 1981: 34-35.
19 Джурова 1981: 35, 52. 
20 Weitzmann 1935: 22-32.
21 Weitzmann 1935: 35. 
22 Ухова 1971: 222. 
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връзката на определен тип орнаментика с византийския, 
константинополски книжен орнамент, а от друга страна, 
се подчертава разликата от орнамента на старовизантий-
ския стил в руските ръкописи от XI–XII в. 

От краткия преглед на литературата става ясно, че по-
вечето автори разбират под „неовизантийски стил“ сла-
вянската преработка на византийския цветен стил. От раз-
гледаните публикации единствено А. Джурова прави пре-
глед не само на славянската трактовка на Blütenblattstil, но 
и на т.нар. геометрично-растителни инициали и заставки, 
които класифицира като „геометрично-растителен тип“ 
на неовизантийския стил. В таблиците на инициалите23 
на книгата ѝ „1000 години българска ръкописна книга“ тя 
посочва още „неовизантийски инициали“ от геометрич-
но-плетеничен и растително-плетеничен тип (напр. Кюс-
тендилски палимпсест, Пловдив НБИВ № 7; Изборно 
евангелие, София, НБКМ № 18; Изборен апостол, НБКМ 
№ 498 и др.). В този смисъл „неовизантийски“ инициали 
или заставки се използва като готов термин и от други из-
следователи без обяснението му при работата с различни 
ръкописи. 

Терминологията е разгледана от Елина Добрынина 
през 2013 г.24 Правейки анализ на голяма група византий-
ски ръкописи от Х–ХII в., тя разграничава въведения през 
1935 г. от Курт Вайцман термин Blütenblattstil от емай-
ловия. Целта на статията ѝ е да коригира неточност в ра-
ботата на изследователите в Руската федерация, където 
Blütenblattstil и емайлов стил се използват като синоними, 
а според нея вторият е само вариант на първия. Добры-
нина отбелязва, че в ранните ръкописи те се наблюдават 
едновременно в даден кодекс както в заставките, така и в 
инициалите, като в началото съществува еклектика в укра-
сата с тях. Към края на Х в. те вече намират свое собствено 
„място“ – емайловият орнамент е в инициалите, а вен-
челистният – в заставките. По мое мнение в българските 

23 Джурова 1981.
24 Дорынина 2013: 83-93.
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луксозни ръкописи може да се види само една заставка, 
напомняща емайлова техника и тя се намира в началото 
на евангелието на Лука в Лондонското четириевангелие. 
Там обаче контурът не е златен както във византийските 
ръкописи на високия лукс, а син. 

Така, като „неовизантийски“ се определят всички 
инициали и заставки с подчертани флорални мотиви – 
както имитацията (претворена или не) на византийския 
цветен стил (Blütenblattstil), така и по-простите, основно 
киноварни инициали с издължени тела и флорална де-
корация както и заставките в подобен цвят, с растителни 
повлеци в тях. Наличието на тази украса се оказва водещо 
при определянето на даден инициал или заставка като не-
овизантийски. Това води до известна еклектика и неточ-
ност при употребата на термина. Ако той може да бъде из-
ползван почти без уговорки при луксозните кодекси както 
като датиращ, така и определящ орнаментиката термин, 
то при геометрично-плетеничните инициали и заставки 
това, според мене, не е така, защото те имат твърде малко 
сходство с разкошната украса в цветен византийски стил. 

За инициалите е характерно правото, едноцветно (по-
някога пресечено от точки, чертички, изтъняване на места 
и добавяне в тях също на точки, чертички, капки и др.), 
изчистено стъбло на буквата с ясни очертания и флорален 
мотив във формата на стилизирано цъфнало клонче в до-
лната ѝ част. То може да бъде слято със стъблото на буква-
та или отделено от него. В славянските ръкописи украсата 
по-често е само в долната част на буквата, рядко в горната, 
като в повечето случаи, ако я има там, тя е скромна (има и 
единични изключения). Във византийските книги, в някои 
инициали (например алфа и делта) орнаментиката е съ-
средоточена в горната част. Сред т.нар. геометрично-рас-
тителни инициали и заставки може да има както съвсем 
просто украсени, така и с богата орнаментика, особено 
при късния им вариант след края на XIV в. 

Заставките от този тип са най-често киноварни (по-
някога се използват и други цветове или повече от един 
цвят), с ясни контури, украсени с повлеци и различни рас-
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тителни мотиви. Както и т.нар. геометрично-растителни 
инициали, те могат да бъдат разложени на съставните си 
части. Най-често използваният цвят в славянските ръко-
писи е киновар, понякога се използва син и жълт цвят. Във 
византийските се ползва и кармин. 

И двата типа орнаментика „идват“ в славянските ръ-
кописи от Византия. Те преживяват разцвет в южносла-
вянските страни през XIV в. и от тази гледна точка ново 
в тях са историческите им граници – два века след залеза 
на цветния византийски стил през XII в. и някои акцен-
ти в декорацията, като широкото използване на син цвят, 
по-едрите орнаменти, характерни за славянските ръкопи-
си, различаващи се от фините, изящни византийски ръ-
кописи, по-малкото използване на злато, по-наситените 
цветове и т.н. 

Широкото използване на термина „неовизантий-
ски“ се дължи не само на безспорния научен авторитет 
на създателя му В. Н. Щепкин, на очевидната прилика в 
орнаментика на гръцките ръкописи, украсени в цветен ви-
зантийски стил и славянските книги, чиято декоративна 
програма е заимствана от тях. При работата с различни 
ръкописи обикновено се посочва, че заставките и ини-
циалите са в неовизантийски стил и се прави описание на 
конкретната украса. Терминът се използва дори когато не 
е съвсем точен, поради липсата на друг, по-прецизен. 

За да обоснова тезата си, ще направя кратка характе-
ристика на византийския цветен стил и след това ще по-
соча примери от ръкописи. Той се употребява в луксозни-
те ръкописи във Византия от втората половина на Х в. до 
последните десетилетия на ХII в., а след освобождението 
на Константинопол от Михаил VIII Палеолог (1261) през 
XIII в. и после през XIV в. също се наблюдава връщане в 
орнаментиката към нормативите на Македонския рене-
санс (Х в.) и изкуството на Комнините (1081–1185)25. Харак-
терно за византийския цветен стил е използването на фло-
рални мотиви, откъдето идва и името му – разцъфнали 

25 Джурова 1990: 27.
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цветчета; повлеци; византийски полупалмети; сасанидски 
палмети с три или пет листа, вписани в медальони с кръг-
ла, ромбоидна или сърцевидна форма. Използваните цве-
тове най-често са зелено, синьо, розово, жълто, кармин, 
киновар (Cod. D. gr. 157, Vat. gr. 364, Vat. gr. 463). В ръко-
писите от високия лукс в декоративните елементи (застав-
ки, заглавки, инициали, концовки) широко се използва 
златото. В заставките и заглавките често то е основа, върху 
която са развити орнаментите, а при инициалите прила-
гането му е на принципа на емайлната техника (Vat. Barb. 
gr. 372). Както във всички стилове, така и във византийския 
цветен, заставките са правоъгълни или квадратни (в които 
често е вписано заглавие – Vat. Barb. gr. 372), П-образни, 
лентовидни, и др. (Vat. gr. 364, Paris. gr. 74, Cod. D. gr. 157) 
(Фиг. 1). 

Най-ранният български паметник с т.нар. неовизан-
тийски орнамент е Тертеровото евангелие на цар Георги 
Тертер II (1322), следват Песнивецът на цар Йоан Алек-
сандър от 1337 г. (БАН 2) (Фиг. 2), Лондонското еванге-
лие (1356, Add. MS 39627) (Фиг. 3) и Томичовият псалтир 
(1360/1361, ГИМ Муз. 2752) (Фиг. 4). С това се изчерпват 
по-богато украсените български ръкописи, известни днес, 
следващи традицията на цветния византийски стил. 

Тъй като терминът „неовизантийски“ се употребява 
и за т.нар. геометрично-растителни инициали и заставки, 
ще дам пример за този тип орнаментика във византийски 
ръкопис – Add MS 22737 (Библия от XII−XIII в), която съ-
държа инициали от посочения вид (Фиг. 5). Други при-
мери за геометрично-растителни инициали могат да се 
видят във Vat. Palat. gr. 189. В този ръкопис те са богато ор-
наментирани, едноцветни, изписани със злато (Фиг. 6, 7). 
Ще дам примери и от български ръкописи (Фиг. 8, 9). 

Според мен от посочения материал става ясно, че 
единен неовизантийски стил, обединяващ разкошен и ге-
ометрично-растителен тип, не съществува и терминът е 
неточен. Наблюдават се два съвсем различни един от друг 
стила орнамент както във византийските ръкописи, така и 
в българските. И при двата вида украса има стилизирани 
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флорални мотиви, но при геометрично-растителните тя е 
съвсем различна, стилизацията е много по-силна, тялото 
на буквата е често просто и издължено. Друга основна раз-
лика е подчертаната цветова бедност на геометрично-рас-
тителните инициали и заставки, при огромния брой от 
които се използва само киновар. Понякога те се доукрася-
ват със син или жълт цвят, или се изписват само в синьо. 
При тях липсва всякакъв лукс, както и високи илюстра-
торски умения. Въпреки красотата на някои така декори-
рани ръкописи, основно от края на XIV и от XV в., този 
вид орнаментика остава по-прост, а в някои случаи дори 
примитивен. 

По мое лично мнение може да се говори за отделни 
стилове – цветен византийски стил и геометрично-рас-
тителен стил във византийските ръкописи, като готови 
примери от тях преминават и в българските книги. Ново-
то, освен вече споменатото „възкресяване“ във времето, е 
модификацията на орнамента, която се наблюдава в бъл-
гарските ръкописи. Тук трябва да се направи уговорката, 
че достигналите до нас луксозно украсени ръкописи са 
много малко и почти всички са създадени за търновските 
владетели, с изключение на Томичовия псалтир. Няма да 
обсъждам въпроса за т.нар. Търновска книжовна школа, 
различните писачески ателиета и царския скрипторий, 
защото те не са част от темата. Важно е да се отбележи, че 
имаме представа, макар и непълна, поради унищожение-
то на ръкописи при превратните исторически събития 
по българските земи, за царската библиотека в Търново и 
за столичното изкуство26. Малките изящни декорации на 
инициалите и заставките в цветния византийски стил, при 
българските ръкописи се трансформират в ярки и пищни 
композиции27. Има известна промяна и в цветовото оф-
ормление с намаляване използването на зеления и жъл-
тия цвят за сметка на синия. По-обемна и леко модифи-
цилана форма се придава на някои букви, съществуващи в 

26 Според А. Джурова Томичовият псалтир е създаден в Килифаревския мана-
стир. Джурова 1981: 34. 
27 Вздорнов 1973: 225. 
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гръцката азбука и в кирилицата като „Т“, „А“, „В“ и др. 
Но и тази разлика почти се заличава във времето, защото 
във Византия също се разработват по-едри орнаменти. 

По мое мнение, би трябвало да се говори за „неови-
зантийски стил“ само като пряко продължение в право-
славната славянска литература на цветния византийски 

1. Cod.D.gr.157, л. 231а. Снимка: ЦСВП „Иван Дуйчев“
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3. Лондонско евангелие, Евангелие от 
Лука; Add. MS 39627, л. 137а. Снимка: 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=add_ms_39627_fs001r

4. Томичов псалтир, ГИМ Муз. 
2752, л. 130а. Снимка: https://www.
nationalgeographic.bg/a/tomicoviyat-
psaltir-sedyovrt-na-trnovskata-
knizovna-skola

2. Песнивец на цар Йоан Александър, БАН № 2, л. 158а. Снимка: http://archiv.
cl.bas.bg/sbirki/S10/staroslav/sofijski_psaltir_2.JPG)
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5. Add MS 22737, л. 145а. Снимка: 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=add_ms_22737_f145r

6. Vat. Palat. gr. 189, л. 246а. Снимка: 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.gr.189

7. Vat. Palat. gr. 367, л. 18б. Снимка: 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.
gr.367

8. Лондонско евангелие, Add. MS 
39627, л. 31б. Снимка: http://www.
bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_
ms_39627_fs001r
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9. НБКМ № 231, л. 36б; 
Снимка: http://82.147.128.134/slr/public/image

стил, т.е. само в украсата на разкошните ръкописи. Други-
ят вид украса, макар и също флорална, е твърде различна 
както стилово, така и в подбора на цветовете, или по-точ-
но в отказа от голяма част от тях. Различно е и предназна-
чението на съответните ръкописи – едните се използват от 
владетелските семейства, аристокрацията и висшия клир, 
а другите са за ежедневна, частна монашеска или богослу-
жебна дейност. Затова вторият, по-прост вид декорация, 
може да се отдели в друг, геометрично-растителен стил, 
който се различава от неовизантийския и носи свои отли-
чителни белези. 
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The Neo-Byzantine Ornament

Natalia Grancharova

Symmary: The Neo-Byzantine style in the Slavonic medieval book 
has been studied for more than a century. For the first time it was 
called so by V. N. Shtepkin, but without sufficient and detailed ration-
ale. Referring to the authority of the famous Russian scholar, other 
researchers also use the term with repeating explanation that the so 
called Neо-Byzantine ornament is a Slavonic rendition of the colour-
ful Byzantine style. 

Is this justified and if ‘yes’ why the prefixes ‘neo’ or ‘new’ can be used 
in front of ‘Byzantine’? 

This work explains the advantages and disadvantages of the well-
known explanation about the use of term ‘New-Byzantine’. It can be 
regarded as correct as far as in some real Bulgarian manuscripts of the 
XIV century high luxury complete templates of Byzantine books were 
borrowed, decorated in colourful Byzantine style, but which got some 
modifications. For instance, a change in some forms of initials and 
images, better plasticity of the Slavonic ornaments, a change in the 
colourful layout with the removal of the green and yellow colours, the 
shape of a few letters, existing in the Greek and Cyril alphabets such 
as ‘Т’, ‘С’, ‘Е’, etc. making a different type of the chromatic Byzantine 
style in the Slavonic manuscripts turning it into a Neo-Byzantine. 

With these ends the new in the ‘Neo-Byzantine style’ – e.g., according 
to Prof. Axinia Dzhurova, the colourful Byzantine style finds its utter 
glory in the Tomic Psalter, where it is directly borrowed, without any 
changes and novelties. 

The term “Neo-Byzantine style’, in my opinion, is also understood as a 
separate style, which was also borrowed from the Greek codes. Floral 
motives are again used in it, but in a more moderate and stylized way. 
These are the so called in literature Neo-Byzantine geometric-floral 
initials, distinctive with simplicity of letters, which are usually elon-
gated, filled with vermillion, ending with a twig in blossom. The body 
of letters can be decorated with dots, dashes, breaks, etc. 
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Other type of initials, also called Neo-Byzantine, are of geometrically 
intertwined and florally intertwined type. Despite the ubiquitous use 
of floral motives, their shapes and construction give an opportunity 
to separate them in different styles, regardless of the common floral 
decoration. In the first example, it is richly developed as a shape and 
colourful design, whereas in the last three examples, it is expressly 
represented in style, with separate distinctive features in every type. 

From the examples provided we can draw the conclusion that the 
term ‘Neo-Byzantine’ should be more precise and it should be under-
stood only as the ornamental flourishing in the Bulgarian manuscripts 
of high luxury, where the colourful Byzantine style has been trans-
formed in a way. Where there is no such (the Tomic Psalter), the term 
‘Neo-Byzantine’ is not accurate. The other three examples, which are 
ornamentally similar, but different in style, should be separated in one 
or three new styles because of the different development of the floral 
decoration. 

The stated differences can be seen in the comparative analysis between 
the Bulgarian manuscripts of XIV century and Byzantine, in which 
this ornament was used, i.e. Cod. D. gr 157 (Selective Gospel, second 
half of XI c.); Vat. gr. 463 (Words of Gregory of Nazianzus, XI c.); Vat. 
Barb. gr. 372 (Psalter, XI c.); Add MS 22737 (Bible, XII-XIII c.); Vat. 
gr. 364 (Gospel and Synaxarium, XI c.) and the most representative 
Bulgarian royal manuscripts – Chronicle of Manasseh, the Gospels 
of Tsar Ivan Alexandar, Tomic Psalter, as well as the Sofia script of 
Eutimius’s liturgy book.
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Проучвания на технологията на 
украсата на ръкописната книга в 
българската книжовна традиция

Наталия Владинова1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: При представянето на характерните черти на украсе-
ният кодекс следва да се има предвид многообразието и слож-
ността на богослужебната книга като произведение на културата. 
Настоящият текст има за цел да маркира и проследи основопола-
гащите проучвания на българското книжовно богатство в тяхното 
стилово и научно разнообразие, като внимание ще се обърне на 
липсващото звено – изследванията на технологията на изобрази-
телните елементи в кодекса. 

Ключови думи: ръкописи, миниатюра, декорация на ръкописна 
книга

Ръкописната книга представлява сложна система от 
множество езикови, палеографски, художествени и зана-
ятчийски елементи. Като носител на културата тя изпъл-
нява не само утилитарна функция, но и духовно-естетиче-
ска, а украсата ѝ може да се възприема освен като произ-
ведение на изкуството, и като свидетел за вкуса и декора-
тивните предпочитания както на поръчителите, така и на 
изпълнителите (писачи, кописти, декоратори). Интересът 
към най-голямата колекция от ръкописни книги – тази на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се 
заражда още в края на XIX в. и началото на XX в. Беньо 

1 Наталия Владинова е редовен докторант към сектор „Изобразителни изкуства“, 
изследователска група „Средновековно и възрожденско изкуство“, Институт за из-
следване на изкуствата, Българска академия на науките.
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Цонев2 посочва множество чуждестранни изследователи, 
които обръщат внимание на кодексите, като оформя пър-
вият опис на колекцията от славянски книжовни памет-
ници. В него освен езиковите особености на текстовете се 
предоставя и повече информация за водните знаци, които 
той използва като основа за датиране на паметниците.

До началото на 70-те год. на XX в. проучването на 
българските ръкописи се съсредоточава върху историче-
ските, литературните и палеографските белези на кни-
жната продукция. Маньо Стоянов3 подготвя нов опис на 
славянските ръкописи от колекцията на НБКМ, в който 
хронологичната подредба на ръкописите показва разви-
тието на книжовната традиция през вековете, като той об-
ръща внимание и на отделните елементи от украсата на 
текстовете. Атрибутите на отделни образци и центрове на 
писмеността, както и на представителите им, се разглеж-
дат от Атанас Божков4, Иван Дуйчев5, Божидар Райков6 и 
Христо Кодов7. Трудовете на Невена Дончева-Панайотова8 
се съсредоточават в особеностите на украсата на късната 
ръкописна книга от XVII в. и проследяват традициите на 
предаване на художествен опит в Етрополския и Аджар-
ския художествени центрове. Малко внимание върху ук-
расата на книгата е отделено в изследванията на Донка 
Петканова-Тотева9, Иван Богданов10, Георги Чавръков11 и 
Петър Динеков12. Те проследяват дейността на центровете, 
фокусирайки се върху историческите данни и слабо зася-
гат индивидуалните им палеографски и изобразителни 
белези.

2 Цонев 1910.
3 Стоянов 1973.
4 Божков 1964.
5 Дуйчев 1968.
6 Райков 1971а; Райков 1971б.
7 Кодов 1976.
8 Дончева-Панайотова 1982; Дончева-Панайотова 1987; Дончева-Панайотова 2015.
9 Петканова-Тотева 1966.
10 Богданов 1971.
11 Чавръков 1987.
12 Динеков 1988.
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Особено голям интерес към оформлението и декора-
тивните особености на българската ръкописна книга се за-
ражда през втората половина на 70-те и през 80-те години 
на XX в. Развитието на художествените похвати, които се 
употребяват при изпълнението на украсата се разглеждат 
детайлно в трудовете на Елена Коцева13 и Божидар Рай-
ков14. За големия интерес свидетелства и организирането 
на първата по рода си изложба на ценни ръкописи в На-
ционалната библиотека през 1976 г., последвана от ката-
лог15. В труда си от 1981 г. „1000 години българска ръко-
писна книга“16, Аксиния Джурова обръща внимание на 
типологията на орнамента и миниатюрата в ръкописна-
та книга и проследява тяхното развитие през вековете на 
книжна продукция. През последните 30 години принос за 
развитието на проучванията в областта на илюстративни-
те практики както на отделни паметници и видове бого-
служебни книги, така и на книжовни центрове има Елиса-
вета Мусакова17. Други изследователи с подобни интереси 
са Цвета Евлогиева-Кацарова18 и Диляна Радославова19.

Характерно за изработката на религиозен кодекс е съ-
четаването на различни занаяти – от изработката на хар-
тията, през изписването и илюстрирането, съшиване на 
книжното тяло до майсторството при изработката на под-
вързията. Изисква се добро познаване на целия процес по 
изписване и сглобяване на книжното тяло. Информаци-
ята, която може да бъде извлечена от всеки един от еле-
ментите и от методите на илюстриране, е разнообразна 
и говори много за темата за приемствеността на занаяти, 
търговия и пренос на традиции. Най-достоверни източ-
ници на начина на изработването са историческите – ре-
цепти и инструкции, записвани в маргиналните полета 

13 Коцева 1976.
14 Райков 1980.
15 Българска ръкописна книга X–XVIII в. 1976 [каталог].
16 Джурова 1981а.
17 За избрана библиография вж. Петкова 2016.
18 Евлогиева-Кацарова 2013.
19 Радославова 1998; Радославова 2015.
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на ръкописните книги20. Много от известните приписки, 
описващи детайли от работата над книгата, са поместе-
ни в описите на славянските ръкописи в Софийската21 и 
Пловдивската народна библиотека22, в библиотеките на 
Св. Синод23, Българската академия на науките24 и Рилския 
манастир, други са публикувани в трудовете на Иван Дуй-
чев25, Иван Гошев26, Петър Динеков27 и в двутомната публи-
кация „Бележки на българските книжовници X–XVIII в.“28. 
Тематично свързаните с технология на украсата припис-
ки на кодекси с български произход са неизчерпателни, 
макар и любопитни, като представят интересна, но не и 
конкретна картина на използваните материали. Занаятът 
на изписване и декориране се е предавал предимно устно 
в основните книжовни центрове, поместени най-често в 
манастирската обител29. В отделни публикации Аксиния 
Джурова30 и Елисавета Мусакова31 обръщат внимание и на 
използваните материали, образци и методология на из-
граждане на самата орнаментална и миниатюрна украса, 
като разчитат на методите на визуално изследване и срав-
нителен анализ.

За разлика от ръководствата, описващи живописните 
техники в западната и византийската културно-религи-
озна традиция32, които засягат и изработката на кодекси, 
инструкции от подобни трактати или ерминии за славян-
ските ръкописи на територията на българската държава 

20 Clarke 2001.
21 Цонев 1910. 
22 Станчев 1982.
23 Христова, Мусакова, Узунова 2009.
24 Кодов 1969.
25 Дуйчев 1944.
26 Гошев 1927.
27 Динеков 1988.
28 Бележки 2004.
29 Мутафов 2001: 18.
30 Джурова 1981б; Джурова 2007.
31 Мусакова 1983; Мусакова 1991; Мусакова 1995; Мусакова 1998; Moussakova 2005. 
Посочените тук проучвания не могат да изчерпят пространните и дългогодиш-
ни изследвания по темата на Елисавета Мусакова, но представляват интерес, 
разглеждайки особеностите на украсата на ръкописната книга. 
32 Подробен обзор на изследванията, фокусирани върху технологията на укра-
сата на ръкописните книги може да бъде намерена в Харалампиев 2013: 13-15.
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са оскъдни. Немалка част от запазените книги и оригинал-
ни старобългарски творби не съдържат указания за място-
то на изработването им, което затруднява допълнително 
атрибуцията и изправя изследователите на българската 
ръкописна книга пред редица трудности. Декоративните 
елементи на ръкописната книга могат да служат като до-
пълнителен материал, който да улесни изследователите 
в уточняване на хронологията, произхода и създателя на 
книжното тяло. Особено ценно е сравнението на запазени 
писмени източници за технологията на производство на 
декоративната украса в книжното тяло от Балканите, Ру-
сия, Западна Европа и Близкия изток на Вера Радосавље-
вић33.

Интересът към конкретизиране на технологичните 
особености на славянските кодекси се заражда сравни-
телно късно. Младост Вълкова посвещава голяма част от 
трудовете си на изследванията на материалите, използва-
ни в украсата на миниатюрата в славянските ръкописни  
книги34. Изводите от разширените ѝ проучвания се обос-
новават на методите на детайлно инструментално изслед-
ване, извършено с помощта на физико-химични методи 
за анализ. Така получените конкретни резултати са по-
ставени в контекста на влиянията на западната традиция 
върху развитието на изкуството по българските земи и 
добавят ценна информация за конкретни паметници на 
средновековната българска литература35. 

С голям принос е прецизното проучване на етропол-
ските ръкописи – група богослужебни книги с известен 
произход, сходен начин на изписване и богата орнамен-
тална декорация36. Текстът представя украсата на тази 

33 Радосављевић 2007.
34 Вълкова 2008; Вълкова 2009а; Вълкова 2009б; Вълкова 2011а; Вълкова 2011б; 
Вълкова 2012. 
35 Детайлното разглеждане на произведенията, приписвани на Владислав Гра-
матик (Вълкова 2011а: 165-178) потвърждава отправените хипотези за авторство 
от Беньо Цонев (Цонев 1921). Наблюденията върху замазките в ръкописи от XI I в. 
(Вълкова 2009а), както и разглеждането на Добрейшовото евангелие (Вълкова 
2009б), показва любопитна информация за съхранението и отношението към 
кодексите в днешния им вид. 
36 Вълкова 2011б.
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група книги от гледната точка на тяхната материалност 
(състав на мастила и бои, позлата, начин на изграждане 
на изображенията). Комплексният аналитичен подход ѝ 
позволява да разкрие важни детайли за цялостната изра-
ботка – от оригиналните им размери, през използваната 
хартия, до подвързиите и използваните върху тях щемпе-
ли. Описва подробно методите на копиране на характер-
ните за тази компактна група миниатюри и орнаменти, 
като посочва, че те силно наподобяват споменаваните в 
трактатите на Шаренков методи за копиране на изобра-
жения на стенописи и икони. Изследването на пигмен-
тите изтъква майсторството и познанията на копистите, 
които тя назовава „декоратори“. Внимателното полагане 
на цветове и съобразяването на характеристиките и съв-
местимостта на определени пигменти доказва познанията 
на книжовниците от този център. Детайлната информа-
ция за състава на мастилата и боите хвърля светлина вър-
ху методите за добиване на използваните пигменти, както 
и върху многообразието на палитрата. Така прецизирани, 
проучванията върху тази група паметници позволяват да 
се направи хипотеза за тенденциите и предпочитания-
та на декораторите на кодексите през периода от XV до 
XVII в. Подобно пространно проучване дава заявка за до-
пълнително разширяване на познанията в тясната сфера 
на технологията на украсата на българската книга и в дру-
ги книжовни центрове.

Подробното разглеждане и проучване на украсените 
паметници на старата българска писменост, предлага бо-
гат материал не само за българската история и език, но 
и за средновековното българско изобразително изкуство. 
От друга страна, като образци на документалната памет, 
те представляват ценен автентичен материал за проучване 
и на старата българска живопис. Като исторически доку-
менти отразяват разгръщането на българския бит и кул-
тура37. Разгръщането на изследванията на технологията на 
украсената книга би допринесло за класифицирането на 
използваните живописни материали от този период, как-

37 История 1976: 266
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то и би дало възможност за изграждане на връзки между 
продукцията на книжовно наследство и монументалните, 
и кавалетните произведения на изкуството от съответната 
епоха.
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Studies of the Technology of 
Illustrative Decoration in Manuscript 
Books by the Bulgarian Literary 
Tradition

Natalia Vladinova

Summary: The research of Bulgarian manuscript books develops the 
topic of its palaeographic features, as well as the function of the illus-
trative decoration in the codex, but few researchers take interest on 
the technological features of illustration. The continuity of arts and 
crafts related to the literary practice is rarely touched upon, unlike 
many well-known studies of the technology of mural and easel art 
from different periods of development of Bulgarian fine arts. Mladost 
Valkova dedicates many of her works to the technology of miniatures, 
ornaments and other decorative elements in the Bulgarian Slavic co-
dex. The physico-chemical methods of research add valuable infor-
mation to the general picture of manuscript production in the Bulgar-
ian lands. These studies are still limited in scope and their expansion 
could greatly contribute the work of Bulgarian culture researchers.
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Галерийното дело в София от 
Освобождението до 1938 г.

Наташа Ноева1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: За начало на изследването на галерийното дело в Бъл-
гария в частния сектор може да се постави годината 1910, когато 
се открива и първата частна галерия на Тръпко Василев, известна 
като Постоянна художествена галерия на ул. „Аксаков“. През този 
период интерес предизвикват и други частни галерии – „Галерия 
на Шестте“, „Кремона“, „Преслав“, „Кооп“, ARS, „Про Ориенте“ 
и др. Остава водеща идеята за изграждане на Държавна картинна 
галерия, чийто строеж започва през 1934 г. От съществено значе-
ние е строежът на нова галерия през 1938 г. в центъра на София, 
на ул. „Раковски“ 125, превърнала се в основен изложбен салон и 
център за художествени изяви, функционираща и до днес.

Ключови думи: художествени галерии, художествен живот, По-
стоянна художествена галерия, Държавна художествена галерия, 
галерия „Раковски“ 125

Обособяването на галерията от музея като отделна 
институция е особено важно за развоя на българското 
изобразително изкуство и досега тази тема не е била обект 
на задълбочено изследване. Липсва изкуствоведски труд, 
който да проследява и анализира историята на галерий-
ното дело в България и художествения живот от гледна 
точка на създаването и функционирането на изложбения 
салон през първата половина на XX в. Макар да са налице 
епизодични статии за някои от галериите, те не могат да 
дадат цялостна представа за състоянието на организира-
ния художествен живот у нас по това време. В рамките на 

1 Наташа Ноева е докторант в Институт за изследване на изкуствата, Българска 
академия на науките. Поле на изследвания: изобразително изкуство, скулптура, гале-
рията като институционален център за артистичен живот. 
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настоящото изложение подобна изчерпателност също е 
непостижима поради значителния материал в това изсле-
дователско поле. 

Важно е да се постави още в началото разграничение-
то между – художествени колекции към музейни институ-
ции и художествените галерии с частен характер, предста-
вящи актуални автори и с водещ комерсиален (търговски) 
елемент2. Обект на изследването e художествената гале-
рия, в която се експонират творби на живописта, графика-
та, скулптурата и приложните изкуства. 

В доклада се разглеждат както специализираните, 
така и вторично приспособени пространства, в които се 
показват изложби в София, и обхваща периода до 1938 г., 
когато в столицата започва строежът на галерията на ул. 
„Раковски“ 1253. 

В периода след Освобождението художествени про-
изведения се експонират в зали на държавните институ-
ции – Народното събрание, Софийска мъжка гимназия4, 
Царския манеж, ателиетата на Рисувалното училище, На-
родния етнографски музей след 1906 г. 

За начало на галерийното дело в България може да се 
постави годината 1910, когато се открива и първата частна 
галерия на Тръпко Василев5 в София, известна като Посто-
янна художествена галерия на ул. „Аксаков“ и просъщест-
вувала до 1948 г. със своите трансформации и смяна на 
собствениците. Галерията има три отдела, обща изложба 
на произведения от български художници, индивидуал-
на изложба и изложба от произведения на приложните 

2 Думата галерия има много значения, например в архитектурата като термин 
галерия означава: дълго, покрито и осветено помещение, в което една от надлъж-
ните стени е заменена с колони, стълбове или балюстрада; Дълга зала с ред големи 
прозорци на една от надлъжните стени; Най-горният балкон на зрителна зала. Вж. 
http://architectureconsulting.eu/bg/blog/2019/08/?fbclid=IwAR03Qa60qy02YEk_
OWvDXJCU8YUHkgmzEJ0JWi6-cgfR7D7aRPz12ZGYFnE
3 Това е първото, специално построено за изложбен салон пространство, в което 
се откриват общи, национални, индивидуални и чуждестранни изложби. 
4 Bozhkov 1988: 381.
5 Тръпко Василев (1876–1970), младеж, прокуден от Македония, по професия бо-
яджия, но известен и като художник. – Досие на Тръпко Василев в СБХ; Boshev 
1996: 12-13; Daskalov 1910: 18.
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изкуства и худо-
жествените занаяти6 
(Фиг. 1). 

Трябва да се 
отбележи, че през 
1910 г. в София може 
да се организира из-
ложба само на три 
места: в бюфета на 
Градската градина 
на стените, които са 
били стъклени и не-
удобни за окачване 
на картини; друга 
зала, на ъгъла на бул. 
„Цар Освободител“ 
(бившата сладкар-
ница) и на ул. „Сан 
Стефано“ – бюфетът 
на познатата бире-
на фабрика „Братя 
Прошекови“, също 
със стъклени стени, 
и двете дворни сгра-
ди на ъгъла на улиците „Аксаков“ и „6-ти септември“7.

В книгата си „Тръпко Василев и постоянната худо-
жествена галерия“ доц. д.изк. Благовеста Иванова дава 
подробни факти за живота и творчеството на Тръпко Ва-
силев, както и за историята и дейността на галерията. Към 
тях ще добавя още непубликувани досега архивни матери-
али, които да обогатят представата за ролята на Тръпко-
вата галерия. В пространствата ѝ с подобаваща тържест-
веност се откриват и закриват изложба след изложба.  

6 Рекламно каре. – Художествена култура, 1911, март−април, № 13-14, 70; Три-
те салона са украсени с бордюри от плетеница – орнамент… Особено малки-
ят „син“ салон, наречен „Баджов“, на името на декоратора Ст. Баджов: Miteva 
2014: 109.
7 Bozhinov 1966: 8-9.

1. Постоянна художествена галерия, ул. „Акса-
ков“ 16 / Рекламно каре.– Художествена култура, 
1911, март – април, № 13-14, 70 
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Тя е и място за срещи на 
столичното висше обще-
ство, хора на изкуството и 
техните почитатели8. 

Сведения за орга-
низираните изложби и 
събития получаваме от 
направения обзор на пе-
риодичния печат, както 
и от запазените тефтери9, 
съхранявани във фонда 
на Тръпко Василев в ДА 
„Архиви“. Организирали 
са се множество индиви-
дуални изложби10: на Ни-
колай Павлович (първата 
индивидуална изложба), 
Анета Ходинова-Козак, 
Никола Петров, Алексан-
дър Андреев, Харалампи 
Тачев, Хараламби Илиев, 
Стоян Райнов, Пандо Ки-
селинчев11, Стоян Венев, 
Иван Фунев, Иван Таба-
ков, Иван Христов12, Бо-
рис Денев, Леон Исаков13, 
Руска Маринова14 и др.) 
(Фиг. 2). 

Откриват се и изложби с произведения на декоратив-
ните и приложни изкуства – Николай Райнов, Аврам Шо-

8 ЦДА, ф. 764к, оп. 1, а.е. 28, л. 4.
9 ЦДА, ф. 764к, оп. 1, а.е. 20, л. 1-248.
10 Вж. Фиг. 1.
11 Първа приказна художествена изложба 1919 (плакат). – Досие на Пандо Кисе-
линчев в СБХ; Вж. Фиг. 2.
12 Вж. Фиг. 3.
13 IV художествена изложба на Леон Исаков. – Вестник на вестниците, 1936, № 79.
14 Портретната изложба на Руска Маринова. – Вестник на вестниците, 1931, № 54, 2.

2. I-ва приказна художествена излож-
ба Стоян Райнов и Пандо Киселинчев, 
08–28.11.1919 в Постоянна художествена 
галерия, ул. Аксаков 16 (плакат) – Досие 
на Пандо Киселинчев в СБХ
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шев15, дружествени из-
ложби – II художественa 
изложба на жените ху-
дожнички16, „Родно изку-
ство“, „Лада“; гостуващи 
чуждестранни изложби 
– библиотечна изложба 
от фотографии, планове 
и графически изображе-
ния от библиотеки в Ан-
глия, Италия, Швейца-
рия, Америка, Франция, 
Холандия17 и др. (Фиг. 3). 

Трудностите,които 
съпътстват меценатската 
дейност на Тръпко Васи-
лев, не помрачават енту-
сиазма му за дълго вре-
ме. Какво се случва обаче 
през 1928 г. с галерията? 
По последни данни, кои-
то открих в пресата, вест-
ник „Литературен глас“ 
на 03.11.1929г. публикува 
обширна статия със за-
главие „Нов изложбен салон“. Така разбираме, че сграда-
та на улица „Аксаков“ с Постоянната художествена гале-
рия е разрушена, а на нейно място е построена жилищна 
кооперация „Роял“ 18. В партера ѝ се намира новата худо-
жествена галерия, но в модерен вид, отговарящ на съвре-
менните изисквания, с горно осветление и достатъчна дис-

15 Rainov 1936: 5.
16 Нива от 24.01.1930, № 13, 13.
17 Библиотечната изложба – Нива, 1930 от 14.02, № 16, 4.
18 КИК 1977: 110 – Сградата е построена през 1928 г. и е голяма по обем с два 
входа. Архитектурата е раздвижена от еркери върху аркатури, извити балкони, 
красиво оформени входове. Сградата е стилово и по обем свързана с архите-
ктурния ансамбъл.

3. Изложбата на художниците по при-
ложни изкуства – Вестник на вестниците, 
1936, № 81, 5
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танция между картините. Първата изложба в новопостро-
ената галерия е на Борис Денев19.

Материалът дава и любопитна информация, че за да 
се рентира вложеният в постройката капитал, собствени-
кът на галерията е определил месечен наем в размер на 
16 000 лв., който трудно би могъл да се поеме от повечето 
художници. С остро критичен тон се отбелязва: „… дори 
срамно е да се признае, че частната инициатива иде да из-
мести държавата, която винаги трябва да бъде първа във 
всички културни инициативи. Пословичен става повикът 
на всички художествени среди за голямо изложбено поме-
щение… Но след като отне от художниците, без никакви 
сериозни мотиви съвсем неуместно поставеното в самия 
център на столицата и най-леко приспособимо по своята 
архитектурна конструкция за преобръщане в изложбен 
салон помещение на манежа, държавата не прояви ника-
къв интерес към този жизнен въпрос и за нашите худож-
ници и за българското изкуство и най-после за нашата 
чест като културен народ пред чужденците…“20

В рекламно каре, поместено във „Вестник на вестни-
ците“ от 1930 г. № 52, четем съобщение за срещи на чай 
и танци, всеки делник от 5 часа, които се организират в 
салона при ХГ на „Аксаков“ 16. Разбираме още, че гале-
рията има нов собственик – Владо Петков. От периодич-
ния печат получаваме информация, че изложби са се ор-
ганизирали до 1948 г., като името на галерията се среща 
в различни варианти: Тръпковата галерия, Постоянната 
художествена галерия, галерията на „Аксаков“ 16, салона 
на ул. „Аксаков“, галерия „Аксаков“ (Фиг. 4).

През 20-те и 30-те години на XX в. художественият жи-
вот се характеризира с изключително динамика, пъстрота 
и разнообразие, създават се нови сдружения на художни-
ци, откриват се множество общи, колективни и индиви-
дуални изложби, а това означава и нужда от изложбени 
пространства. Освен Тръпковата галерия, пионер в про-

19 Първата изложба в новия салон за изложби на ул. Аксаков се открива на  
6 октомври. – Литературен глас от 06.10.1929, № 44, 6; № 45 от 20.10.1929, 1-2.
20 Изкуство – Нов салон за изложби – Литературен глас, 03.11.1929, № 47, 5
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фесионалната галерийна 
дейност в България, отва-
рят врати нови културни 
средища. 

На 6 февруари 1927 г. 
е открита „Галерия на 
шестте“ наул. „Търго-
вска“ 2. Идеята идва от 
Никола Танев, който след 
едно посещение в Буку-
рещ замисля да напра-
ви подобно помещение, 
където да се излагат кар-
тини. Първата обща из-
ложба е на Никола Танев, 
Борис Денев, Иван Лаза-
ров, Иван Пенков, Сирак 
Скитник и Дечко Узунов. 
Макар и просъществувала 
за кратко, в тази галерия 
се организират изложби 
на Ари Калъчев21, Петър 
Дачев22, Иван Милев (по-
смъртнo), Бенчо Обрешков, Жорж Папазов23, графична из-
ложба24.

През 1928 г., пак от страниците на печата научаваме, 
че се появява ново културно пространство в музикалната 
къща „Кремона“ под покровителството на Софийската 
търговско индустриална камара25 – галерия „Кремона“ 
на ул. „Цар Освободител“ 426, където се експонират и из-
ложби. Залата се намира в сградата, собственост на музи-
кална дирекция „Кремона“, където се организират основ-

21 Литературен глас, 24.02.1929, № 24, 4.
22 Литературен глас, 1929, № 26, 2-3.
23 Genova 2007: 453-497.
24 Popov 2020: 60-61; Литературен глас, 1929, № 24, 4. 
25 Badzhov 1930: 4-5.
26 Изложба на килими от килимарска къща Багра. – Литературен глас, № 16, 4, 
30.12.1928. 

4. Художествена изложба на Иван Хри-
стов в ПХГ на ул. „Аксаков“ 16 (бивша 
Тръпкова) 04–23.12.1932 г. – ЦДА, ф. 764к, 
оп. 1, а.е. 18, л. 36
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но концерти, но идеята, заложена от дирекцията, е да се 
осъществи и сериозна културна дейност – организиране 
на музикални събития, изложби, сказки с наши и чужди 
учени и писатели, а покрай концертната дирекция да се 
създаде и университет „Кремона“27. В тази галерия се ор-
ганизират изложби на изящното и приложно изкуство 
(изложба на Цветана Гатева-Симеонова28, Иван Христов29, 
изложба на килимарска къща „ Багра“30).

Салон „КООП“ като име се появява през 1934 г. в пе-
риодичния печат в рекламно каре като модерен салон за 
изложби, сказки, танцувални вечеринки и концерти, при-
тежаващо отлична акустика, собственост на Съюза на по-
пулярните банки31. Салонът се намира в центъра на столи-
цата, на ул. „Раковски“ 126 и може да бъде нает от СПБ и да 
бъде използван срещу наем. В периодичния печат просле-
дяваме, че изложби са се организирали до 194332 (Фиг. 5). 

27 Изложба на Цветана Гатева-Симеонова. – Литературен глас, № 40, 16.06.1929, 4.
28 Изложба на Цветана Гатева-Симеонова. – Литературен глас, № 40,16.06.1929, 4.
29 Badzhov 1929: 15.
30 Badzhov 1930: 4-5. 
31 Вестник на вестниците 1934, № 71, 75, 7.
32 Изложби са се организирали на Никола Аврамов, Атанас Стайков, Кирил 
Станчев и др. – Вж. Balabanov 1937: 42; Литературен глас, № 584, 27.02.1943, 1, 3; 
Утро 06.02.1943, № 10, 046, 6.

5. Модерен салон Кооп – рекламно каре – Вестник на вестниците 1934, № 70, 7.
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Откриват се и други частни галерии: галерия „Преслав“ 
(зад Централната поща) на ул. „Преслав“33, „Про Ориен-
те“ на ул. „Оборище“ 534. Изложби се откриват и в салона 
на Царския манеж, Алианс Франсез, Фотоцентрал, Град-
ското казино, Дома на изкуствата, Царския манеж, дър-
жавното средно техническо училище „Цар Цар Борис“ 3, 
Военния клуб, салоните на Македонската народна банка35 
и др. (Фиг. 6).

През този период водеща остава идеята за изгражда-
не на Държавна картинна галерия. Във време, когато дър-
жавата е в извънредно лошо финансово състояние, благо-
дарение на идеализма на няколко министри, строежът ѝ 

33 Изложба на Иван Крилов – 06.05.1935 – Вестник на вестниците, № 76, 4.
34 Утро от 18.02.1942, № 9761, 2; № 9775 от 07.03, 2.
35 Badzhov 1930: 12-13.

6. Втора индустриална изложба в ДСТУ „Цар Борис III“ 12.07– 03.08.1930 – Вест-
ник на вестниците, № 50, 4
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започва през 1934 г. Въпросът за завършването на галерия-
та е спорен, тъй като се срещат различни дати – 1936, 1937, 
1938 и 1941 г. Идеята за изграждане на картинна галерия 
в София, която да обедини колекцията от художествени 
произведения на Народния музей и да разполага със зала 
за временни експозиции. Тя е на Богдан Филов, Андрей 
Протич и Никола Мавродинов. Като уредник на музея 
Никола Мавродинов в свой доклад от 21 април 1934 г. до 
министъра на Народното просвещение проф. Янаки Мол-
лов убедително аргументира необходимостта от изграж-
дане на специална сграда за картинна галерия: България, 
както е известно, е единствената страна в Европа, която 
няма художествен музей, нито пък постоянна картинна га-

7. Строящото се здание на картинната галерия. 
Лице, партер и първи етаж на сградата – Родолюбие, 
01.11.1934, № 19, 14
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лерия…36 Проектът за сградата е изготвен през 1932–1933 г. 
от първата жена архитект у нас Виктория Ангелова-Вина-
рова37 (Фиг. 7).

На страниците на сп. „Родолюбие“ през 1934 г. изли-
за информация, че в скоро време на площада при кате-
дралата „Александър Невски“ ще се появи нова сграда – 
„Картинна галерия, нуждата от която се чувства особено 
остро, и нейните обширни зали ще станат първи храм на 
родното изкуство, след Народния театър. Тя се отличава с 
модерната си архитектура в контрапункт със заобикаля-
щите я катедрала „Св. Александър Невски“, Народното 
събрание, Държавната печатница, Художествената акаде-
мия и сградата на БАН“38. В пространствата ѝ са се органи-
зирали общите художествени изложби на СДБХ до 1943 
година39. На страниците на сп. „Завети“ от 1936 г., науча-
ваме, че Х-тата ОХИ изложба се състои в недовършена из-
ложбена зала на ДХГ: „Салоните на недовършената още 
държавна галерия са подредени и облицовани специал-
но за изложбата от опитната ръка и тънкия естетически 
усет на художника-декоратор при Народния театър г-н 
Ал. Миленков…“40 (Фиг. 8). Организират се изложби на 
художници, членуващи в дружество „Съвременно изку-
ство“, Дружеството на Новите художници41, Третата про-
летна изложба на Новите художници 21.03–10.04.193742, 
съвместна изложба на Йордан Гешев и Колю Кънев 193743, 
Полска изложба 193844, XII ОХИ 193845, Всебългарска ху-
дожествено-занаятчийска изложба (1938)46, гостуваща  

36 Вж. Miteva, Z. 2014: 173-188.
37 Строящото се здание на картинната галерия – Родолюбие, 01.11.1934, № 19, 
14. Вж. Фиг. 7.
38 Строящото се здание на картинната галерия – Родолюбие, 01.11.1934, № 19, 
14. Вж. Фиг. 7.
39 Nedkov 2006: 169-170.
40 Balabanov 1936: 143.
41 Miteva 2020: 65.
42 Balabanov 1937: 42.
43 Balabanov 1937: 42.
44 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 888, л. 88. 
45 Каталог на XII ОХИ 1938.
46 Каталог на изложбата „Обща художествено-занаятчийска изложба. 20 ноем-
ври – 11 декември 1938; Открих, че за изложбата специално се обявява конкурс 
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изложба на международната организация „Труд и радост“ 
(1938)47, XIV 1939/194048 и XV ОХИ 1940, XVI ОХИ 1942/4349, 
самостоятелна изложба на Никола Танев50, изложба на 
ученически рисунки 194351 (Фиг. 9). В доклад на Никола 
Мавродинов до министъра на Народното просвещение от 
28 февруари 1942 г. разбираме, че галерията е била дава-
на за различни изложби, преди да бъде завършена52 и на 
този навик, според Мавродинов трябва да се сложи край, 

за знак, украса за фасадата на сградата. Първа премия за чук и палитра печели 
Георги Богданов. А за плакат Борис Ангелушев и Иван Манев. – Занаятчийска 
дума 1938, № 26, 3; № 42, 4; Вж. Фиг. 9.
47 В. Занаятчийска дума, № 46 (1621) от 01.10.1938, 4. 
48 В каталогa на XIV ОХИ е вписано, че изложбата се е състояла в картинната 
галерия на Народния археологически музей. 
49 Литературен глас, № 577 от 06.01.1943, 1, 3-6; Утро, № 10,031 от 16.01.1943, 6.
50 ЦДА, ф. 764к, оп. 1, а.е. 17, л. 27.
51 Утро, № 10, 138 от 01.06.1943, 6.
52 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1317, л. 209.

8. X Юбилейна ОХИ в новостроящата се 
държавна художествена галерия. – Завети 
1936, № 7 (корица)
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„ако 65 години след Освобождението искаме да имаме и 
ние, последни в Европа, Картинна галерия“53.

За съжаление, бомбардировките над София през 
1944 г. засягат и галерията, само след 8 години същест-
вуване тя е разрушена. От една фотография в архива на  

53 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1317, л. 209. 

9. Първа премия за лого „Чук и палитра“ на Георги Богданов (вляво); плакат 
на 1) Борис Ангелушев и 2) на Иван Манев (вдясно) – Занаятчийска дума 1938,  
№. 26, 3; № 42, 4

10. Проф. Васил Захариев до ДХГ в София, пострадала от английските и амери-
кански бомби 1944. – ЦДА, ф. 1510к, оп. 1, а.е. 1245, л. 16
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проф. Васил Захариев, съхраняван в ЦДА54, виждаме ще-
тите от бомбардировките – липсват покривът, прозорци, 
врати, външната украса, остава единствено конструкцията 
на сградата (Фиг. 10).

През 1935 г. се открива изложбено пространство, осно-
вано от Филип Чипев и Илия Бешков, негови сътрудници 
са Илия Бешков, Пенчо Георгиев, Дечко Узунов, Никола 
Тузсузов. През същата година по примера на големите ев-
ропейски къщи за приложни изкуства група художници 
и други специалисти в тази област образуват сдружение 
под името ARS – къща за приложни изкуства на бул. „Цар 
Освободител“ 1255. Негова основна цел е „чрез опознаване 
и усъвършенстване възможностите на приложното изку-
ство да сътрудничат на зараждащата се наша индустрия 
(със своите модели и проекти), на нашата млада търговия 
(със своите идеи за художествена уредба и реклама) и на 
всички обществени и държавни институти, които имат за 
задача да пропагандират ценностите и природните хубо-
сти на България у нас и чужбина...“56 В каталог към излож-
ба57 от декември 1935 г. четем: „Един малък, благороден 
порив и едно чувство за творческа самозащита свързва 
хората на ARS за прокарване на една културна идейна 
мисъл. Давайки първа почит към творчеството на своите 
починали колеги, хората на ARS подчертават дълбоките 
си чувства към нашето изкуство – към това което е било, 
впоследствие, към това което е и което ще бъде“58.

Частната инициатива и ентусиазъм в началото е 
последвана от създаване на галерийни пространства (са-
лони, пригодени като изложбена зала) към държавни 
институции, културни и финансови организации, чиято 
дейност, обаче не може да задоволи в достатъчна степен 
нуждата от модерно, съвременно, отговарящо на всички 
необходими условия за провеждане на активна култур-

54 ЦДА, ф. 1510к, оп. 1, а.е. 1245, л. 16.
55 Лик, № 20, 20.02.1935.
56 Лик, № 20, 20.02.1935.
57 Изложбата е на Иван Ангелов, Гошка Дацов, Юрдан Кювлиев, Иван Милев, 
Жул Паскин и Никола Петров. 
58 За информацията от каталога благодаря на гл. ас. д-р Мария Митева.
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на политика, изложбено пространство. Създаването на 
Съюза на дружествата на художниците в България през 
1931 г.59 бележи обединителните процеси сред художни-
ците, започнали в края на ХІХ в. Една от първите задачи, 
които си поставя сдружението, е построяването на собст-
вена галерия.

През 1935 г. на страниците на сп. „Родолюбие“ е пуб-
ликувано съобщение, че СДБХ, който разполага с половин 
милион лева, възнамерява да пристъпи към построяване 
на специално помещение – галерия, в което художниците 
да могат да излагат срещу незначителен наем картините 
си. За целта Съюзът се обръща към Столична община с 
молба да бъде отпуснато подходящо място за бъдещата 
постройка. Както е известно, столицата в този момент не 
разполага със специално изложбено помещение и гале-
рия. Така на 6 юли 1938 г. СДБХ купува от предприемача 
В. Трънкаров терена, а арх. Милко Бичев проектира сгра-
дата, състояща се от зимник, главен вход, преддверие, ко-
ридор, изолаторни помещения и санитарни възли, първа 
зала, малка зала с оберлихт, голяма зала с оберлихт, засе-
дателна зала, склад, помещение за парно отопление, двор. 

През същата година започва и строежът на галерия-
та на ул. „Раковски“ 125. Идеята за обособено, специали-
зирано само за изложбена дейност пространство датира 
още от 1926 г., когато се организира голяма представител-
на изложба на българско изкуство в Прага. Желанието на 
организаторите е експозицията да бъде пренесена в Бел-
град и след това в София, но поради липса на подходящо 
помещение в столицата на България, е решено да бъде 
експонирана в залата за нумизматика в Народния музей60. 
Това е и причината комитетът по уреждането на изложба-
та в Прага да се ангажира със задачата да се основе фонд 
„Изложбено помещение“61, в чийто състав влизат дирек-
торът на Народния археологически музей (председател) 

59 Вж. Vasileva 2012.
60 ЦДА, ф. 460k, oп. 2, a.e. 33, л. 534-536; Художествена култура, окт. – ноем.,  
№ 1 и 2, 1927–1928, 18.
61 ЦДА, ф. 1680к, oп. 2, a.e. 2267, л. 1; Georgieva, Doncheva 1991: 56
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и по един представител от четирите художнически дру-
жества62. Неговата цел, според чл. 2 от Устава е да построи 
монументално помещение за художествени изложби в 
София63.

Средствата за построяването на галерията са събира-
ни в продължение на 15 години, от 1926 до откриването ѝ 
през 1940 г., от отчисления от продажби на творби на чле-
новете на СДХБ, приходи от художествени лотарии, сказ-
ки, забави, театрални и оперни представления, устрой-
вани специално за фонда64. Помощ е получена и от дър-
жавата и Столична община, тъй като сумата, необходима 
за построяването на галерията, надхвърля три милиона 
лева65. Тя отваря врати на 24 март 1940 г. и се превръща в 
основен център за художествени изяви, просъществувала 
над 90 години, като функционира и до днес. 
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The Dynamics of Art Gallery 
Activities in Sofia from 
the Liberation to 1938

Natasha Noeva

Summary: In the period after the Liberation of Bulgaria, the main plac-
es for exhibiting works of art are the studios of the School of Drawing, 
the hall of the National Assembly, the National Ethnographic Museum 
after 1906. For the beginning of the gallery work in Bulgaria, the year 
1910 can be placed in the private sector, when the first private gallery 
of Trapko Vassilev was opened. During this period, other private gal-
leries aroused interest − the gallery of Six, Cremona, Preslav, Coop, ARS, 
Pro Oriente and others. The idea of   building a State Art Gallery, the 
construction of which began in 1934, remains leading. The construc-
tion of a new gallery in the center of Sofia, at 125 Rakovski Street in 
1938, owned by the UBA, is essential, which has become a major exhi-
bition hall and center for artistic performances, still operating today.
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Щрихи от дейността на 
архитекти с български произход,
дипломирали се в Щутгарт

Васил Макаринов1

Фондация „Български архитектурен модернизъм“

Абстракт: Текстът се фокусира върху резултатите от проучва-
ния в архива на Щутгартския университет, където много бълга-
ри са завършили архитектура през първите десетилетия на ХХ в. 
Акцентът е върху имената на Георги Фингов, Станчо Станчев, 
Ахмед Сабриев и Димитър Христосков и дейността им както по 
време на следването, така и през първите години от тяхната ар-
хитектурна кариера в Германия. Всички те имат професионална 
връзка със своя учител проф. Паул Бонац – един от водещите ар-
хитекти в Щутгарт по онова време, но техните проекти имат ин-
дивидуален почерк в стила на „модерното движение“.

Ключови думи: архитектура, архитекти, България, Щутгарт, сту-
денти, модернизъм, образование

До разкриването през 1943 г. на специалността „Ар-
хитектура“ в Държавната политехника в София, основана 
в предходната година, никъде в България не се предлага 
професионална подготовка по архитектура. Поради това 
всички без изключение български архитекти до втората 
половина на 1940-те получават своето образование във ви-
сшите технически училища в чужбина. Предпочитаните 
места са Мюнхен, Виена, Берлин, Щутгарт, Париж, Пра-
га, Дрезден и др. В настоящото изложение ще се спра на 
няколко имена на завършили архитектура в Щутгартския 
университет българи, допълнителни сведения за които 

¹ Васил Макаринов е изкуствовед с професионални интереси по история на българ-
ската архитектура между двете световни войни, основател и съпредседател на фон-
дация „Български архитектурен модернизъм“. Главен уредник в Националния поли-
технически музей.
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бяха открити по време на проучване, проведено заедно с 
изкуствоведа Теодор Караколев през октомври 2020 годи-
на2.

По време на работата с архивите срещнахме стотици 
имена на български студенти по архитектура, посещава-
ли университетите в Германия. Всеки един от тях си има 
своята индивидуална съдба – много от студентите проме-
нят желанието си и се прехвърлят в други специалности, 
други просто прекъсват следването си и по различни при-
чини се прибират в България. Съвсем не е малка бройката 
на онези, които завършват пълния курс на обучение, ди-
пломират се и се прибират в родината си, където започ-
ва архитектурната им кариера. Познаваме ги с реализа-
циите у нас, но сякаш остава в сянка активността им зад 
граница – техните проекти като студенти или стажанти, 
а дори и реализациите им там, на място, в първите годи-
ни на професионално ориентиране след дипломирането. 
В следващите редове ще се опитам накратко да предста-
вя откритите по време на проучването данни в архива на 
Щутгартския университет за архитектите Станчо Станчев, 
Димитър Фингов, Ахмед Сабриев и Димитър Христосков. 

Първото от имената, на което се спирам, е това на Ди-
митър Фингов. Фамилията не е съвпадение – това е синът 
на един от „ваятелите“ на сецесиона в България, познат 
с редица важни реализации навсякъде по страната – арх. 
Георги Фингов. От собственоръчно попълнен преди ди-
пломирането формуляр с личните данни става ясно, че 
Димитър Фингов (името му е транслитерирано в докумен-
тацията на университета в Щутгарт като Dimiter Fingoff) 
е роден на 21.09.1906 г. в София, упоменава се и баща му 
– Георги Фингов (Georg Fingoff), също архитект3. Д. Фин-

2 Инициативата е част от по-голямо проучване на фондация „Български архи-
тектурен модернизъм“ на архивите на висшите технически училища на Гер-
мания, за които имаме сведения, че са дали образование на българи в специ-
алността „Архитектура“ в първата половина на ХХ век. Като част от това към 
началото на 2021 г. вече са посетени архивите на техническите университети в 
градовете – Мюнхен (октомври 2018), Берлин (януари 2019), Дрезден (юни 2019), 
Карлсруе, Щутгарт и Дармщад (октомври 2020).
3 Persönliche Verhältnisse des Kandidaten, архив на Д. Фингов в Щутгартския 
университет.
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гов прекарва в Щутгарт целия курс на обучение от осем 
семестъра без прекъсване – от постъпването си през 1926 г. 
до дипломирането си през 1931 г.4, като право за проекти-
ране получава през 1932 година5. Получаваме и сведения 
за местонахождението на квартирата му, находяща се на 
Werastraße 336 (Фиг. 1).

4  Hauptprüfungsfach и Vorprüfungsfach, 1927–1931, архив на Д. Фингов в Щутгартския 
университет.
5 Държавен вестник, № 54, 10.03.1936, 827.
6 Hauptprüfungsfach и Vorprüfungsfach, 1927–1931, архив на Д. Фингов в Щутгартския 
университет.

1. Persönliche Verhältnisse des Kandidaten (формуляр с личните данни на 
кандидата), архив на Димитър Фингов в Щутгартския университет
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Част от учебната програма е и задължителна прак-
тика в архитектурно бюро. Димитър Фингов изкарва два 
стажантски курса в България – близо два месеца в бюрото 
на архитектите Йордан Йорданов и Сава Овчаров и пет 
месеца при Теодор Горанов и Борис Русев. В Германия е 
на стаж още пет месеца при проф. Паул Бонац. Именно 
работата му при Бонац е онова, което особено ни вълнува 
от гледна точка на настоящото изложение още повече, че 
именитият германски архитект се свързва с всеки от раз-
гледаните тук студенти.

Професор Паул Бонац (1877–1956) е сред изявените 
архитекти в град Щутгарт, проектирал редица сгради и 
съоръжения отпреди Първата световна война7, така също 
и по времето на Ваймарската република и Третия райх8. 
Творчеството му преминава през различни в стилистично 
отношение периоди, изявява се в неороманския стил, след 
посещението си в Истанбул се обръща към тухления екс-
пресионизъм, познат е и с редица проекти за мостове за 
новите аутобани на Германия, но почти никога не достига 
до крайните прояви на модернизма, имащи своя апогей 
по времето на Ваймарската република 1919–19339. Вероят-
но, обаче, е най-познат на своите студенти с импозантния 
си проект за железопътна гара в Щутгарт, изграждаща 
се между 1914 и 1928 г. Струва си да се отбележи и „връз-
ката“ му с България относно един доста голям проект за 
София от 1920-те. Това е сградата на Агрономическия фа-
култет10, изградена след обявен през 1923 г. конкурс, спе-
челен от проект на бюрото на арх. Георги Овчаров и арх. 
Генко Попов11 от 1924 г. По препоръка на журито през 
следващата 1925 г. арх. Г. Овчаров пътува до Щутгарт, 

⁶ Oxford Reference: Paul Bonatz (1877–1956); Достъпно на: 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095516606 
(проверено: 05.10.2021 г.)
⁷ May 2006: 2139.
⁸ Voigt, May 2010: 13.
10 Днес Биологически факултет към Софийския университет.
11 Арх. Г. Овчаров и арх. Г. Попов са възпитаници на Мюнхенската политехника, 
където се дипломират съответно през 1911 г. и 1914 г. Макар различни източни-
ци да посочват проф. Бонац като техен преподавател там, това не е вярно, тъй 
като няма данни германецът да е имал курсове в Мюнхен.
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за да консултира проекта си с Бонац12. Резултатът е, че 
първоначално предложената неокласическа фасада бива  
преработена в духа на тухления експресионизъм – есте-
тика, намираща приложение и в проекти на Овчаров до 
края на десетилетието.

Паул Бонац е сред основните преподаватели в Щут-
гартската политехника, където е професор от 1908 г.13 (къ-
дето е асистент на Теодор Фишер от 1902 г.14) до 1943 г.15, и 
съвсем очаквано самият Д. Фингов има лекции при него16. 
През 1931 г. от печат излиза едно издание, озаглавено 
„Паул Бонац и неговите студенти“17. Сред проектите там 
откриваме студентски разработки на Фингов за гимнасти-
ческо училище. Проектът от март 1930 г.18 е модернисти-

12 Stoilova 2000: 59.
13 Voigt, May 2010: 304.
14 Voigt, May 2010: 303.
15 Voigt, May 2010: 308.
16 Hauptprüfungsfach, 1929, 1930, 1931, архив на Д. Фингов в Щутгартския университет.
17 Graubner 1931: 78.
18 В долните десни краища на репродуцирания в изданието проект се чете 
“Stuttgart, März 1930”, последвано от ясно четимия подпис на Димитър Фингов.

2. Проект за гимнастическо училище, Димитър Фингов, 1930 г., снимка: Paul 
Bonatz und seine Schüler, 1931 г.
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чен, представляващ елегантна композиция от обеми, като 
фасадата на основния корпус е оформена с редуване на 
елементите на отделните кабинети, образуваща по този 
начин шахматен растер в трите етажа. Сполучливото ре-
шение е силно пропито от духа на новата архитектура на 
„модерното движение“, завладяла вече трайно архитекти-
те на Ваймарска Германия (Фиг. 2).

Комуникацията между Димитър Фингов и проф. Бо-
нац съвсем не прекъсва с дипломирането на българина. 
За това свидетелства една скица от февруари 1942 г., чрез 
която професорът „скрито“ отправя критика към проекта 
на Алберт Шпеер за Централа на полицията в Берлин19. 
Скицата е изготвена в София по време на Втората светов-
на война, когато Бонац е в столицата на Царство България, 
където се среща с Димитър Фингов и му я подарява20. В 
долния десен ъгъл на пубикуваната в монографията ре-

19 Voigt, May 2010: 33. Изказвам благодарност на Волфганг Фойт, че насочи  
вниманието ни към изданието в предварителна кореспонденция.
20 Проучвания на Волфганг Фойт.

3. Скица от проф. Паул Бонац, подарена на арх. Димитър Фингов, 1942 г., сним-
ка: W. Voigt, R. May – Paul Bonatz, 1877–1956
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продукция разчитаме името на Д. Фингов и датата (веро-
ятно на срещата) – 27.02.1942 г., собственоръчно изписани 
от Паул Бонац (Фиг. 3).

Нека да погледнем и към дейността на Димитър 
Фингов след завръщането му в България, която сякаш 
(не особено заслужено) остава в сянката на неговия баща! 
Ще представя в хронологичен порядък няколко проекта с  
негово авторство.

През 1933 г. в тематичен брой на сп. „Архитект“ е пуб-
ликуван проект за къща на Д. Н. за двучленно семейство в 
софийския квартал „Княжево“. Сградата, за която нямаме 
сведение дали е реализирана, или е останала само в про-
ектно ниво, е представена в ситуация, фасади, разпреде-
ление на етажите и репродукции на снимки на макета21. 
Къщата е безкомпромисен представител на най-новите 
идеи на чистия модернизъм – партерният етаж е вдигат 
на колони, осигурена е адаптивност на отделните помеще-
ния посредством възможност за обединяването им според 
моментните нужди на обитателите, приложена е скелетна 
конструкция, а покривът е тераса. Това е напълно в духа 
на решенията, които не само Льо Корбюзие предлага при 
свята вила „Савоа“, но и са реализирани от редица изя-
вени европейски архитекти като Лудвиг Мис ван дер Рое, 
Якобус Уд, Валтер Гропиус, Бруно Таут, Виктор Буржоа, 
Март Стам, Петер Беренс и др. при изграждането на ком-
плекса Weißenhof в Щутгарт. Може би не е без значение 
фактът, че реализацията на организирания от асоциаци-
ята Deutscher Werkbund комплекс от жилищни сгради за 
изложението им през 1927 г. под програмното име Die 
Wohnung, съвпада именно с първите години на следването 
на Фингов в Щутгарт.

Арх. Димитър Фингов участва на два пъти в конкурси 
за хали в град Сливен. През 1934 г. проектът му, изготвен 
съвместно с канд. арх. Ас. Стойков, е премиран на първо 
място22, но остава нереализиран. Предложената сграда 

21 Сп. Архитект, година VI, 1933, № 1, 12-13.
22 Сп. Архитект, година VI, 1934, № 2-3, 39-41. 
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впечатлява с оформлението на търговската зала с изявена 
в екстериор конструкция от параболични стоманобетоно-
ви рамки.

С по-скоро рационалистичен, отколкото конструк-
тивистки (като в проекта от 1934 г.) подход се отличава и 
реализираният проект за градски хали в Сливен от 193723. 
Сградата с големи стъклени фасади представлява компо-
зиция от два обема, изпълнени от стоманобетонен скелет. 
Като обемно-пространствена композиция е пропита от 
духа на модернизма и извиква образа на проектираната 
от архитекта и художник, а също и преподавател в Бауха-
ус, Георг Мухе през 1923 г. Haus Am Horn във Ваймар. Па-

ралелът, освен чисто композиционно, е и функционално 
обоснован – и при двете сгради по-високото тяло осигуря-
ва светлина във вътрешността (Фиг. 4).

Следващият българин, на когото искам да се спра, е 
Станчо Станчев (изписван в документите на Щутгарт-
ския университет като Stantscho Stantscheff). Първо, тряб-
ва да се отбележи, че проектирана от него сграда, находя-

23 Архив на арх. Генчо Скордев, Музей на архитектурата – филиал на Национален 
политехнически музей.

4. Хали в Сливен, арх. Д. Фингов, 1937 г., снимка: фотоархив Тодор Славчев



120

ща се на Александерщрасе № 8b в Щутгарт, фигурира в 
списъка с културни ценности на града24. Сградата от 1934,  
свободностояща в своя парцел, стъпила на стръмния скат 
на един от градските хълмове, е чудесен представител на 
малка апартаментна сграда от периода. Подходът е рацио-
налистичен, което личи от разположението на прозорци-
те – сервизните помещения и стълбищата са ориентирани 
към по-неблагоприятната и сенчеста страна – към склона 
на хълма и оживената улица, а на югозапад (при това с 
гледка към града) са разположени жилищните помеще-
ния, осветявани от огромни прозорци, някои от които  
ъглови (Фиг. 5).

Кой обаче е арх. Станчо Станчев? Името му не е сред 
имената на популярните проектанти у нас в периода 
между двете световни войни. Досието му в архива на Щут-
гартския университет, макар да предлага само един-един-

24 Liste der Kulturdenkmale Unbewegliche Bau- und Kunstdenkmale, с. 2, достъпно 
на://http://www.stuttgart-stadtgeschichte.net/pdf/Liste_Denkmaeler_Stuttgart.pdf 
(проверено на 28.05.2021 г.).

5. Щутгарт, жилищна сграда, Александерщрасе № 8b, 
арх. Станчо Станчев, 1934 г., личен архив
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ствен формуляр с личните 
данни (попълнен собстве-
норъчно), ни дава ценни 
биографични сведения. 
Оттам научаваме, че е ро-
ден на 02.02.1898 г. в Пло-
вдив, като баща му – Хрис-
то Станчев25 е гимназиален 
учител. По всичко личи, че 
става дума за небезизвест-
ния бъларски художник, 
който преподава в Пло-
вдивската мъжка гимна-
зия26 (Фиг. 6).

От документацията 
става ясно, че Станчев по-
дава заявление за дипло-
миране през 1927 г., изкар-
ва задъжителната прак-
тика в няколко германски 
проектантски бюра27 и се 
установява в Германия. За 
това свидетелства брой на професионалното немско спи-
сание за строителство и архитектура Der Baumeister от 1930 
г. Там виждаме две репродукции на снимки на макети – 
варианти на конкурсен проект за фабрика за телефони 
във Франкфурт на Майн28. Предложенията, макар да не са 
получили премия, са показани като пример, поради кое-
то са намерили място на страниците на списанието. Раз-
работката е изпълнена заедно с Карл Елзесер, отново от 
Щутгарт.

25 Persönliche Verhältnisse des Kandidaten, архив на Ст. Станчев в Щутгартския 
университет.
26 ДАА – Пловдив, 61к, оп. 1, а.е. 211. Списъците с преподавателите в Мъжката 
гимназия доказват, че безспорно става дума за художника Христо Станчев.
27 Persönliche Verhältnisse des Kandidaten, архив на Ст. Станчев в Щутгартския 
университет.
28 Der Baumeister, април 1930, № 4, 132.

6. Persönliche Verhältnisse des Kandidaten 
(формуляр с личните данни на кан-
дидата), архив на Станчо Станчев в 
Щутгартския университет
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Както изглежда, дей-
ността на арх. Станчев в 
Щутгарт не се изчерпва 
само с упоменатата вече 
сграда на Александер-
щрасе и участието в кон-
курса за фабрика. Пуб-
ликуваните строителни 
разрешения в Deutsche 
Bauhütte – друго профе-
сионално списание – са 
повод за атрибутиране 
на още една негова сгра-
да. Там през 1934 г. той е 
упоменат като архитект 
на еднофамилна къща на 
Christophstraße № 1929. За 
съжаление, нямаме ни-
какви сведения за това, 
как е изглеждала самата 
сграда, тъй като вероят-

но в резултат на градоустройствени промени в тази част 
на улицата застрояването е съвременно.

Третото име, което пробужда жив интерес, е това на 
родения на 11.11.1905 г. във Видин Ахмед Сабриев (из-
писван в документите на Щутгартския университет като 
Achmed Sabrieff), син на търговеца Сабри Сабриев30. В 
Щутгарт постъпва през 1926 г. и се дипломира като архи-
тект през 193231. Информация за него намираме отново в 
изданието от 1931 г. с проекти на студенти на Паул Бонац. 
Там Сабриев, все още студент, е представен с проект за 
джамия в Истанбул. Проектът носи откровено модернис-
тичен почерк, отделните обеми са ясни, отчетливи, съста-
вени от прости геометрични форми, като в композицио-

29 Deutsche Bauhütte, 4 юли 1934, № 14.
30 Persönliche Verhältnisse des Kandidaten, архив на Ах. Сабриев в Щутгартския 
университет.
31 Hauptprüfungsfach и Vorprüfungsfach, 1926–1932, архив на Ах. Сабриев в Щутгарт-
ския университет.

7. Persönliche Verhältnisse des Kandidaten 
(формуляр с личните данни на кандидата), 
архив на Ахмед Сабриев в Щутгартския 
университет
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нен смисъл превес взима хоризонталното издължаване. 
Проектът е представен с няколко репродукции на снимки 
на макет, план, разрез и фасади32 (Фиг. 7 и 8).

Следите му обаче сякаш се „изгубват“ след дипломи-
рането му. Различни издания, обаче, ни дават индикация, 
че се реализира като успешен архитект в Турция във време 
на сериозен културен и икономически подем на страна-
та. Това се случва след осъществяването на реформите на 
Мустафа Кемал Ататюрк през 1920-те, когатo се изгражда 
и новата столица Анкара. Привлечени са редица немски 
архитекти, измежду които и самият Паул Бонац, поканен 
там на работа през 1943 г. от Бюрото за строителни рабо-
ти. 

Вероятно покрай този подем Сабриев се установява 
в Турция, където работи под името Ахмет Сабри Оран 
(Ahmet Sabri Oran). През 1940 г. той изготвя типов проект 

32 Graubner 1931: 112-113.

8. Проект за джамия в Истанбул, Ахмед Сабриев, ок. 1930 г., снимка: Paul Bonatz 
und seine Schüler, 1931 г.
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за центрове за бърза ме-
дицинска помощ33, а така 
също, в качеството си на ар-
хитект-консултант, взема 
участие в градоустройстве-
ни проекти като напри-
мер за разположението на 
новите обществени сгради 
на централния площад в 
град Мерсин34. По-късно 
срещаме името му като 
автор на проучване, оза-
главено „Мъжки училища 
и институти по изкуства“, 
публикувано през 1952 г., в 
което разглежда проекти-
раните училищни сгради 
от предходните 10 години35. 
Последният студент, на ко-
гото ще се спра, е Дими-
тър Христосков (изпис-
ван в документите на Щут-
гартския университет като 
Dimiter Christoskoff)36.  

 Дипломиралият се през 1936 г. българин е роден 
на 05.09.1908 г. в Пещера, син на търговеца Александър 
Христосков. В Щутгарт той изкарва целия курс на обуче-
ние от 1930 г. до 1934 г.37, а стажът му (привършил 1936 
г.) е в архитектурните бюра на арх. Г. Фингов и на арх. Д. 
Г. Попов38. Както арх. Станчев, така и дипломиралият 

33 Durukan, Uraz 2008: 47.
34 Durukan, Uraz 2008: 42.
35 Güner 2019: 92.
36 Към името на арх. Христосков бяхме насочени от служителите в архива на 
Щутгартския университет, за което им изказваме благодарност.
37 Hauptprüfungsfach и Vorprüfungsfach, 1930–1934, архив на Д. Христосков в 
Щутгартския университет.
38 Persönliche Verhältnisse des Kandidaten, архив на Д. Христосков в Щутгарт-
ския университет. Положително тук става въпрос за арх. Георги Фингов и за 
дипломиралия се също в Щутгарт през 1915 г. арх. Димитър Попов.

9. Persönliche Verhältnisse des Kandidaten 
(формуляр с личните данни на канди-
дата), архив на Димитър Христосков в 
Щутгартския университет
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се вече Христосков остава в Щутгарт. Там той постъпва 
на работа в бюрото, което Паул Бонац основава заедно 
с Фридрих Шолер през 1910 г. (съвместната им дейност 
приключва през 1943–1944). За работата му там свиде-
телства една фотография от Берлин от 1939 г. На сним-
ката са представени Бонац, Ломер, Христосков и други39. 
До завръщането му в България през 1950 г. той участ-
ва в редица проекти на своя професор40, включително 
и в такива, свързани с градоустройството на Щутгарт41  
(Фиг. 9 и 10).

39 Voigt, May 2010: 30.
40 По сведения на Волфганг Фойт, автор на цитираната монография за Бонац.
41 Sterra 1991: 280.

10. Проф. Паул Бонац в своето бюро заедно с Ломер, арх. 
Димитър Христосков и други, ок. 1939 г., снимка: W. Voigt, 
R. May – Paul Bonatz, 1877−1956
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Макар съвсем базови и накратко представени, смя-
там, че тези данни могат да хвърлят известна светлина 
върху старта на професионалната кариера на тези някол-
ко архитекти. Също така могат да бъдат основа и за до-
пълнителни проучвания върху това – до каква степен но-
возавършилите български студенти успяват да се наложат 
като имена в архитектурния живот на Германия в годи-
ните между двете световни войни, като работата им съв-
сем не остава незабелязана от големите имена в местната 
архитектура. 
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Notes on the Work of Architects 
with Bulgarian Origins,
Graduated in Stuttgart

Vassil Makarinov 

Summary: A great number Bulgarians choose Germany in the begin-
ning of 20th century to study architecture. The University of Stuttgart 
is one of the interesting educational centres where Georgi Fingoff, 
Stantscho Stantscheff, Achmed Sabrieff and Dimiter Christoskoff have 
graduated in the Prof. Paul Bonatz’s class. 

Fingov is interesting not only with his student project for school, but 
as young architect in Bulgaria he has designed the modernist covered 
market in Sliven. Recently graduated Stantscheff – a son of a well-
known Bulgarian painter – has designed several residential buildings 
in Stuttgart. Sabrieff – a Bulgarian of Turkish origin – designed one 
really great example of a modernist mosque as a student, but after 
his graduation he movеd to Turkey where he worked as an architect 
and theorist. The last one – Christoskoff – worked in Stuttgart after his 
graduation in the Prof. Paul Bonatz’s atelier. 
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Обменът на художествени 
практики между България 
и Австрия след 1989 година. 
Съвременно българско изкуство 
в чуждестранния артистичен 
контекст

Теодора Константинова1

Нов български университет

Абстракт: След падането на Берлинската стена през 1989 г., 
Австрия се оказва важна притегателна точка за няколко поколе-
ния български съвременни художници с изявената си държавна 
културна политика към творци от бившия Източен блок и добри-
те възможности за реализация, които предлага. Адаптацията към 
новото време задава и разнородни теми и отключва нови худо-
жествени похвати. Водещи в този контекст2 са въпросите за изпи-
танието на националната принадлежност/идентичност – при все 
по-глобална, а не локална сцена за съвременно изкуство. Доколко 
средата влияе на творчеството? Какво е самовъзприятието на бъл-
гарските художници навън? Как са възприемани те от австрийска 
и, респективно, от българска страна?

Ключови думи: София – Виена, българо-австрийски изложбени 
проекти, културни медиатори, тематични мотиви в източноев-
ропейското съвременно изкуство, постсоциалистически дискурс, 
културна история на съвременността

¹ Теодора Константинова е доктор по изкуствознание към Нов български универси-
тет. Поле на изследвания: българско и чуждестранно съвременно изкуство, обмен на 
художествени и кураторски практики, роля на държавните и частни институции 
при реализирането на мащабни проекти за съвременно изкуство – у нас и в чужбина.
² Настоящият текст ще представи в обзорно-синтезиран вид дисертационния 
труд на тема: „Развитие на традицията в културните взаимоотношения между 
България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждес-
транния художествен контекст“.
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Виена като културна столица и важен европейски 
център, пресечна и отправна точка – чисто географски, но 
и културно определяща, привлича българските художни-
ци още от XIX в. насам. Неслучайно може да се говори за 
една утвърдена традиция в културните взаимоотношения 
между България и Австрия, развила се и устояла през раз-
личните културно-политически контексти, чиито стабил-
ни основи са видими и днес. Социалистическият период 
не прави изключение – добрите дипломатически отноше-
ния и спогодбите между двете държави са предпоставказа 
осъществяването на множество двустранни културни съ-
бития и на редица изложби на българско изкуство във Ви-
ена – с най-осезаемо проявление в периода на 70-те и 80-те 
години на XX в. Разбира се, зад повърхността протичат и 
ред процеси със сложен характер, свързани с политиче-
ски, икономически и културни интереси3.

Днес контекстът е друг, поводите и мотивите за по-
глед към Виена са разнообразни по своята същност, но e 
безспорен фактът, че в годините след политическите про-
мени от 1989 година нататък, няколко вълни от български 
художници се насочват именно към австрийската столица. 
През 90 те-години могат да се откроят две линии на „бъл-
гарско“ присъствие на австрийската художествена сцена. 
Едната линия – художниците, заминали за Виена като сту-
денти с нагласата да останат, да се адаптират и да се разви-
ят професионално там (вече като австрийски художници). 
Те намират път към реализация по свои начини, наравно 
с местните художници. Изявени художници, установили 
се през тези години във Виена и на австрийската художест-
вена сцена, са Адриана Чернин и Пламен Деянофф. (Дру-
го важно име е и визуалната артистка Мара Матушка, но 
нейният случай е по-различен, тъй като тя се установява 
във Виена още през 70-те години на XX в.) Адриана Чер-
нин и Пламен Деянофф впечатляват с ярко изразения си 
стил и творчески подход – много различен един от друг.  
 

3 Еленков 2008.



130

 

Започнали с художественото си образование 
първо в България, именно Австрия е допринесла за  
изграждането на стила им и развитието на творческата им 
кариера. И двамата работят с престижни частни галерии 

1. Адриана Чернин, Без заглавие, 178,5x139 см, 2001, Музей Албертина, Виена. 
Снимка: Адриана Чернин
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за съвременно изкуство във Виена: Адриана Чернин с гале-
рия “Martin Janda”, а Пламен Деянофф с галерия “Emanuel 
Layr”. Техни работи присъстват в някои от най-авторитет-
ните австрийски държавни и частни колекции (Belvedere, 
Albertina, MUMOK, MAK, MUSA и др.). През 2014 г. Ад-
риана Чернин и Пламен Деянофф попадат в ТОП 100 на 
най-добрите австрийски художници. 

Адриана Чернин (р. 1969 г. в София) развива стила си, 
вдъхновена от орнамента, ярките цветове и контрастите. В 
началото работи повече с декоративни флорални елемен-
ти, в които е приклещена женската фигура (Фиг. 1). 

Започва да се занимава и с геометрични ислямски 
орнаменти, и с темата за ролята на жената в ислямско-
то общество. През последните години орнаментът в ра-
ботата на Адриана Чернин достига чиста абстракция,  

2. Адриана Чернин, Без заглавие, акрил, цветен молив, молив върху хартия, 
140x220 см, 2016, Снимка: Адриана Чернин
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3. Пламен Деянофф, кадър от изложбата Foundation Requirements, 21er Haus,  
Виена, 2015, Снимка: contemporaneities.com

4. Пламен Деянофф, Бронзовата къща, София, 2018. Снимка: www.codefashion.
bg/bronzovata-kshha-na-plamen-deyanoff-s-ofitsialno-otkrivane-v-ponedelnik/the-
bronze-house_4 
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съчетаваща в себе си ярки контрастни цветове4 (Фиг. 2). 
Тя съумява да изгради своя независима естетика, необвър-
зана с национални и биографични теми (каквито теми, 
оказва се, са най-често разработвани от българските ху-
дожници в този период).

Една от характерните особености в творчеството на 
Пламен Деянофф е заниманието с личната биография, 
родната етнография и културно наследство, представени 
чрез специфичен артистичен подход, в различен контекст 
и с определена кауза5 (Фиг. 3). След много години извън 
България, през 2018 г. Деянофф представи в София своя-
та монументална скулптура в публичното пространство 
„Бронзовата къща“, която беше временно издигната на 
мястото на бившия мавзолей (Фиг. 4).

В тази връзка, любопитно е да се отбележи, че Адри-
ана Чернин също откри своя самостоятелна изложба в Со-
фия (декември 2017–януари 2018) в галерия „Структура“. 
Тези „завръщания“ в съвременния български контекст, 
вече от една съвсем друга позиция, бележат явната нужда 
от мост между минало и настояще, „родна“ и чуждестран-
на среда – въпреки първоначалното откъсване.

Втората линия са художниците, живеещи в Бълга-
рия и отиващи във Виена за кратко по конкретна причи-
на, постепенно създали си име в международен мащаб. 
В началото на 90-те години силно изявен е интересът от 
„западните държави“ към бившия Източен блок, към на-
ционалността на художника и присъствието на негова-
та национална идентичност в изкуството му. Австрия се 
проявява като пионер в откриването на източноевропей-
ското съвременно изкуство. В тези интензивни и сложни 
години на преход, подкрепата от страна на австрийски 
държавни и частни институции е изключително важна и 
решаваща за интегрирането на художниците от бившите 
социалистически държави към „западния свят“. Чрез раз-
лични стипендии и грантове биват осъществени редица 

4 Вж. Василева 2018.
5 Вж. Köb 2007.
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проекти, а така и осмислени и подпомогнати творческите 
посоки и реализации на мнозина наши творци. Резидент-
ната програма на „КултурКонтакт“ например е резултат 
от австрийската държавна, културна и социална полити-
ка. “Erste Bank” създава огромна фондация и колекция за 
изкуство от Източна Европа (Kontakt), енергийната ком-
пания EVN също прави важни откупки на творби на бъл-
гарски съвременни художници6. По този начин мнозина 
художници от Източна Европа правят първи стъпки към 
реализирането на една „западна кариера“. Тяхната иден-
тичност е „източноевропейска“ и по този критерий те имат 
достъп до австрийски стипендии и грантове, а също така 
участват и в редица тематични изложби. В тези години си 
създават име някои от най-ярките съвременни български 
художници от различни поколения като Недко Солаков 
(р. 1957), Правдолюб Иванов (р. 1964), Лъчезар Бояджи-
ев (р. 1957), Алла Георгиева (р. 1957), Мариела Гемишева 
(р. 1965), Калин Серапионов (р. 1967), Красимир Терзиев 
(р. 1969), фотографите Мисирков (р. 1971) и Богданов (р. 
1971), Красимир Кръстев – Рассим (р. 1972), Иван Мудов 

6 Василева 2013: 45-46.

5. Правдолюб Иванов, „Трансформацията винаги отнема време и енергия“, 
1998, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Vienna. 
Снимка: openartfiles.bg/en/people/1324-pravdoliub-ivanov
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(р. 1975), Камен Стоянов (р. 1977)7 и др. Централна тема 
в произведенията им често е тяхната биография – както 
личната, така и националната8 (Фиг. 5). Тези художни-
ци впечатляват австрийските галеристи и колекционери 
със своя интелигентен, оригинален и често хумористичен 
подход при интерпретирането на постсоциалистическата 
ситуация, Прехода, демокрацията, погледа „на Запад“ и 
новата възможност за пътуване и утвърждаване „в чужби-
на“9 (Фиг. 6).

Освен към бившия социалистически блок през 90-те 
години и началото на новото десетилетие, се откроява и 

7 Следва да се изясни, че тук целта е да се откроят най-представителните фигури и 
основните инициатори от българска страна на най-значимите художествени събития, 
осъществени чрез връзките с Австрия. Разбира се, има прояви и личности, които не са 
отбелязани, но това не изключва и техния принос за осъществяването на българо-ав-
стрийски проекти.
8 Вж. Попова 2017.
9 По наблюдения на Дитер Богнер (музеен експерт, съосновател на музея MUMOK и 
колекционер), Ернст Хилгер (собственик на няколко галерии във Виена, представящи 
източноевропейско и българско изкуство), Валтер Зайдл (куратор на Kontakt. Колекция-
та на Erste Group и ERSTE Foundation), Анемари Тюрк (бивш директор на организацията 
„КултурКонтакт“) и др.

6. Иван Мудов, „Трафик Контрол“, 2001, Kontakt. The Art Collection of Erste 
Group and ERSTE Foundation. Снимка: artfacts.net/artwork/traffic-control/21860
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интересът на Западна Европа към Балканите. Оттам след-
ва например голямата изложба в музея ESSL на куратора 
Харалд Зееман – “Blut und Honig” – Zukunft ist am Balkan 
(„Кръв и мед“ – „Бъдещето е на Балканите“, 2003) 10 – с учас-
тието също и на български художници. (Така възниква и 
наградата на музея ESSL за млади художници от Източна 
Европа.) Това е една от големите експозиции, които обръ-
щат международното внимание към художниците в тази 
част на света [заедно с изложбата на куратора Рене Блок „В 
дебрите на Балканите“ в Касел, Германия (2003)] (Фиг. 7). 

Ключов за тези години е културният обмен и обменът 
на художествени и кураторски практики, както и устано-
вяването на добри двустранни професионални взаимоот-
ношения, които продължават в много случаи и до днес. 
Традицията в българо-австрийските отношения се зая-
вява все така ярко чрез новите си проявления в един нов  
културно-исторически контекст. Някои от най-значимите 

10 Вж. Szeemann 2003: 16. 

7. Младен Стилинович, „Художник, който не говори английски, не е НИКАКЪВ 
художник“, 1992. Снимка: www.martinjanda.at/de/kuenstler/stilinovic-mladen/
werke/
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изложби в този контекст са „Експорт-импорт. Съвременно 
изкуство от България“, СГХГ, София, 2003, с куратор 
Мария Василева, изложбата „Български художници във 
Виена. Съвременни практики в началото на XXI в.“, СГХГ, 
София, 2013, с инициатор HR-Stamenov и с кураторски 
екип Мария Василева, Михаил Михайлов и Даниела 
Радева, изложбата “Common History and its Private Stories” 
(История и истории)11 с куратори Яра Бубнова и Роланд 
Финк – MUSA 2009/СГХГ 2012 и др.

Художествената среда в Европа в годините след пада-
нето на Берлинската стена през 1989 г. е обект на изслед-
ване от редица специалисти – историци, културолози, 
изкуствоведи, куратори, социолози и пр.12 Пряката вза-
имовръзка между произведения на изкуството и култур-
но-политическата ситуация в тези години е водеща из-
следователска линия, а извеждането и обобщаването на 

11 Вж. Бубнова 2009: 16-19.
12 Вж. например Groys, Von der Heiden, Weibel 2005; Piotrowski 2012: 75-76.; IRWIN 2006.

8. Михаил Михайлов, “ICH FERGEBE DIR”, интервенция в града, Виена, 2009. 
Снимка: michailmichailov.com
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конкретни тематични линии и художествени тенденции в 
източноевропейското съвременно изкуство е повод за ос-
мисляне на тези процеси чрез изложбени проекти, служе-
щи до голяма степен и за историзирането и архивирането 
на ключови за това време събития и преките участници в 
тях.

Новото усещане за място – международната, а не 
локалната сцена
След 2000 г. и особено след 2007 г., когато България 

става член на Европейския съюз, границите се отварят все 
повече, а с това и възможностите за пътуване и специа-
лизиране в Европа. Виена започва да се възприема като 
един от културните центрове на съвременната европей-
ска и международна художествена сцена – превръща се 
в мултикултурен, интернационален, отворен град, много 
художници от най-различни държави живеят и работят 
там. Градът Виена вече не е свързан със статичното пре-

9. Красимира Стикар, „Конструкция на продължението на мисълта“, молив 
върху хартия, 29,5x31 см, 2016. Снимка: www.krasimira.at
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живяване на мястото – напротив. По-младите българ-
ски художници не възприемат себе си като имигранти, 
а като международни артисти, избрали Виена за свой 
център и отправна точка към други културни столици 
(Фиг. 8). Мисленето вече е устроено по-глобално, много 
от някогашните предразсъдъци са изчезнали както при 
художниците, така и при галеристите и колекционерите. 
Водещото е изкуството, което създаваш, и в много по-мал-
ка степен произходът ти. Все още присъства споменатата 
тенденция за разработване на национални теми в изку-
ството, но вече от една друга, по-глобална позиция – вече 
с изразено самосъзнание на международни художници. В 
тези години се открояват имена като Михаил Михайлов, 
Камен Стоянов, Лазар Лютаков, Боряна Венциславова, Ив 
Тошайн, Красимира Стикар и др.

В изследването си се занимавам обстойно и с есте-
тиката в творчеството на някои български съвремен-
ни визуални артисти във Виена, която не е обвързана с  
националното. Затова тази част е наречена „Независима 
естетика“. Откроявайки се със специфики в стила, могат 

10. Ив Тошайн, OPPOSITION/ОПОЗИЦИЯ, кадър от видео, 2012. Снимка:  
toshain.com
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да се проследят и известни пресечни точки между някои 
от тях – между творческите им търсения и артистични 
гледища. Една от линиите е стилистиката и символика-
та на геометричната абстракция, безпредметните и кон-
структивни форми. Тук водещи фигури са Красимира 
Стикар, Петер Коглер, Георги Димитров, Естер Щокер, 
Ана Мария Богнер, Адриана Чернин (Фиг. 9). Откроява се 
значимият изложбен проект „Ортогонал“, иницииран от 
художника Георги Димитров, който има за цел да пред-
ставя в България водещи международни съвременни авто-
ри и теоретици, работещи в областта на безпредметните 
и конструктивните форми.

В тази връзка се откроява и темата за работата с ор-
намента като социална позиция – орнаментът като модел 
на политическа идеология, изследван в произведения на 
Адриана Чернин и Ив Тошайн (Фиг. 10). Бидейки от раз-
лични поколения, утвърждаването им и на австрийската 
художествена сцена се случва по индивидуален начин, със 
специфична лична естетика и творческа нагласа, но любо-
питно е близкото изследване на темата за орнамента като 
коментар на крайни социално-политически структури и 
ролята на човешката единица вътре в тях13. Оттук пара-
лел може да се направи между „външната“, често строго 
структурирана с ясни очертания реалност и вътрешния, 
интимния и безгранично безформен свят. Така фокусът се 
насочва към темата за автопортрета, в частност неговите 
по-задълбочени психологически аспекти. Тук паралели 
се правят между творби на Адриана Чернин, австрийска-
та художничка Мария Ласниг и Мара Матушка – нейна 
студентка. Разглеждайки психологизма и естетиката при 
автопортрети на Мария Ласниг и Мара Матушка, които 
внушават проблематиката на физическото, ексцесът на 
тялото14, преливащи в пърформанс (Мара Матушка), не-
избежно обръщаме поглед и към Виенския акционизъм, 
имащ своя отзвук в пърформанси и живописни платна на 

13 Вж. по темата за политически мотивираното изкуство в дискурса на съвременното 
изкуство: Groys 2008.
14 Вж. в тази връзка Манчев 2003; Манчев 2007.
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Мара Матушка, австриеца Арнулф Райнер и Иво Димчев. 
Някои от хореографските спектакли на Иво Димчев15 пък 
са в пряко взаимодействие с австриеца Франц Вест. 

Другата гледна точка – 
погледът обратно към България 
Любопитно е, че като резултат от динамичното при-

съствие и добрата реализация на българските художници 
във Виена, все повече от тях са провокирани да предста-
вят свои творби и в България. Тази тенденция е силно осе-
заема през последните седем-осем години. Споменатата 
изложба „Български художници във Виена. Съвременни 
практики в началото на XXI в.“, която беше представе-
на в Софийска градска художествена галерия през 2013, 
беше първият по-обстоен преглед на присъствието на 
съвременни български художници на австрийската сцена 
пред българската публика. Някои от участниците бяха: 
Пламен Деянофф, Адриана Чернин, Михаил Михайлов, 
Максимилиан Праматаров, Красимира Стикар, Камен 
Стоянов, Ив Тошайн, Десислава Унгер. Оттогава насетне 
интересът стана двупосочен – и от страна на художници-
те в Австрия, и от страна на изкуствоведите и куратори-
те в България. Друго важно събитие в тази посока е учас-
тието на България на Панаира за съвременно изкуство 
“Vienna Contemporary” през септември 2015 г., където 
българското изкуство беше фокусът. В изложбата участва-
ха български художници, базирани както в страната, така 
и в чужбина.

Както споменах, през последните седем-осем годи-
ни, в България се случват все повече изложби и събития 
с българо-австрийски привкус. Освен български худож-
ници от Виена, все по-често и австрийски художници 
участват в изложби в България. За развитието на тази 
„нова традиция“ в културния обмен между двете страни 
основен принос има Австрийското посолство в България. 
Ярък пример е голямата изложба на австрийско съвре-

15 Вж. Васева 2017.
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менно изкуство „Грешки на красотата“, която се откри в 
края на 2016 година в София (в Националната галерия – 
Двореца), с куратор Борис Костадинов16. Участници бяха 
Андреас Фогараши, Оливие Хьолцл, Бернд Опл, Маркус 
Кротендорфер, Катарина Свобода. Друго важно австрий-
ско присъствие, подкрепено от Австрийското посолство 
(и реализирано съвместно с фондация „Отворени изку-
ства“), е т.нар. Австрийски културен павилион (FLUCA), 
който през 2016 г. зае своето място в Пловдив на улица 
„Отец Паисий“17. Той представлява морски контейнер, 
трансформиран в отразителна арт инсталация и мулти-
функционална сцена. Куратори на програмите досега са 
били австрийците Урсула Мария Пробст и Валтер Зайдл, 
а сред участниците се открояват имената на Пламен 
Деянофф, Камен Стоянов и куратора Борис Костадинов.

Друго важно събитие, случило се в края на 2018 г. в 
галерия „Структура“ в София, беше изложбата на ав-
стрийско съвременно изкуство „Структури на мисълта“ 
с куратор австриецът Валтер Зайдл, в сътрудничество с 
Мария Василева. Участници бяха Сабине Битер / Хелмут 
Вебер, ВАЛИ ЕКСПОРТ, Соня Гангл, Мария Ханенкамп, 
Кристоф Вебер, Франц Вест, Хеймо Зоберниг.

Методологията на изследването ми изискваше да 
създам и следвам комплексен подход, който комбинира 
исторически и архивни проучвания с множество изследо-
вателски срещи и пътувания, свързани с конкретни разго-
вори с художници, куратори, колекционери, галеристи и 
други важни културни медиатори – актуалните личности, 
пряко свързани с развитието на българското съвременно 
изкуство в българо-австрийски контекст през последните 
близо 30 години. Основна предпоставка за този подход 
беше задачата за осмисляне на определени тенденции в 
културната история на съвременността и съвременното 
българско изкуство. При този подход на работа с „живи-
те“ незаписани в архивите факти, разкази, впечатления, 
хипотези и възгледи, моята основна цел беше да стигна до 

16 Вж. Константинова 2016.
17 Вж. Константинова 2016.
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обща, но убедителна и синхронизирана систематизация 
на най-важните процеси, свързани с темата.

Работата се фокусира върху съвременни тенденции 
в културата и изкуството, функциониращи при опреде-
лено усещане за мащаб на ситуацията. Българските ху-
дожници след политическите промени през 1989 г. не са 
единствените, отправили се „на Запад“, в частност към 
Виена. Мнозина творци от бившия Източен блок също 
откриват поле за реализация там, а културната политика 
на Австрия към бившия Източен блок в продължение на 
около две десетилетия предоставя изключително добри 
възможности за интеграция и реализация на австрий-
ската и впоследствие – на международната сцена. Затова 
да се говори само за българско присъствие във Виена е 
немислимо, става въпрос за междукултурна интеграция 
и ситуиране на българските автори в едно по-мащабно 
културно явление.
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Developments of the Tradition: 
The Cultural Relationship Between 
Bulgaria and Austria after 1989. 
Contemporary Bulgarian Art 
in Foreign Context

Teodora Konstantinova

Summary: This article presents a summary of the dissertation on the 
same topic, namely the period after the political changes in 1989, when 
two trends of Bulgarian presence on the Austrian art scene can be dis-
tinguished. The first one is formed by the artists who moved to Vienna 
with the intention to stay, adapt and develop professionally there and 
the second by the artists living in Bulgaria and going to Vienna for a 
short time and for a specific reason − scholarships, grants (mainly the 
result of Austria‘s cultural policy towards the former Eastern bloc). 
It studies the prerequisites of settling on the Austrian contemporary 
art scene in the years after 2007 (when Bulgaria becomes part of the 
European Union), the main thematic lines and motives in the work of 
established artists in these years, as well as the major two-sided exhi-
bitions and the role of the key mediators in the process of Bulgarian 
contemporary art’s inclusion in international context.
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„Салонът“ на Карол Рама в 
контекста на италианската 
култура през втората половина 
на ХХ век

Ева-Мария Иванова1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: Статията представя художничката Карол Рама в кон-
текста на италианската култура в епохата на нейното активно 
творчество. Карол Рама (1918–2015) живее и твори в Торино, като 
остава непозната на широката публика в Италия, и в междуна-
роден контекст до средата на 80-те години на ХХ в., а най-вече до 
началото на XXI в. На основата на целенасочено събрана и изслед-
вана информация, текстът ще се опита да разколебае установе-
ния изкуствоведски и биографичен наратив, обичайно настояващ 
върху нейната художествена и културна маргиналност, като пре-
достави свидетелства за вписаността на Рама в културните проце-
си и контекст на епохата.

Ключови думи: съвременно изкуство, авангард, биографичен 
разказ, феминизъм, маргиналност/вписаност, жена художничка

 
Пред нас е снимка на стена, покрита на свой ред със 

снимки, в нечий дом (Фиг. 1). На закачените снимки по 
стената виждаме различни физиономии, включително 
различни епохи. Това би могло да е стена на кухня, сте-
на на ателие, стена на стая, стени на един и същи дом. 
Всъщност това е снимка на дома на художничката Карол 
Рама, която ще бъде в центъра на настоящия текст. Защо 
започвам с описание на снимка? Коя е Карол Рама и какъв 
е нейният „салон“? На въпроса коя е Карол Рама ще се 
опитам да отговоря веднага, докато в отговор на въпроса 

1 Ева-Мария Иванова е докторант в Институт за изследване на изкуствата, Българ-
ска академия на науките, сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска група 
„Ново българско изкуство“, с научен ръководител проф. д-р Ирина Генова.
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какъв е „салонът“ на Карол Рама ще предложа една хипо-
теза и ще разкажа няколко кратки истории. Хипотезата 
за алтернативен „салон“, която ще развия тук, напомня и 
трансформира модела на известните литературни салони 
от XVIII и XIX в. на Мадам дьо Стал и Каролина Шелинг. 
Всъщност в биографията и изследванията за Карол Рама 
няма такова понятие. Чрез въвеждането му в този текст, си 
поставям за цел да опиша едно измерение на биографи-
ята ѝ, което се противопоставя на обичайния биографи-
чен разказ за художничката като маргинализирана и из-
ключена от културната среда на епохата. При внимателно 
вглеждане в историята на художничката се оказва, че тя 
има активно социално присъствие, заобиколена е от близ-
ки приятели, някои от които са сред най-видните пред-
ставители в живописта, литературата, киното, музиката 
и други сфери на културата на нейното време, тоест във 
втората половина на ХХ в.

Биографията на Карол Рама може да бъде представе-
на като разказ за живота и творчеството ѝ, но и като модел 
за вторично конструиране на разказ, съобразен с интере-
сите на времето, което го създава. Всъщност, макар да са 
изминали шест години от смъртта на Карол Рама, а жи-
вотът ѝ да продължава почти цял век – от 1918 до 2015 г., 
това, което се знае за нея, е малко и едва днес започва да се 
изяснява. Карол Рама е италианска художничка, вероят-
но една от най-интересните художнички на ХХ в., родена 
в Торино, живяла и работила там до края на живота си2. 
Нейното творчество остава непознато до 80-те години на 
ХХ в., а в десетилетията от 1936 г., откогато датират пър-
вите ѝ познати на публиката поне до днес произведения, 
до 1980 г. Рама работи само като художничка. Въпреки че 
има изложби, те не са много на брой, а вероятно откупки-
те на произведенията ѝ са още по-малко; критиците и ис-
ториците на изкуството също не ѝ обръщат особено вни-

² Нейна хронологична биография може да бъде прочетена в официалния сайт 
на Архив Карол Рама [https://archiviocarolrama.org/carol-rama/]. Вж. също и 
Vergine 1985; Tozzato, Zambianchi 2002 и Mundici, Ghiotti 2014.
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мание3. Тъй като документацията за нейната активност е 
оскъдна, за професионалната ѝ биография съдим най-ве-
че от нейните разкази в интервютата, проведени след  
80-те г. на ХХ в. и, разбира се, от изследванията върху нея 
до днес, като обичайно основен извор на информация са 
отново късните ретроспекции на художничката, и при 
това фактите нерядко се разминават. 

Очевидно, биографичният разказ за Карол Рама стра-
да от описаната липса на документация. Информацията 
за нея е в хаотично състояние, препредава се чрез статиите 
в пресата, които често пъти се препечатват (без да може 
да бъде проследен първоначалният източник) или се из-
ползват взаимно като източници на информация, поня-
кога съдържаща съществени грешки, също така, тяхното 
съдържание продължава да се свежда до няколко основни 
факта, които излизат на преден план в почти всяка пуб-
ликувана статия. От друга страна, образите на произведе-
нията в електронното пространство се множат ежеднев-
но, увеличават се и продажбите на творбите на Рама, но 
най-съществено увеличаване можем да наблюдаваме в 
техните цени4. Фотографиите на самата Рама са малко и 
очевидно повечето, които се репродуцират или по-скоро 
копират безкритично в интернет пространството, се поя-

³ Самата Карол Рама се изказва критично по повод на признанията, които полу-
чава твърде късно без да премълчи, че на по-ранен етап е живяла в лишение (вж. 
по-долу в текста). По думите на представителка на Архив Карол Рама, Джулия 
Мондино, Рама е разменяла произведения за покупки от близкия плод и зе-
ленчук или за прическа във фризьорския салон. Що се отнася до признаването 
от страна на художествената критика – преди 80-те г. на ХХ в. за нея е писал 
най-вече Едоардо Сангуинети, писател и литературовед, чиито текстове остават 
най-проникновени анализи на нейното творчество, би могло да се каже и до 
днес. (Вж. събраните му текстове в: Tozzato, Zambianchi 2002)
4 Според интернет аукциона и сайт https://www.widewalls.ch, създаден през 2013 
г., който твърди, че събира достоверна информация от всички аукциони и аук-
ционни къщи, става дума за откупки от порядъка на една до три творби в нача-
лото на периода след 2003 г. до шестнадесет творби през 2018 г. За периода пре-
ди 2003 г. засега няма официални данни. През 2016 г. цените на повечето произ-
ведения на Рама са между 1300 и 5000 евро – това се потвърждава от горепосо-
чения сайт. Според електронното списание на Академията за изящни изкуства 
„Брера“ през миналата година произведенията на Рама се продават за над 200 
000 евро, с годишен капитал от милион и двеста хиляди евро. Вж. [https://artslife.
com/2020/01/31/carol-rama-in-cerca-di-record-pornografia-due-della-collezione-
fontana-in-asta-a-londra-stima-150-200-mila-sterline/] [посетен на 03.06.2021].
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вяват най-вече след отварянето на дома ѝ като студио-му-
зей, което се случи в края на 2019 година5. От този момент 
домът ѝ е отворен за публиката, а първите посещения, 
разбира се, направени от журналистите, са дали възмож-
ност да се заснемат и разпространят някои нейни сним-
ки от стените на дома ѝ. В този смисъл бихме искали да 
обърнем внимание, че изследването за нея е в процес, и до 
голяма степен то има все още първичен характер, тъй като 
липсват основни данни като например кога точно е била 
първата ѝ изложба (знае се, че е била през 1945 г.6) и какво 
точно се е случило с произведенията, които очевидно са 
свалени и вероятно иззети от полицията по обвинение за 
„обсценност“ преди откриването7. Очевидно се сблъсква-
ме с митологизиран факт, като е трудно, ако не и невъз-
можно, да докажем както историческата му достоверност, 
така и конкретните му параметри8. За въпросната излож-
ба са налични устни свидетелства. Повечето данни от този 
тип са известни чрез разкази на нейни приятели или чрез 
разказите на самата Рама в малкото интервюта, или засне-
ти филми. Не бива да подценяваме и възможността дори 
и в казаното от самата Рама десетилетия по-късно да има 
разминавания. Това изправя както изследователите, така 
и публиката, пред затруднения във формирането на био-
графичния ѝ образ.

Карол Рама тенденциозно е представяна, в зависи-
мост от нагласите на изследователите ѝ, ту като „икона“ 
на авангардната живопис на ХХ в. и на града Торино, ту 

5 Домът на Карол Рама е придобит от Фондация „Сарди“ за изкуството и Архив 
Карол Рама, в периода 2018–2019 г. и отворен за посещения от публиката на 5 
ноември 2019 г.
6 Вж. биографията ѝ в официалния сайт на Архив Карол Рама [https://
archiviocarolrama.org/carol-rama/]. Твърдение за тази изложба може да се наме-
ри в почти всяка публикувана статия за художничката в почти всеки вид медия 
(каталози, вестници, списания, електронни издания) без да може да бъде про-
следен първоначалният източник на информацията. Разказът на самата Карол 
Рама за изложбата може да бъде чут в документалния филм за художничката 
“Carol Rama, di più, ancora di più” („Карол Рама. Повече, още повече“) от 2003 г. с 
режисьор Симоне Пиерини. По-долу в текста е коментирано митологизирането 
на информацията за тази първа изложба.
⁷ Вж. Grandas 2014: 50-51; както и Folini, Masoero, Wetzel 2013.
⁸ Вж. Grandas 2014: 50-51.
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като маргинализирана и скандална художничка, невпис-
ваща се в общия наратив със своя излизащ от нормите 
житейски път. Тоест, отношението към нея се колебае 
между две крайности – или е напълно отхвърляна и из-
ключвана от разказа на историята на изкуството на ХХ в. 
(включително и когато посветената ѝ статия се стреми да 
я представи като значима художничка), или е разглеж-
дана като ексцентричен художествен феномен, познат и 
достъпен единствено за „елитарна“, посветена публика 
(пример е заглавие от италианската преса, което гласи: 
„Скандалът Рама. Живот между културния елит и мар-
гинализацията“9). Това се дължи несъмнено и на нейните 
особености, които могат да бъдат описани като „стран-
ност“ – на начина ѝ на живот от една страна, и тематич-
ната и фигурална ангажираност на творчеството ѝ, от 
друга, които изразяват безкомпромисно индивидуалния 
ѝ светоглед. В мемоарните текстове и разкази за нея обик-
новено се говори, че тя се държи „предизвикателно“, и 
че изказва странни хипотези, които са в противовес с ус-
тановените в консервативната като цяло епоха социални 
и културни норми; тя не се възползва от възможностите 
на фамилията си (макар баща ѝ да е банкрутирал, той е 
бил търговец на автомобилни части и велосипеди и сама-
та Рама разказва, че е живяла с много привилегии в дет-
ството си). Карол Рама живее сама, издържа се сама, не е 
моногамна10; тя е жена художничка в епохата на настъп-
ващата след Втората световна война еманципация, когато 

⁹ Bonazzoli 2008.
10 Тук привеждам цитат от разговор с Карол Рама, който може да бъде чут в 
електронния канал youtube.com. Видеото е интервю на Барбара Кодоньо, прове-
дено след връчването на наградата „Златен лъв“ на Карол Рама, по време на ней-
ния престой във Венеция през 2003 г. В тази бележка предлагам кратък откъс, 
свален по слух, който илюстрира отношението на Карол Рама към еротизма в 
творчеството и в живота ѝ: 
– Барбара Кодоньо: Произведението на изкуството трябва ли да бъде съблазнител-
но? Трябва ли да съблазнява?
– Карол Рама: Всеки трябва да съблазнява – и Вие, и аз, и всеки от нас. Съблазънта 
витае във въздуха, в нашите мисли и в нашите сънища.
– БК: Как съблазнява Карол Рама днес? Била ли сте съблазнителка през Вашия жи-
вот?
– КР: Може би да, може би дори и днес съблазнявам чрез моите произведения. Не чрез 
тялото ми, разбира се, бидейки стара каквато съм, но чрез произведенията си – да. 
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голяма част от художничките трябва да поемат съдбата 
си в свои ръце, в противовес на ситуацията в началото на 
века, когато множество жени художнички са имали тази 
професионална възможност благодарение на сходна про-
фесия на съпрузите/партньорите си, или на семействата 
им, които са им осигурявали финансова подкрепа, чрез 
която те да не бъдат изцяло зависими от художествените 
си занимания (например Джорджа О‘Кийф, Соня Дело-
не, Тамара Лемпицка, за разлика от Наталия Гончарова, 
Софи Тойбер-Арп и Доротея Танинг, които са също така 
влиятелни художнички, но се утвърждават без помощта 
на средата или семейството си). От разкази на нейни по-
знати (например на писателя Нико Оренго11) става ясно, 
че сред хората, които са общували с нея, има и такива, 
които не са споделяли открито приятелството си, тоест то 
очевидно би могло да бъде и неудобен факт. Освен начи-
на ѝ на живот, в професионално отношение Рама също 
е встрани от възприетите норми – тя няма художествено 
образование (всъщност има само гимназиално), не се дви-
жи в художествените среди, не се присъединява към нито 
една група или движение в годините, в които колективно-
то творчество е така често срещано – единствената ѝ худо-
жествена дейност в сътрудничество с други художници се 
свежда до участие в няколко групови изложби на милан-
ската група МАК през петдесетте години на ХХ в.

Всъщност, тенденцията тя да бъде канонизирана е 
съвсем скорошна – по-точно тя започва в първите годи-
ни на новото хилядолетие, но става много изявена след 
смъртта ѝ. Общо за статиите за нея от първото десетиле-
тие на XXI в. е тя да бъде представяна като напълно не-
позната художничка, родена в началото на миналия век. 
За нейната популярност ключов принос имат две фигу-
ри – изкуствоведката Леа Верджине и галеристът Луча-
но Анселмино. Именно Леа Верджине осъществява две 
значими и големи изложби на Карол Рама в началото на  
80-те години на ХХ в. (Преди осъществяването на тези две 

11 Разказът на Нико Оренго е от неговото участие в документалния филм за Ка-
рол Рама „Карол Рама. Повече, още повече“. 
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изложби може да се каже, че Рама действително е поч-
ти напълно непозната извън Италия – всъщност дори и 
в рамките на Италия, с изключение на Торино, където тя 
е познато име, особено в културните среди, както пред-
стои да покажем.) Първата изложба е с ретроспективен 
характер и е подредена на площадката пред вратите на 
главната катедрала в Милано, което допринася значи-
телно за видимостта на творчеството12. Втората изложба 
е обща, включваща над 100 художнички от ХХ в., и в нея 
Рама е представена с ранните си творби – акварели от 30-
те и 40-те години на ХХ в., по-късно придобили символен 
характер за творчеството ѝ13. Почти две десетилетия след 
това през 1998 г. е осъществена първата изложба, която 
пътува извън Италия, по повод на която Рама отбелязва: 
„Бясна съм, защото ме откриха на 80 години“14. Пет го-
дини по-късно, когато тя е на 85-годишна възраст, 50-ото 
издание на Венецианското биенале връчва наградата за 
цялостно творчество „Златен лъв“ на Карол Рама и това 
окончателно обръща тенденцията – нейната „маргинална 
известност“ се превръща в действителна, бързо утвържда-
ваща се международна популярност и спомага за изграж-
дането на „иконичния“ образ, или както обичат да казват 
медиите днес „култов образ“ на художничката.

Възможно е политическата ситуация, която е осуе-
тила първоначалните опити за излагане на творчеството 

12 Тази изложба има значителен успех. Издадената към нея книга/каталог съдър-
жа едни от първите интервюта на Верджине с Рама, както и сериозни изследо-
вателски текстове, а конструкцията на самата изложба е от прочутия дизайнер 
Акиле Кастильони, превърнал се и в близък приятел на Рама след това.
13 Изложбата се казва „Другата половина на авангарда 1910–1940. Художнички и 
скулпторки от историческите авангардни движения“ и е подредена в Милано, 
Палацо Реале, през 1980 г.
14 “Sono troppo incazzata perché sono stata scoperta a ottant’anni” – цит. по Poli 
2015. Установявам разминавания в данните по отношение на това дали излож-
бата, стигнала до Амстердам и Бостън, е наистина първата изложба на Рама 
извън Италия. В биографията, публикувана на сайта на Архив Карол Рама, тази 
изложба е описана като „маркираща пристигането на художничката на меж-
дународната сцена“. Този факт би могъл да бъде поставен под съмнение, имай-
ки предвид поканата на галериста Лучано Анселмино в началото на 70-те г. на 
ХХ в., благодарение на която Рама пътува до Париж, Ню Йорк и Рим. Дотук не 
съм срещала достоверна информация дали в рамките на тези пътувания Рама е 
имала изложба в някой от двата чуждестранни града.
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на Рама, да е основна причина за изключването ѝ от исто-
рическия наратив и това по-скоро е нещо, което би било 
подходяща основа за подробно проучване. Но тази ситу-
ация се променя значително с времето. И макар Рама да 
е променила художествения си израз, преминавайки към 
по-„неясен“ език, граничещ с абстрактния образ, времен-
но отдалечавайки се от фигуралните си композиции, кои-
то остават характерни за „скандалния“ ѝ образ и до днес, 
тя не е включена своевременно в изкуствоведските анали-
зи и исторически постройки. Не е излишно да се отбеле-
жи, че тази нейна промяна, разглеждана често пъти като 
„абстрактен период“ би могла да бъде разглеждана и като 
друг вид фигуралност, а не непременно като абстрактност. 
Твърдението ми се основава върху факта, че в периода от 
втората половина на 50-те до края на 70-те години на ХХ в. 
Рама започва да работи с материали като стъклени очи за 
кукли, животински нокти, тел, вътрешни гуми за велоси-
пед и др., които тя вгражда в живописната картина, като 
по този начин художничката разгражда плоскостта на 
канавата, придавайки ѝ обем. Тези нейни произведения 
имат много силно изразен фигурален характер, би могло 
да се каже дори „присъствие“ сравнимо с понятието за 
„unheimlich“15 – странно и неопределимо, но натрапчиво 

15 Понятието е непреводимо на български език и около неговия превод продъл-
жава да тече дискусия. В епохата на романтизма немската дума “unheimlich” 
започва да се използва по-често, като известна е употребата на Е.Т.А. Хофман 
в неговия разказ „Пясъчният човек“. Тя се налага като понятие благодарение 
на прочутото есе на Зигмунд Фройд от 1919 г. “Das Unheimliche” (вж. Фройд 
1919/1991: 501-528). От своя страна Фройд обсъжда странното и неразличимо 
присъствие на куклите (отнасяйки тези характеристики към анализа на „Пясъч-
ният човек“), което много точно може да се отнесе и към творбите на Карол 
Рама. Преди него, понятието е изследвано например от Ернст Йенч, чието есе 
„Към психологията на ужасяващото (das Unheimliche)“ е преведено на българ-
ски от Богдана Паскалева и Зорница Радева в № 37 на „Литературен вестник“ от 
2014 г. Също така, понятието отпраща към неговите критически преработки, на-
пример чрез употребата на термина “abjection” (отнасящ се към отблъскващи-
те и отново неясни, безформени, непредставими образи) в хуманитарните из-
следвания на постструктурализма и особено неговата интерпретация от Юлия 
Кръстева през 1980 г. в книгата ѝ “Pouvoirs de l‘horreur. Essai sur l‘abjection”. В 
български контекст понятието присъства в трудовете на Миглена Николчина и 
Огнян Ковачев (вж. Николчина 1986: 15-17; Ковачев 2004), и особено при Боян Ман-
чев в книгата му „Невъобразимото. Опити по философия на образа“; както и 
при по-млади изследователи. Споменатите автори и техните трудове ще бъдат 
ползвани в интерпретациите и опитите за вписване в историята на изкуството 
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присъствие. Възможно е именно тази оригиналност на 
езика на творчеството на Рама да е предизвикала затруд-
нение, да е създала предизвикателство пред историята на 
изкуството.

Задача на този текст е да се опита да разколебае опи-
саните тук установени клишета, чрез които се разглеждат 
биографията и творчеството на художничката. Още пове-
че, че случаят с Карол Рама е по-скоро симптом, откол-
кото изключение на начина на структуриране на биогра-
фичен образ на художник(чка) в историята на съвремен-
ното изкуство16. За тази цел, нека се върнем към втория 
поставен в началото на изложението въпрос, а именно 
какво наричам „салона“ на Карол Рама. Обичайният би-
ографичен разказ за художничката настоява върху нейно-
то представяне като самотничка, ексцентрична, скандал-
на, еретичка, маргинализирана, аутсайдерка и ред други 
епитети. Образ, последователно наложен чрез статиите за 
нея в пресата, чиито заглавия обичайно търсят сензация, 
а съдържанието им рядко надхвърля кратка информация 
за живота на художничката, която се свежда до трагич-
ните факти, свързани с тежката съдба на родителите ѝ, 
които са широко експлоатирани именно чрез способа на 
сензацията, работещи като ключ към нейното „скандал-
но“ творчество. Този начин на представяне, утвърждаващ 
нейния „скандален“ профил, е отразен чрез заглавия като 
например тези на журналиста Себастиано Грасо: „Прия-
телите ли? Карол ги приемаше в леглото. Калвино, Па-
везе, Молино, Мила. Както на канапето на Фройд“ и след-
ващата му статия „Вън от леглото на Карол Рама. Обичана 
от Калвино, пренебрегвана от официалната публичност, 
заради непочтителното си и скандално вдъхновение“17. В 
тези случаи легитимацията на художничката става въз-

на разглежданите творчества от художничките, които влизат във фокуса на ди-
сертацията. 
16 Тази хипотеза ще бъде развита в рамките на дисертационния труд, като ще 
твърдим, че Карол Рама не е единствен казус – подобен пример е казусът на 
българската художничка Лика Янко, който ще бъде подробно разгледан, редом 
с биографии на други художнички, към които въпросните критерии са прило-
жими.
17 Вж. Grasso 2010; Grasso 2013.
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можна само чрез мъчителните за нея периоди от живота 
ѝ, нещо, което е трудно за предстaвяне от страна на чита-
телите, както и това с кого е имала интимни отношения. 
Всъщност въпросните статии не се основават на докумен-
тално изследване – всички данни са или заети от частни 
свидетелства и анекдоти, или представляват „украсени“ 
(ако не и изцяло измислени) истории от журналистите в 
италианската преса. Друг „легитимиращ ключ“ към твор-
чеството ѝ е настояването върху официалното изключване 
от страна на официалната критика в доминиращите пуб-
лични и частни медии (какъвто вероятно е случаят с ме-
дии като Corriere della Sera, La Repubblica и Il Manifesto), 
парадоксално, подобно настояване често пъти именно 
в страниците на същите тези медии, сякаш се стреми да 
компенсира собствената им практика на подминаване с 
мълчание18. Ако преди десетилетия въпросните медии не 
са помествали статии за Рама, то в днешни дни те целят 
да демонстрират своята толерантност и отвореност, на-
стоявайки пред публиката за нейната изключителност и 
превръщайки факта за изключителността в историята на 
възрастната художничка в сантиментална сензация.

Внимателното разглеждане на известните факти за 
живота на Карол Рама показва напълно противополо-
жен на описания дотук биографичен образ. Сред нейните 
най-близки приятели са писателят и поет Едоардо Сангу-
инети, с когото се запознава през 1946 г.; архитектът Карло 
Молино, също неин близък приятел от най-ранни години 
– неговото студио е през няколко номера на улицата на 
Рама – улица „Напионе“ в Торино. Именно Сангуинети 
остава най-близкият ѝ приятел през годините, който ос-
вен това е сред първите, ако не и първият, който започ-
ва да пише критически текстове за творчеството ѝ. Също 
така, фигури като художника Феличе Казорати, изкуство-
ведите Албино Галвано, Паоло Фосати, Марко Валора, му-
зикологът Масимо Мила, писателите Чезаре Павезе, Ита-
ло Калвино, Алберто Моравия, Еудженио Монтале, Пиер 

18 Относно липсата на своевременно споменаване на творчеството на Рама вж. 
също и Grandas 2014.
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Паоло Пазолини, Нико Оренго, галеристите Лучано Ан-
селмино и Джанкарло Салдзано, който на свой ред е орга-
низирал редовни изложби на Рама, актьорът Паоло Поли, 
и разбира се Пабло Пикасо, чийто подарък (една метална 
кука) виждаме репродуцирана в серия произведения на 
Рама. Както споменахме по-горе, Лучано Анселмино има 
ключова роля за популяризирането на творчеството на 
Рама, но и в лично отношение, като приятел19. Благодаре-
ние на това Анселмино запознава Ман Рей с Карол Рама 
и след това организира изложба на Рама в галерия „Фав-
нът“ в Торино през 1974 г., за която Ман Рей пише текст 
към каталога, а Рама включва произведения, които му е 
посветила. Познанството между Рама и Рей се превръща 
в дългосрочно приятелство, което е от голямо значение за 
биографията и на двамата, а тук ще си позволим да твър-
дим – и за творчеството на Рама. По покана на Анселми-
но, Рама пътува до Ню Йорк в началото на 70-те г. на ХХ 
в.20, където тя се запознава с Анди Уорхол, Лайза Минели 
и много други известни фигури от тази епоха, което мо-
жем да видим именно разглеждайки снимките на стените 
в дома ѝ.

***
Салонът, разбира се, трябва да бъде разбиран в сми-

съла на една свободна асоциация с литературните сало-
ни от XVIII и XIX в., чиито членове разговарят свободно, 
неформално, върху темите, които ги интересуват. Такива 
са прочутите салони на Мадам дьо Стал или на Кароли-
на Шелинг, които често пъти сами не са авторки (Мадам 
дьо Стал и Каролина Шелинг са щастливо изключение), 
но те са тези, които диктуват интелектуалната мода, а 
пространствата на техните „салони“ са пространства на 
частна и неформална публичност, в която жените имат 
особена роля като налагат тенденции и схващания, а дори  

19 Заслужава си да се отбележи, че през 60-те и 70-те г. на ХХ в. той е единствен 
представител на Ман Рей в Европа.
20 Информация от публикуваната биография на Карол Рама в електронния сайт 
на Архив Карол Рама. Вж. [https://archiviocarolrama.org/carol-rama/].



Изкуство и контекст 2021  157

понякога цели художествени светогледи. Този феномен 
е предмет на ред изследвания21. От своя страна Карол 
Рама по подобен начин е събирала ежеседмично прияте-
ли в дома си, като нейната мансарда се е превръщала по 
примера на салоните в пространство, свободно от медия 
и публичност, в което неформално вероятно се зараждат 
дискусии върху обществени и културни теми.

Кои са редовните посетители на „салона“ на Рама? В 
дома ѝ, по нейни думи, всяка събота са се събирали и са 
чели поезията и текстовете си нейните приятели Чезаре 
Павезе, Итало Калвино и Едоардо Сангуинети22: „... вся-
ка събота те идваха да четат поезията си в студиото ми“. 
Именно поради това, „салонът“ на Рама би могъл да се 
разглежда не само като пространство за обмен на мнения, 
идеи и творчество между съмишленици, но и като една 
своеобразна среда, дори среда с „образователен“ харак-
тер, ако приемем, че по този начин самата Рама е науча-
вала много. Тя не пропуска да спомене заслугата на при-
ятелите ѝ в това отношение („Моят скъп приятел Карло 
Молино ме научи как да гледам архитектурата“23). 

От тази гледна точка перспективата към самото твор-
чество на Карол Рама се разширява, доколкото то оби-
чайно е представяно като „своенравно“ и в някаква сте-
пен твърде самостоятелно, и изолирано от съвременните 
тенденции в различните сфери на културата и изкуство-
то. Тоест, несъмнено, Карол Рама е била запозната както 
с тенденциите в творчеството на своите приятели, които 
несъмнено е следяла отблизо, така и с идеите на епохата, 
които самите те са следели, изследвали и познавали, а чес-
то и създавали. Известно е, също така, че библиотеката ѝ 
с художествени каталози е богата24; сред тях например са  

21 Вж. напр. Landes 1988.
22 Цит. по Christoffersen, Gioni 2017: 35.
– Леа Верджине: Хората от Торино, с които си била най-близка?
– Карол Рама: Феличе Казорати. След това Масимо Мила, който ме запозна с Чезаре 
Павезе, също Итало Калвино и Едоардо Сангуинети: всяка събота те идваха да четат 
поезията си в студиото ми. Моят скъп приятел Карло Молино ме научи как да гле-
дам на архитектурата.
23 Christoffersen, Gioni 2017: 35. 
24 Takac 2019.
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каталози на Франсис Бейкън и Алберто Джакомети. От 
тази гледна точка можем да направим директни предпо-
ложения за автори, които са повлияли на творчеството 
на Рама или поне на светогледа ѝ. Такива са автори като 
Жорж Батай, Антонен Арто, Клод Леви-Строс, които са 
били познати на Едоардо Сангуинети, а така също и ху-
дожници като Жан Дюбюфе, Херман Нич, Хана Хьох и 
Ники дьо Сен Фал дори Фрида Кало. Така погледнато, 
този „по-сложен“ биографичен образ, който се опитахме 
да създадем накратко, ни припомня, че изправянето пред 
проблема на биографията потвърждава, че тя е точно тол-
кова необходима за историята и разбирането на дадено 
творчество, колкото и би могла да бъде негова пречка – 
очевидно утвърдената биография на Рама дотук успява 
да ограничи много от анализите върху творчеството ѝ. 
Всъщност творчеството на Карол Рама е, би могло да се 
каже, адекватно вписано в актуалните идеи на епохата, в 
която то се развива, а самата тя по-скоро, и противно на 
приписаната ѝ самобитност, притежава богата култура и 
образованост. Ето защо си позволих да наблегна на нейно-
то активно социално присъствие, особено по отношение 
на средата ѝ, която тя поддържа, и която в този текст на-
рекох алтернативен „салон“. Карол Рама е получила свое-
то образование както художественото, така и като цяло 
– по изцяло неконвенционален начин, извън Академията. 
Именно нейното студио и редовните събирания, които тя 
организира в продължение на десетилетия, нейният „са-
лон“, са източник на широките познания, които получава 
чрез приятелите си в среда на всеобщо забавление. Затова 
от една страна, бихме могли да се „поучим“ от описания 
опит и да разглеждаме биографичния разказ по-свобод-
но, а не тясно обвързан с анализа на творбите на худож-
ничката, а от друга страна, струва ми се, „салонът на Ка-
рол Рама“ е подходящо определение за едно съществено  
измерение на житейския опит на художничката.
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1. Снимка на стена от дома на Карол Рама. Фотография: анонимен автор  
(посетител на дома ѝ)

2. Карол Рама през 1952 г. на фона на парче плат с отпечатъци от ходилата 
на нейните гости. Оригиналът на изображението се намира в официалната 
електронна медия на © Архив Карол Рама
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3. Лучано Анселмино (на телефона), Карол Рама, Ман Рей и (вероятно) 
Пиерджорджо Марин. © Архив Карол Рама

4. Карол Рама и Анди Уорхол през 1975 г. Фотография: Дино Педриали
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5. Карол Рама в дома си. Зад нея се вижда голяма репродукция на фотография, 
на която Рама е с Едоардо Сангуинети в Лион през 1966 г., а от лявата ѝ страна 
е „Дракон за разходка“, подарък от Карло Молино. Фотография: Роберто Гофи

6. Карол Рама и Едоардо Сангуинети на представянето на съвместната им книга 
„Едоардо Сангуинети Карол Рама“ в Градската галерия за модерно и съвремен-
но изкуство през 2002 г. в Торино. До тях е Леа Верджине. Фотография: Роберто 
Гофи
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7. Карол Рама и Акиле Кастильони в Милано. Фотография: Роберто Гофи

8. Карол Рама, „Творба № 18“ (1939), © Архив Карол Рама
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9. Карол Рама, „Пръски“ (1967), фотография: Томазо Матина

10. Карол Рама, „Пророчества“ (1984), фотография: © Архив Карол Рама
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Carol Rama’s “Salon” in the Context 
of the Italian Culture in the Second 
Half of the 20th Century
 

Eva-Maria Ivanova

Summary: The paper presents the artist Carol Rama in the context 
of the Italian culture in the period of her active work. Carol Rama 
(1918–2015) lived and worked in Turin and remained unknown to the 
general public in Italy, but also abroad, until the mid-1980s, and es-
pecially until the beginning of 21st c. Based on collected information 
and documental research, the text will try to shake the established art 
historical and biographical narrative, who usually insist on her artis-
tic and cultural marginality, by providing evidence for her social and 
cultural inscription – for instance the existence of a circle of friends 
around her, representing some of the most notable cultural figures of 
their times. She maintains this circle by organizing weekly visits at 
her studio – a practice that could be defined as an alternative “salon” 
which reminds and transforms the models of the famous literary sa-
lons of Madame de Stahl or Carolina Schelling.
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Нови сведения за книгата на 
д-р Евдокия Петева-Филова 
„Никола Образописов“ 

Силвио Томов1

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Абстракт: Текстът има за цел да фокусира вниманието върху ус-
ловията в които е създадена монографията на д-р Евдокия Пете-
ва-Филова „Никола Образописов“. Ще бъдат представени и инте-
ресни факти относно принудителния престой на Филова в Само-
ков. За целта авторът се опира както на документални източници, 
така и на разкази на свидетели от това време. 

Ключови думи: нова българска история, история на изкуството, 
Самоковска художествена школа, съвременна българска история  

Д-р Евдокия Петева-Филова е една от най-забележи-
телните жени в новата българска история. За хората тя е 
позната единствено като съпруга на проф. Богдан Филов, 
но всъщност е много повече от това. В настоящия текст ще 
бъде разгледана историята около създаването на нейната 
книга за Никола Образописов – особено важна и значима, 
като същевременно ще бъдат представени и някои малко 
познати факти от живота и професионалната ѝ дейност. 
Евдокия Петева-Филова е родена през 1901 г. в град Шу-
мен. Произходът ѝ съвсем не е случаен: бащата, полковник 
Васил Петев е бил личен наставник на Цар Борис III и един 
от началниците на Военното училище в столицата. Майка 
ѝ Неда, произлиза от казанлъшкия род Папазооглу, из-
вестни розотърговци и активни участници в борбата на 

1 Силвио Томов е докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ка-
тедра „История на България“ – Нова българска история.
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българския народ за самостоятелна църква през Възраж-
дането. В семейството има още три деца: Мария, Стефана 
(Фана) и Ботьо. Мария не оставя наследници, а Стефана 
по-късно се омъжва за д-р Хантов. Дъщеря на Ботьо е Неда 
Петева, също племенница на Филова. Най-близките нари-
чат Евдокия „Кита“, а близостта и топлината между сес-
трите личи от посланието в една запазена картичка. Тя е 
от 1921 г., когато Филова е в Мюнхен, Германия: „На мило-
то ми Фанче, от кака му Кита“2. На лицето на картичката 
е снимка на Филова, облечена с риза с типична българска 
шевица3. 

 Евдокия завършва с отличие Първа софийска деви-
ческа гимназия, а след това занимава да учи в чужбина: 
Мюнхен и Вюцбург. Защитава докторат и специализира в 
две области на хуманитаристиката: история на изкуството 
и философията4. След завръщането си в България постъп-
ва на работа в Етнографския музей в столицата. Резултат 
от нейната работа са десетки изкуствоведски статии, но и 
такива, посветени на народното творчество на българите. 
Обекти на нейното изследване са народните носии, наки-
ти, колани и др. Много от тези трудове са в съавторство със 
Стефан Лазаров Костов, български писател, по това време 
директор на Етнографския музей5. Там работи и по-рано 
постъпилият от Филова, Христо Вакарелски. Ето как той 
описва запознанството им: „Влезе пълничка, млада, много 
добре облечена жена“6. Той изразява и недоволството си 
от работата на Филова и Ст. Л. Костов, като предлага сам 
да попълва инвентарните книги, но му е отказано катего-
рично7. Вакарелски (пак в своите спомени) изразява недо-
умение от факта, че Филови не са посетили нито веднъж 
Костов, докато той е на смъртно легло: „А мъчно му беше, 
че Филов, който му беше добър приятел, и като колега, и 
като съпруг на близката му приятелка д-р Евдокия Петева, 

2 Личен архив на Светла Хантова, снимката е публикувана многократно.
3 Личен архив на Светла Хантова, снимката е публикувана многократно. 
4 Златкова 2007: 199.
5 Златкова 2007: 200.
6 Златкова 2007: 199. 
7 Златкова 2007: 199-200.
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не намери възможност нито веднъж да го посети… Голям 
човек беше станал“8. На опелото на Костов говори един-
ствено Вакарелски, като не пропуска да спомене за „жес-
токостта на бюрократа-министър“, който уволнил Костов 
няколко дни преди кончината му, защото е навършил 60 
години. Този чиновник е Богдан Филов9. 

Според Стефана Хантова, сестра на Филова, дневни-
кът на Евдокия не е трябвало да се публикува, тъй като 
е лично и интимно нещо10. Тя споделя още, че дължи на 
сестрата си единствено отпечатването на книгата ѝ за Об-
разописов. Интервюто е публикувано две години преди 
излизането на книгата11. В биографията, поместена на зад-
ната корица на дневника, се срещат редица грешки и не-
точности. Например изписано е името Никола Обретенов 
вместо Образописов, има и сбъркана фактология – Фило-
ва почива през 1973 г., а не през 80-те години на XX в.12 

Трудните годините за Евдокия Филова започват след 
09.09.1944 г. Проф. Богдан Филов е осъден на смърт от т.
нар. Народен съд и разстрелян на 01.02. 1945 г. Жилището 
им в София на улица „Кракра“ (след 1944 г. ул. „Дими-
тър Полянов“) е отнето от държавата и там се настанява 
Победа Попова – сестра на партизанката Лиляна Дими-
трова. Евдокия е изселена първоначално в Дулово, Си-
листренско, където живее в стая с под от пръст, след това 
в Ловеч. Завръща се за кратко в София, но пак е изселена 
в Самоков. Това се налага, понеже в апартамента живее 
Победа Попова и подава оплакване, че не може да живее 
под един покрив с Филова, която по нейни думи непре-
къснато я провокирала и предявяла собственически(!) 
чувства към собствения си апартамент и вещите вътре13. 
Според близки до Филова тя никога не е говорила за тези 
неща, а даже напротив прекъсвала и отбягвала опитите 

⁸ Златкова 2007: 203.
9 Златкова 2007: 203.
10 Лазарова 1992: 2.
11 Лазарова 1992: 2.
12 Филова 1992: 223.
13 КРДПОБГДСРСБНА, ф.12, оп. 1, а.е. 219, л. 250.
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за разговори на тази тема и клюките от любопитни съ-
беседници14. Първоначално Филова живее в Девическия 
манастир в Самоков, а впоследствие става квартирант на 
Елена Симева, която приемала и други изселени. Днес 
тази прекрасна къща не съществува, запазена е само 
нейна снимка, дело отново на Николай Палатовски15.  
Единствената „вина“ на Евдокия е, че е съпруга на Богдан 
Филов, а властта я счита за „враг, който злостно критику-
ва“ (израз от документи на ДС) същата тази нова власт16. 
През цялото време органите на Държавна сигурност во-
дят лично досие на Филова под името „Кокона“. Там са 
запазени редица доноси, включително на нейни съседи, 
Победа Попова и др. Според новата власт Филова е враг 
на всичко прогресивно и непрекъснато хули и критику-
ва новата власт, изразявайки явно негативното си отно-
шение спрямо нея. Това не отговаря на истината, а даже 
напротив – Филова избягвала да говори за политиката и 
отклонявала всички любопитни въпроси17. В случая явно 
не е важна каква е истината, а как виждат нещата влас-
тимащите. Според докладващия офицер, Филова дружи 
само с лица, които се отнасят враждебно към „народната 
власт“ и „няма да се помири никога с днешното прави-
телство“18. Хубаво е да се отбележи, че документите в дос-
ието са изпълнени с правописни грешки, което говори и 
за „нивото“ на оперативните лица, които са се занимава-
ли с нейната личност. От справка, направена през 1969 г., 
научаваме, че материалите за нея са свалени в архив, тъй 
като не е установена вражеска дейност19 (израз от текста). 
За съжаление не успях да намеря търсената от мен инфор-
мация, а именно за живота на Филова в Самоков и лица-
та с които е контактувала там – повечето също като нея 
„проблемни“ за властта. Възможно е такава информация 
да е имало, но да е унищожена. Това обаче е само хипоте-

14 Устни сведения, взети от Росица Тренкова (р. 1935) на 26.07.2019 г. 
15 Личен архив на Светла Хантова. 
16 КРДПОБГДСРСБНА, ф.12, оп. 1, а.е.219, л.250.
17 Устни сведения взети от Росица Тренкова на 26.07.2019 г.
18 КРДПОБГДСРСБНА, ф.12, оп. 1, а.е.26954, л.138.
19 КРДПОБГДСРСБНА, ф.12, оп. 1, а.е.26954, л. 217.
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за, тъй като няма следи, водещи към такова заключение.  
В Самоков Филова преподава частни уроци по френски 
език, защото получава 50 лева пенсия – средства, които са 
крайно недостатъчни. Филова дружи с други хора, споде-
лили нейната съдба, като сем. Масларски и сем. Гудеви. 
Други нейни ученици са двамата братя Масларски. Ето 
какво си спомня Иво Масларски (галерист): „Беше забеле-
жителна жена. Бяха близки с майка ми и баща ми. Спом-
ням си как сме ходили да се къпем в река Искър, а тя стои 
на брега и ни чака. Имам книга за Ермитажа с автограф 
от нея“20.

Не са никак малко и нейните ученици, но безспор-
но най-близък до нея човек е Росица Тренкова, оперна 
певица, родена в Самоков. Ето какво споделя тя: „Едно 
такова приятелство с нея беше цял университет за мене. 
Беше като прозорец към света. Росица Тренкова опис-
ва и комуникацията си с Филова след като заминава да 
пее в Бургас и Стара Загора: „Писмата ги даваше на мо-
ята майка. Подписваше ги само „К.“ (наричана е Кита 
от най-близките си), за да не се разбере, че са от нея. Тя 
искаше да се крие, страх я беше да не ми навреди. Аз 
не се страхувах. То ми навреди по-късно може би, но 
като отидох да си търся досието ми казаха, че нямам“21.  
Филова неколкократно отправя молби да ѝ бъде възста-
новено софийското жителство. Въпреки негативното от-
ношение от страна на властта и партията, Филова не е ли-
шена от подкрепата на редица софийски интелектуалци, 
които подписват една от многобройните ѝ молби да бъде 
допусната да се завърне в София. Това са: Васка Емануи-
лова – художничка, акад. Стефан Младенов – езиковед, 
Стоян Сотиров – два пъти председател на СБХ, проф. 
Дечко Узунов – по това време директор на Националната 
галерия. Също акад. Гаврил Кацаров – класически фило-
лог и историк, Стою Тодоров – редактор на вестник „На-
родна култура“ и акад. Кръстьо Миятев. Те подчертават 
заслугите ѝ за българската култура, както и публикаци-

20 Устни сведения, взети от Иво Масларски (р. 1950) на 26.07.2019 г.
21 Устни сведения, взети от Росица Тренкова на 26.07.2019 г.
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ите за „прогресивни художници“ – израз от текста. Сред 
тях е изтъкнато и името на Иван Милев с неговите творби, 
свързани със Септемврийското въстание от 1923 г. При-
ложен е и списък с двадесет и три нейни научни произ-
ведения22. Евдокия Филова е рисувана от художниците 
Борис Георгиев и Дечко Узунов, а дома на семейството 
краси стенопис на Бенчо Обрешков, като новите „наема-
тели“ дори изчегъртали кръста от купола на църквата23. 
Евдокия Филова живее в Самоков почти до 1973 г., когато 
и почива. В последните години се завръща в жилището 
си, което е закупено от оперната певица Маргарита Ли-
лова и така „наемателите“ биват изгонени завинаги24. Ни-
колай Палатовски е автор и на последната снимка на Фи-
лова, направена именно там през 1970 г. В София дружи с 
Люба Тошева, Елена Стоин, Тотю Гъбенски, Балан и др25.  
В Самоков Филова общува със семействата Гудеви – също 
изселени, Караманчеви и др. 

Преди да говорим за книгата за Образописов е редно 
да обърнем внимание на процеса на нейното създаване. 
Докато е интернирана в Самоков, Филова общува с внуч-
ката на зографа – Александра. Тя е учителка и притежава 
богат семеен архив, който Филова ползва при направата 
на книгата. Част от него са „счетника“ – включващ поръч-
ки за икони и стенописи, както и очерк, писан от Борис 
− син на Никола Образописов. Запазена е и бележка, коя-
то свидетелства за благороден акт: Александра Образопи-
сова подарява на Филова икона в знак на благодарност за 
това, което е направила за нейния дядо26. Иконата пред-
ставлява диптих с Исус и Богородица и е недовършена 
(поне според текста на бележката27). Не по-маловажна е и 
работата на Филова с Николай Палатовски – потомствен 
художник-фотограф, чийто баща е руснак. Те произхож-
дат от Дупница, но Палатовски живее и работи в Само-

22 Устни сведения, взети от Росица Тренкова на 26.07.2019 г. 
23 Устни сведения взети от Росица Тренкова на 26.07.2019 г.
24 Тренкова 1993: 5.
25 Тренкова 2012: 81-82.
26 Семеен архив на Светла Хантова. 
27 Семеен архив на Светла Хантова. 
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ков28. Двамата с Филова обикалят, с автомобил „Трабант“, 
издирват и проучват църкви и манастири, където е творил 
Образописов. Палатовски е направил и невъзможното, за 
да се получат възможно най-хубавите снимки29.

Книгата за Никола Образописов е разделена на пет 
глави. Евдокия Филова, не само разкрива биографията и 
дейността на Образописов, но прави анализ и на неговото 
творчество. Тя го сравнява с други автори, негови съвре-
менници. Това личи особено в предговора: „ако искаме 
да проникнем в делото на известен художник, трябва да 
познаваме както социалните, икономическите и полити-
ческите условия, при които е живял и творил, така и худо-
жественото наследство, което е получил в своята страна.“30 
Приживе Филова не успява да издаде този свой труд, въ-
преки големите усилия, които полага. В досието ѝ са запа-
зени следи, които ни водят към факта, че все пак е имало 
първоначална идея за нейното издаване. Информацията 
се допълва и от два документа – съобщение за изпраща-
не на снимки, тъй като ръкописът е готов за публикуване. 
Вторият е съобщение за изплащане на обезщетение, тъй 
като ръкописът ѝ е задържан шест месеца в издателство 
„Български художник“. Той не може да бъде отпечатан, 
тъй като не отговаря на изискванията31. Филова дори се 
среща с проф. Атанас Божков, тогава заместник-председа-
тел на Комитета за култура. Запазено е и писмо на акад. 
Владимир Георгиев (езиковед) по тази тема32.

Книгата за Образописов е издадена посмъртно – едва 
през 1994 г. от издателството на Българската академия 
на науките. Етнографският музей в София организира  
изложба33. Тя набляга повече на шевиците, с които е рабо-

28 Той дълго време работи в Рилския манастир, съавтор е на албум за Света-
та обител, заедно с Анчо Анчев. Негови снимки са публикувани в книгата на 
Мария Златкова – „Рилският манастир в най-ново време. Политика, идеология, 
вяра 1944–2019 г“, София, 2020.
29 Устни сведения, взети от Росица Тренкова на 26.07.2019 г.
30 Филова 1994: 5.
31 Личен архив на Светла Хантова. 
32 Личен архив на Светла Хантова.
33 Изложбата „Д-р Евдокия Петева–Филова – завръщане в Двореца“ – пътуване 
към неуморимото сърце на българската етнография. Вж. http://iefem.blogspot.
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тила и на нейната дейност като етнограф34. Публикувани 
са редица популярни статии, повечето от които се при-
покриват и преповтарят. На места има и фактологически 
грешки. Всичко това става със съдействието на племенни-
цата на Евдокия – Светла Хантова, която съхранява архив с 
уникални непоказвани снимки, писма и документи. Таки-
ва материали се намират и при Росица Тренкова. Редно е 
да почетем по подобаващ начин тази жена, най-вече като 
голям български учен, както и отпечатъка, който е остави-
ла върху Самоков и самоковци през всички тези години. 
Подходящ начин би било организирането на документа-
лен филм, посветен на нейните живот и дейност.

В популярното предаване „История БГ“, посветено 
на жените в българската история, Филова за пореден път 
бе представена само като съпруга на Богдан Филов. Това 
стана накратко с няколко думи, а и значителната ѝ научна 
дейност бе иронизирана и представена като „сладникав 
романтизъм“35. 

През последните години се направи немалко. Моно-
графията на Филова за Иван Милев бе преиздадена. Съв-
местно с общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ 
– град Самоков, планирахме да направим лекция за жи-
вота и творчеството на Евдокия Филова, но начинанието 
се провали, поради наложените ограничения заради пан-
демията. Планираме в близко бъдеще изработването на 
документален филм за нея. Все още сме длъжници пред 
паметта ѝ. 

com/2016/06/blog-post_71.html, посетен на: 27.08.2021 г.
34 Изложбата „Д-р Евдокия Петева–Филова – завръщане в Двореца“ – пътуване 
към неуморимото сърце на българската етнография. Вж. http://iefem.blogspot.
com/2016/06/blog-post_71.html, посетен на: 27.08.2021 г. 
35 История БГ-Жените общественички Вж. https://bnt.bg/news/zheni-
obshtestvenichki-293176news.html, посетен на: 27.08.2021 г. 
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1, 2 Картичка от Евдокия Филова до сестра ѝ Стефана Хантова, Мюнхен, 
25.08.1921 г. 
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3. Семейство Филови с непознато 
лице, Турция, 1932 г. 

4. Икона, подарена от Александра Образописова на Евдокия Филова 
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Silvio Tomov – New Information 
About the Book Nikola Obrazopisov 
by Evdokia Peteva-Filova

Silvio Tomov

Summary: The text is about Evdokia Filova. She was the wife of Bog-
dan Filov – prime minister of Bulgaria during the Second World war. 
After the communist coup from 1944 he was sentenced to death and 
executed. Evdokia was exiled in Dulovo, Lovech and finally in Samok-
ov where she spends most of her time until 1973 when she died. In 
Samokov Filova wrote a book about Nikola Obrazopisov a famous 
iconpainter from Samokov. Her work was published in 1994 many 
years after her death after the democratic change in Bulgaria.
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Кризата в съвременната 
художествена критика –  
изменения във властовите 
позиции

Радослав Механджийски1

Нов български университет

Абстракт: През средата и втората половина на XX в. изкуство-
то преобразява своето мислене и отношение към реалността и 
към самото себе си – то елиминира всички ограничения, свър-
зани с тематиката, материята, формата и интензивността си на 
изразяване. Художествената критика се оказва неподготвена за 
тази сравнително бърза промяна и нейното влияние, поставено в 
контекста на последните две столетия, отслабва драстично. Ико-
номиката на съвременното изкуство днес създава допълнителни 
предизвикателства за класическите устои на критиката. В рамки-
те на текста най-общо се проследява развитието на тези процеси, 
като се посочва кои са най-важните тектонични изменения във 
взаимодействието между критика и останалите участници в света 
на изкуството.

Ключови думи: художествена критика, пазарни практики в съ-
временното изкуство, концептуално изкуство, куратор, колекцио-
нер, арт дилър

Способни ли сме днес като специалисти да изразява-
ме обосновани критически оценки за социалната и есте-
тическа стойност на съвременното изкуство? Къде е място-
то на пазара в проблема за формиране на стойност и худо-
жествена значимост? Нужно ли е изобщо да се опитваме 
да „обуздаем“ изкуството в критическа хватка, или негова-
та вътрешна сила е достатъчно мощна, за да съгради свой 
собствен естествен подбор, задоволително искрен и в същ-

¹ Радослав Механджийски е докторант по изкуствознание в Нов български универси-
тет. Професионални интереси: българско и световно съвременно изкуство. Основа-
тел на платформата Art and Culture Today.
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ността си неограничен от прагматизма на икономиката? 
Всички световни специалисти в сферата на художестве-
ната критиката са единодушни – тя вече няколко десе-
тилетия е в състояние на криза. Бенджамин Бухло дори 
говори за смъртта на художествената критика, реагираща 
във висока уязвимост при формирането на художествена 
стойност2. Как се стига до това и кои са основните изме-
нения във властовите позиции що се отнася именно до 
формиране на художествена стойност в съвременното  
изкуство днес? 

Началото на художествената критика обозначаваме 
през XVIII в. с Дени Дидро (1713–1784) и начина, по кой-
то той отразява френските салони. Текстовете му, издава-
ни между 1759 и 1781 г., формулират нова, неутрална, но 
силно властова позиция – тази на критика. Човек, който 
разчита на своята ерудираност и вкус, за да говори за ви-
дяното изкуство открито, вдъхновено и категорично. Ус-
пехът му, т.е. доверието, което читателят му гласува, не 
се корени във формалистичния анализ на произведени-
ята, а в силата и съдържателността на неговата нескрито  
субективна преценка. На този етап обаче този тип крити-
ка се разпространява сред много тесен кръг образовани 
читатели, което ограничава нейната по-широка социална 
стойност. 

По-късно, в средата на XIX в., благодарение на Шарл 
Бодлер (1821–1867), художествената критика израства в 
рефлексивна естетическа преценка на изкуството, чиято 
значимост обладава както сферата на публичните страсти, 
така и мислите на самите художници. Тази критика вече 
е публична, тя живее в открит дебат с моралните кодове 
на времето, в които без съмнение дързостта на мисълта 
често се оказва проблематична. Влиянето на Бодлер върху 
следващите поколения критици е безспорно, а някои от 
най-големите му заслуги можем да видим в „Има ли нуж-

2 Buchloh 2002: 200-228. Round Table: The Present Conditions of Art Criticism включва 
историци на изкуството, художници, критици и куратори, повече от които с му-
лти-дисциплинарен профил: George Baker, Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh, 
Andrea Fraser, David Joselit, James Meyer, Robert Storr, Hal Foster, John Miller, 
Helen Molesworth.
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да от критика?“ (1846). Там той пише: „За да бъде спра-
ведлива, тоест за да оправдае предназначението си, кри-
тиката трябва да бъде пристрастна, пламенна, политична, 
подчинена само на една гледна точка, но гледна точка, раз-
криваща най-много хоризонти“3. Твърдение, което – както 
ще видим – може да служи като завършена „методологи-
ческа“ формула.

Тази перспектива очертава класическата представа за 
художествения критик. Кардиналната промяна настъп-
ва в десетилетията непосредствено след Втората световна 
война, когато концептуалното изкуство преобразява на 
практика всички конвенционални норми и критерии за 
създаване, възприемане и анализиране на изкуство. По-
ради несъвместимостта на критическия апарат с израз-
ните средства на това ново изкуство обаче не критиката, 
а теорията на изкуството се превръща в единствения въз-
можен медиатор на преживяването. Още по-важно е, че 
самото теоретизиране и контекстуализиране много често 
се реализира от самите художници. И това, разбира се, не 
е съвсем непреднамерено. Атаките към художествената 
критика от страна на концептуалното изкуство например 
понякога са напълно директни. В своята уводна статия за 
Art & Language, Йозеф Косут описва намеренията на кон-
цептуалното изкуство по следния начин: „Това изкуство 
едновременно анексира функцията на критѝка и отхвър-
ля необходимостта от посредник“4. Косут е устремен към 
обезоръжаването на критиката, защото той вижда оце-
нъчната редукционистка перспектива, произхождаща 
от историята на изкуството като критика, която отделя  
художника и неговите намерения от изкуството, което той 
създава5.

В тази новоформирала се ситуация критиците не без 
основание, разбира се, се впускат в изследване на самата 
природата на художествената критика. Опитват се да от-
крият своята позиция сред радикално изменения хори-

² Бодлер 1976: 48.
4 Kosuth 1970: 3-4.
5 Kosuth 1996: 40.
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зонт на поведение на съвременното изкуство и на самите 
художници. Този интелектуално-теоретичен дебат обаче 
продължава и до днес без да има ясни очертания. И дока-
то той тече, пазарната необходимост от писане за изкуство 
се адаптира, а това трансформира и тектониката от взаи-
моотношения и влияния между основните участници.

В ретроспективен план, първото сериозно изменение 
във властовите позиции в света на изкуството, стимули-
рано от пазарната икономика, можем да регистрираме 
във втората половина на XIX в. В контекста на форми-
рането на импресионизма и отслабващото влияние на 
Академията, една от най-влиятелните новоизрастващи 
фигури е тази на арт дилърa6. Още по-важно, арт ди-
лърът е едната половина от колаборативната система  
„дилър-критик“ – система, доминираща някъде до среда-
та на XX в. В какво се изразява тя? 

Заедно дилъри и критици олицетворяват максимал-
ното доближаване на две принципно разделени и отда-
лечени по-рано измерения в изкуството: от една страна, 
извличането или формирането на смисъл и художествена 
стойност от произведенията и тяхната пазарна оценка, а 
от друга – реализация. При взаимодействието между два-
мата, критикът „разчита“, разпознава, а понякога и час-
тично изобретява смисъла и символичната стойност на 
творбите, но вместо да приключи дотук, този път той спе-
кулира по отношение на потенциала на самите художни-
ци и новоформиращите се художествени практики. В ко-
лаборативния си модел критикът и дилърът имат сходна 
цел, която постигат с различни, но взаимно допълващи се 
средства. Целта е да откриват прогресивни нови художни-
ци и да спомагат в максимална степен за реализирането 
на техния възход, като междувременно задоволят потреб-
ностите на колекционерите и останалите благодетели.

Днес обаче вместо колаборатива дилър-критик, ние 
имаме друга стратегическа система на взаимодействие: 
дилър-колекционер-куратор. Именно в условията на тази 

6 White 1965.
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най-актуална система критикът сякаш не успява да запа-
зи своята централна значимост сред дискурсите, заоби-
калящи изкуството днес. Съвременните художници не са 
разпознаваеми, благодарение на критическите статии за 
тях – много по-важни са: имената на дилърите, които ги 
представляват; колекциите, в които присъстват; музеите, 
сред които са намерили място техни произведения и екс-
позиции. Заради властта, с която дилърите и колекционе-
рите разполагат при формирането на професионално и 
по-широко обществено възприятие спрямо даден худож-
ник или изкуство, мнението или потвърждението от стра-
на на критика сякаш вече е излишно. Никой не го търси 
или очаква. Вече класически пример от края на XX в. е този 
на колекционера Чарлс Саатчи, който почти еднолично 
„изобретява“ и позиционира в най-високия пласт на съ-
временното изкуство групата на „Младите британски ху-
дожници“, най-ярък представител сред които е Деймиън 
Хърст.

Третата ключова фигура, която най-често е възпри-
емана като съучастник в детронирането на художествена-
та критика, е кураторът. Днес кураторът се е превърнал 
в посредник между изкуството и публиката – т.е. той из-
зема традиционното пространство на критика. Респек-
тивно, кураторът не рядко доминира при формирането 
на смисъл, художествена стойност и цялостен дискурс 
около даден художник, произведение, изложбен проект 
или тенденция в съвременното изкуство. Критикът, за 
разлика от куратора, цели да възприеме и действително 
да оформи гледната точка на публиката от позицията на 
аргументиран страничен наблюдател – което е съвсем раз-
лично от това да служиш просто като медиатор. Няма ло-
гика да очакваме кураторът да заеме позиция, различна 
от одобрителната по отношение на собствения си проект, 
независимо колко квалифицирано или внимателно е това 
одобрение. 

Казаното тук, разбира се, е силно обобщено, затова 
ще маркирам единствено, че кризата в художествената 
критика не се корени в липсата на публични простран-
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ства за критическа изява. Просто писането за изкуство и 
култура е загубило критическата си тежест. Художестве-
ната критика не е изчезнала от полето на съвременното 
изкуство, но нейното влияние върху социалната среда, 
заобикаляща това изкуство, както и върху художествени-
те практики, реално се е уталожило в състояние на абсо-
лютна пасивност. Споделеното тук не означава, че худо-
жествената критика няма роля в днешния свят. Означава 
просто, че като практика тази критика се оказва в голяма 
степен подвластна на интересите на колекционерите и ди-
лърите на изкуство.

При подобни обстоятелства човек често се обръща 
към миналото в опит да възвърне истинността на своето 
дело. Малко по-рано цитирахме сентенция на Бодлер, за 
която споменах, че може да се мисли като вид методоло-
гическа формула. Тя гласеше: „За да бъде справедлива, то-
ест за да оправдае предназначението си, критиката трябва 
да бъде пристрастна, пламенна, политична, подчинена 
само на една гледна точка, но гледна точка, разкриваща 
най-много хоризонти“7. 

Нека се вгледаме в казаното от него. Според Бодлер 
справедливата критика трябва да бъде: пристрастна – на 
този етап субективността в анализите все още не е раз-
позната като слабост, а напротив. Императивно, худо-
жественият критик следва да е личност. Не просто човек, 
способен да артикулира проблемите и състоянието на из-
куството, не просто специалист, усвоил определен форма-
листичен метод на мислене, говорене или писане, а преди 
всичко мощен характер, чиято пристрастност има значе-
ние за обществото. 

Справедливата критика трябва да е пламенна. Ако на 
една пристрастна критика или на едно пристрастно мне-
ние по принцип му липсва пламенност, това мнение оста-
ва осакатено, защото знаейки за неговата пристрастност, 
ние (ясно е) не очакваме да бъдем поразени единствено 
от вътрешната му логика. Пламенността изисква високи 

7 Бодлер 1976: 48.
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езикови и ораторски умения. Тя е острието на логиката – 
или натискът, който позволява на острието да проникне в 
плътта на убеждението. 

Справедливата критика трябва да е политична – т.е. 
да не се откъсва от големите социални страсти на времето, 
които, съвсем естествено, са упоили настоящето. Следова-
телно от критика се очаква да е добре информиран, да не 
е изолирал себе си от света, вгледан единствено в хода на 
изкуството – очаква се мисълта му да е истинно ангажира-
на с моменталния характер на времето. 

Справедливата критика трябва да е подчинена само на 
една гледна точка. Тя трябва да избягва спекулативността и 
лъжливия опит да се обхванат всички перспективи. Ней-
ната безкомпромисност не се изразява в отричането на ос-
таналите гледни точки, а в способността една гледна точка 
да оживее, преглътнала страха от своята уязвимост, която, 
така или иначе, е неизбежна. 

И последно, справедливата критика трябва да бъде 
подчинена само на една гледна точка, но гледна точка разкри-
ваща най-много хоризонти. Да формираш единствена глед-
на точка, разкриваща най-много хоризонти, изисква в тво-
ята изначална мотивация да има нещо алтруистично, а не 
егоистично. Изисква се определен тип добронамереност 
към човека и света като цяло. И макар тази добронаме-
реност понякога да е скрита зад пристрастност и пламен-
ност, арогантност дори за способния да остане незасегнат 
от моменталния характер на думите, ти трябва да завеща-
еш нещо, което преодолява ограниченията на собствената 
ти субективност – а именно хоризонти, които той да от-
крива и да мисли самостоятелно. Сами разбираме колко 
често тези намерения могат да останат неразбрани. Дали 
бъдещето на съвременната критика се крие в нейното  
минало е въпрос, който предстои да получи своя отговор.



Изкуство и контекст 2021  189

Библиография 

Бодлер 1976: Бодлер, Шарл. Има ли нужда от критика? Са-
лон 1846. – В: Естетически и критически съчинения. Пре-
вод от френски език Лилия Сталева. Съставител Димитър 
Аврамов. София, 48.
Buchloh 2002: Buchloh, Benjamin. Round Table: The Present 
Conditions of Art Criticism. October. Vol. 100, Obsolescence 
(Spring, 2002). Published By: The MIT Press, 200-228.
Kosuth 1970: Kosuth, Joseph. Introductory Note by the 
American Editor. – In: Art & Language, 3-4.
Kosuth 1996: Kosuth, Joseph. Intention(s). – Art Bulletin 78, 
409.
White 1965: White, Harrison, White, Cynthia. Canvases and 
Careers: Institutional Changes in the French Painting World.
The University of Chicago Press.

The Crisis in Contemporary 
Art Criticism – Alterations 
of the Power Structures 

Radoslav Mehandzhiyski

Summary: In the middle and second half of the 20th century, art 
transformed its thinking and attitude towards reality and itself – it 
eliminated all limitations related to the subject matter, its form and 
intensity of expression. Art criticism was unprepared for this relative-
ly rapid change and its influence, placed in the context of the last two 
centuries, drastically faded away. The economics of the 21st century 
contemporary art creates additional challenges for the classical foun-
dations of art criticism. The text traces the general development of 
these processes, indicating the most important tectonic changes in the 
interaction between the critics and the other actors in the art world. It 
also suggests a certain view related to the possible regeneration of the 
art criticism as vital perception forming factor of art for both collectors 
and dealers as well as the broader public. 
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Фотографиите на Йордан 
Йорданов-Юри – проява на 
свободен дух в рамката на 
социалистическата фотография

Гергана Дамянова1

Национална академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Абстракт: Социалистическата власт превръща фотожурналис-
тиката в инструмент с цел пропаганда. Човекът присъства в тези 
фотографии като най-малката клетка на едно „успяло социа-
листическо общество“. Наред обаче с тези фотографии, същест-
вуват и други, встрани от официалната линия. В тях водещи са 
авторският поглед и собствената нужда да се снима живота. Този 
подход довежда и до една различна, по-интимна и истинска  
фотография. Пример за такива кадри представлява творчество-
то на Йордан Йордан-Юри. Този вид фотография става част от  
фотографското наследство на България, докато първият вид  
съществува само като факт в архивите днес. Тази статия има за 
цел да изследва причините за това. 

Ключови думи: репортажна фотография, фотожурналистика, 
свободни фотографски маршрути

Сизиф се роди от свободата на свободния творец2. 
Мариета Голомехова

За мен свободата е религиозно понятие, свързано с ис-
тината. Колкото повече се доближаваш или се стремиш 

към истината, толкова по-свободен се чувстваш3. 
Николай Трейман

1 Гергана Дамянова е завършила Национална академия за театрално и филмово изку-
ство „Кръстьо Сарафов“, специалност „Фотография“.
2 Golomehova 2020: 56.
² Думите са част от интервю, взето от автора на настоящия текст. Разговорът е 
проведен на 18.12.2020 г. в ателието на фотографа в София.
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Двата цитата свидетелстват, че в основата на творе-
нието често стои свободният дух, който не се побира в оп-
ределени граници, ограничения и норми. Деяна Стама-
това, Гаро Кешишян и Румен Георгиев са творци, които 
го доказват. По време на политически режим, където на 
фотографията се гледа основно като на „чудесен способ… 
да се запази за поколенията живата картина на човешката 
история, образите на нейните изтъкнати творци“4 и като 
„средство за създаване и оформяне на реалността“5, те въ-
плъщават думите на Цветан Тодоров – за триумфа на тво-
реца.

Настоящето изложение фокусира вниманието върху 
една от проявите на този триумф, а именно – свободния 
дух. За пример ще послужат кадри, направени от Йордан 
Йорданов-Юри.

Фотожурналистиката и фоторепортажът6 са особено 
интересна за изучаване територия. Още с появата си, и 
прекосявайки епохите в човешката история, те познават 
множество интерпретации и предназначения. И повече 
от всеки друг фотографски жанр, те са били носители на 
силни политически и социални послания. „Още в края на 
XIX в, фотографията позволи да се изобличат социални-
те неравенства, засилени от индустриализацията и урба-
низацията… Този стил продължава да е привлекателен 
за онези, които мислят, че една добра снимка може да 
допринесе за привличането на вниманието на обществе-
ното мнение към най-ярките несправедливости.“7 – пише 
Наоми Розенблум. Разглеждана в тази перспектива, не е 
никак учудващо случилото се с фотожурналистиката в 
България в периода след 1944 г. Още с настъпването на 
политическите промени, тя измества останалите жанро-
ве, заемайки централно място. Този вид фотографии се 

4  Коен 1970: 2.
5 Гаджева 2019: 385.
⁵ Васил Д. Кацев прави следното разграничение: „Фоторепортажът например е 
жанр на фотожурналистиката. […] У нас например фоторепортажът се е поя-
вил отначало само в един от своите видове – фотоинформацията […]“ 
Кацев 1978: 112.
⁶ Rosenblum 1997: 384.
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намира на страниците на всички официални издания, 
включително и на списанието за фотографско изкуство 
„Българско фото“. Оттук следва, че този вид репортаж е 
приет от конюнктурата и за вписващо се в стандартите на 
социализма изкуство. Катерина Гаджева дори пише, че: 
„изтласкването на автора от публичното пространство…
довежда до обявяването на фотожурналистиката за един-
ствен „официален“ жанр във фотографията, напълно 
признат и толериран от властта.“8

Навярно причината за това би следвало да бъде тър-
сена в самата същност на жанра. Васил Кацев дефинира 
така: „Фоторепортажът е оперативен, информативен и 
документален доклад във фотообрази. Той отразява не-
посредствени моменти от естественото развитие на оп-
ределени събития, явления, факти или случки с общест-
вено-политически характер“9. Бидейки асоцииран със 
свидетелство, той се превръща в инструмент за пропаган-
диране. Като обслужва идеологията обаче, често се при-
бягва до фотографски похвати, чиято цел е да се получи 
изображение, доказващо политическия дискурс дори и с 
цената на това, в него да липсва истина. Катерина Гаджева 
пише: „Социалистическата власт има практиката да из-
ползва убедителността на фотографското изображение, 
за да създава илюзии, които след това превръща в истини, 
включва неусетно в живота, където те започват да участват 
в ежедневието“10. Това е и една от причините тези фото-
графии да са останали единствено в архивите: в тях фо-
тографът е окото, а фотографското изображение е памет-
та, неоспоримият документ, чиято мисия е да изобрази и 
съхрани избраната от властта версия на действителността, 
без да поражда каквото и да е съмнение в нейната истин-
ност и достоверност, макар всъщност да става въпрос за 
една „инсценировка“11 на живота, по думите на Гаджева12. 

⁷ Гаджева 2012: 18.
9 Кацев 1978: 114.
10 Гаджева 2017: 438.
11 Гаджева 2019: 384.
12 Гаджева пише: „Това напълно променя работата на фотографа и от безпри-
страстен регистратор на действителността той се превръща в активен „сцена-
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Още повече, че използването на фотографията с това ново 
предназначение се случва съвсем явно13.

Изследвайки въпроса за фотожурналистиката в гла-
вата, посветена на фотографията в България14, Цветан 
Томчев синтезира така основния проблем, пред който тя е 
изправена в период 1970–2000 : от една страна, стои външ-
ната заплаха, а именно фотографът да бъде цензуриран за 
заснемането на „неправилните“ обекти и теми, каквито са 
всички онези, излизащи от рамката на лъскавата социа-
листическа витрина. От друга обаче, дебне вътрешната 
заплаха – дори да бъде избегната официалната цензура. 
Томчев наблюдава, че самите фотографи си налагат огра-
ничения, избягвайки една или друга тема. И обяснява така 
ситуацията: „Още повече, че за много фотографи засне-
мането на такива сюжети беше безполезно, защото никоя 
печатна медия никога нямаше да ги публикува и авторът 
нямаше да получи възнаграждение“. А Гаджева допълва: 
„Публичност имат шанс да получат само онези снимки, 
които отговарят напълно на идеологическите изисква-
ния.“15

Печатните медии са привлекателни за фотографите, 
тъй като „чрез печата социалистическите идеи лесно по-
коряват масите и в най-малките села, и в най-отдалечени-
те райони“16. Иначе казано – творчеството на фотографа, 
намерило място сред техните страници, бързо ще достиг-
не до всяко кътче на страната. 

Не бива обаче да се мисли, че тази зависимост е при-
същата само на българските фотографи17. Макар и не в 

рист“ и „режисьор“, чиято главна задача е да работи по създаването на нов мо-
дел на света в съзнанието на хората“. Гаджева 2012: 15
13 В тази връзка Петър Боев пише: „През април 1975 г. секретариатът на ЦК на 
БКП прие решение за превръщането на ДП „Българска фотография“ в култур-
но-пропаганден институт, „за засилване нейната роля за масово-политическата 
работа през етапа на изграждане на развито социалистическо общество“. 
Боев 2000: 36.
14 Томчев 2016: 113.
15 Гаджева 2019: 388.
16 Гаджева 2012: 12.
17 Така например Мишел Поавер говори за същия феномен във Франция през 
70-те години на XX в.
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една и съща посока, предпочитанията на печатните медии 
са изиграли решаваща роля при избора не само на темите 
и обектите, а и на начина, по който те ще бъдат запечата-
ни. От тази ситуация съвсем логично произтича, че когато 
българският фотограф е бил на кръстопът какво да засне-
ме, с оглед получаване на публичност и възнаграждение, 
най-вече са присъствали: политическия живот, въплътен в 
официални срещи, ръкостискания и манифестации; про-
явите на бурно кипящата индустрия, олицетворени от ко-
лосални строежи и внушителни фабрики, откриване на 
нови здания и прерязване на ленти; стремително развива-
щите се сфери на транспорта, икономиката, науката, здра-
веопазването, образованието и културата. Това са всички 
онези сфери от икономиката и живота, които способстват 
да се даде на държавата образа на преливащ от благопо-
лучие и напредък исполин, както пред обществото, така 
и пред света. Такива са и снимките, показващи препълне-
ните с продукти и стоки магазини или богатата реколта, 
подготвена за износ. В тях, освен изобилието, е търсено да 
се подчертаят задружността на колектива в преследване 
на общата цел и веселието на работещия18. Човекът при-
съства, но само като част от нещо по-голямо. Неговото 
индивидуално съществуване не вълнува тази фотография. 
Тези снимки имат ясна цел, според Катерина Гаджева: 
„Партията си служи с различните форми на нагледна аги-
тация, за да увеличава производителността на труда, за да 
укрепва трудовата дисциплина и да подпомага всестран-
ното разгръщане на социалистическото съревнование, да 
окуражава работниците в усвояването и внедряването на 
новите методи в производството и пр.“19

В тези фотографии не се търси нито особена худо-
жествена стойност, нито индивидуален стил на фотогра-
фа. В тях водещ е илюстративният характер, бил той на 
случването на дадено събитие или в подкрепа на полити-
ческите лозунги, и пропагандираните идеи. Те трябва да 

18 В тази връзка Васил Д. Кацев пише: „Бодрост и радостно настроение трябва да 
лъхат от картината“. Кацев 1962: 155.
19 Гаджева 2012: 6.
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бъдат свидетелства за „истината“ такава, каквато парти-
ята търси да я покаже. Откъдето се раждат и понятията  
„нагледна агитация“ и „визуална пропаганда“. За пости-
гане на тази цел те трябва да бъдат прости, ясни и най-ве-
че достъпни за масата. В тях фотографът не търси хармо-
нична композиция или точна светлина, а само кристална-
та разбираемост на желаното послание. Гледните точки 
също са съобразени с тази цел – те трябва да „осигуряват 
внушителни общи планове“20. Цветан Томчев допълва, 
че така „всекидневният живот на обикновените бълга-
ри не влиза в архивите и този тип снимки са трудни за  
откриване днес.“21

Навярно всичко казано дотук е достоверно, но само 
що се отнася до конюнктурната фотография. Отвъд нея 
обаче отвъд тези задължителни теми и официална по-
литическа линия, наложена още с въвеждането на новия 
строй, фотографите са били свободни да заснемат всички 
онези сцени, които наистина са представлявали интерес 
за тях и са ги вълнували. И ако ситуацията не е била такава 
преди средата на 50-те години на XX в., то след Априлския 
пленум (1956 г.) в българските културни среди настъпват 
осезаеми промени, описани днес като „частична либера-
лизация“22. След 1960 г. и в особена степен между 1970 г. и 
1989 г. българските фотографи имат и избора, и възмож-
ността да реализират всичките си творчески виждания. 
Така, в едно „паралелно“ тяхно творчество, където нови-
нарското и информативното не са водещи, и където външ-
ното мнение и одобрение не играят роля, фотографите 
надскачат предпочитанията на социалистическата рамка 
и улавят всекидневието на „малкия“ човек, но и общочо-
вешките ценности в една фотография на ежедневието. За-
това единият тип снимки има давност, а другият – не. И 
ако в снимките, споменати по-горе се търси мащабност, 
то тук целта е тъкмо обратната – интимността на човека 
е поставена в центъра на сюжета. Още повече, че правят 

20 Гаджева 2012: 19.
21 Томчев 2016: 114.
22 Христова 2010: 489.
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това по начина, по който искат: без ограничения в глед-
ната точка, композицията и светлината. Тези репортажи23 
принадлежат на битовата фотография по дефиницията, 
дадена от Васил Кацев24. Фотографите улавят дните за 
жътва и дните за почивка, дните за веселие и за мъка, тези, 
в които хората са заедно и онези, в които са сами. Такива 
са празниците, делниците и всички останали дни в един 
човешки живот. Точно тези мигове-битие и тези „истин-
ски“ лица запечатват фотографите, докато обикалят знай-
ни и незнайни места из България по време на „свободните 
си фотографски маршрути“.

Преди да се пристъпи към прочит на фотографии-
те на Юри е полезно да бъде обяснено какво се назовава 
с понятието „свободни фотографски маршрути“. Силно 
повлияно от онова, което фотографът Уили Ронис нарича 
“mes parcours libres”25, с него авторът на настоящата ста-
тия избира да назове фотографиите, които българските 
творци създават отвъд. От една страна, отвъд границата 
на наложената от властта (олицетворена в частност от пе-
чатните медии) идеология, a oт друга страна, отвъд гра-
ницата на вътрешната им цензура (мотивирана от нуж-
дата за „монетизиране“ на труда им). Тези фотографии 
отговарят на вътрешния им мироглед: не се съобразяват с 

23  Тук, терминът „репортаж“ е използван по смисъла, даден от Пиер дьо Фенуй 
(Pierre de Fenoÿl) през зимата на 1977 г. (04.11–05.12), по повод изложбата „Фото-
журналистика“, състояла се в рамките на шестото издание на Есенния фестивал 
(Festival d’Automne) в Париж: „Репортажът предполага заснемане на събитието 
продължително време и задълбочена работа.“ (“ En effet le reportage suppose 
une approche photographique de l’événement dans la durée. Il y a travail dans le 
temps, enquête approfondie”).
24  „Битовата снимка във фотоизкуството е художествен образ на детайли от жи-
вота на човека, на битовите взаимовръзки между хората, на външно необщест-
вените, но не и лишени от обществена основа житейски форми. Битовата фото-
графия доскоро се наричаше жанрова под влияние на т.нар. жанрова живопис 
в изобразителните изкуства. […] Тя извлича своите обекти и теми от живота на 
народа, от личния живот на обикновения човек.“ Кацев 1978: 84.
25  Фотографът използва израза “mes parcours libres” (в превод „моите свобод-
ни пробези“) в предговора на каталога (Peter Hamilton (dir.), Willy Ronis, Pho-
tographs, 1926–1995, cat. expo., Oxford, Museum of Modern Art (6 janvier–16 mars 
1996), Oxford, Museum of Modern Art Oxford, 1995.) към изложбата Willy Ronis, 
Photographs, 1926–1995, за да назове снимките, направени извън поръчаните му 
фотографски репортажи – онези, които прави по свое желание и усмотрение, и 
за които не получава нито заплащане, нито гаранция за публикация. 
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норми и рамки, но не носят и никаква увереност – за изява 
или приход. Това са снимките, които авторът смята, че до 
най-голяма степен отразяват честния и чист поглед на тво-
реца, както и вътрешната му необходимост да се изрази и 
да покаже света, както той го вижда.

Един от майсторите в този период е Йордан Йорда-
нов-Юри (28.06.1940–01.09.2009). Роден в София, той за-
вършва Техникума по полиграфия и фотография „Юлиус 
Фучик“ през 1962. Работил е в множество жанрове, сред 
които са репортажната, портретната и модната фото-
графия. Модната фотография, публикувана в списания-
та „Лада“ и „Божур“ е работата, която му позволява да 
заснеме и цялото си останало творчество, в което фотогра-
фът се стреми да запечата ежедневния живот, запазил се 
верен на традициите, както и лицата на хора, които се тру-
дят, молят се и се надяват. Тези серии той прави без те да 
бъдат поръчвани или обезпечени със сигурна публикация 
и/или каквато и да е доходност. В този смисъл на тях може 
да се гледа като на серии, направени в рамките на „свобод-
ните фотографски маршрути“. 

Във фотографиите му се откриват многообразието 
на живота – Юри снима навсякъде и всичко. В сериите му 
равнопоставено се редуват хората и плодовете на техния 
труд. Отчита се подчертан интерес към портретите на 
мъже и жени, запечатани в тяхната естествена среда: пред 
дома им, във влака или сред полето.

Въпреки че градът присъства в работата му, фотогра-
фът има подчертан интерес към живота на село. Навярно 
в него той е откривал много повече от добродетелите, кои-
то е ценял, и в особена степен благородството на труда. И 
може би затова в цялостното му творчество се забелязва 
онова специално място, което той отделя на работата и 
усърдието. В снимките му няма мизансцен, а само добро-
намерено наблюдение на живота. Фотографът изследва 
анонимния човек, но винаги с внимание и разбиране, и 
винаги запазвайки достойнството му.

Някои от портретите му представляват същински 
архетипи. Точно както и в платната на Майстора и Иван 
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Милев, идентичността на човека постепенно се изтрива 
– анонимна фигура, изгубила своя лик и образ, чезнеща 
все повече в обграждащата я природа, за да се превърне в 
първообраз на трудещия се човек. Не отделния човек, а са-
мият труд вълнува творецът. Селянинът не е просто селя-
нин – той е алегория на всекидневната битка на човека със 
земята26. Точно това прави и фотографът – запечатвайки 
образа на обикновения човек, той го превръща в епична 
фигура, колос на човешката устойчивост и усърдие.

Подредени едни до други, кадрите, запазили се в лич-
ния му архив27 образуват фреска, разказваща за човеш-
кия живот, точно както го прави „Колелото на живота“, 
изографисано върху лицевата страна на главната църква 
в Преображенския манастир, дело на Захари Зограф. По-
добно на изобразеното във вътрешния кръг и в кадрите на 
Юри се откриват различните периоди в човешкото битие. 
В началото е детството: децата в снимките на Юри са уло-
вени в мигове на веселие и волност. Те карат дървени коле-
ла, играят в гората, смеят се. Следва вторият етап – млади-
ят мъж, който се труди, полага усилия и сее. В кадрите на 
Йордан Йорданов той се превъплъщава в хлебар от село 
Гега, в дървар, земеделец. В третия етап младежът е вече 
зрял мъж, който бере плодовете на онова, което е посял. 
Хората често са заснети пред благата, дело на тяхната ра-
бота: било то животновъдство, или земеделие. Освен това, 
те се наслаждават на живота: музиката и почивката при-
състват осезаемо в кадрите. Последната четвърт на коле-
лото Захари Зограф посвещава на залеза на живота. Фото-
графът често е запечатвал в своите кадри възрастни хора. 
Поразителното в тези снимки е повтарящата се поза на 
заснетите фигури. С малки изключения, те са седнали и 
винаги със заключени една върху друга длани. 

26 В писмо [Писмо 635/В8а, цитирано в каталога (Louis Van Tilborgh (dir.), Millet 
/ Van Gogh, cat. expo., Paris, Musée d’Orsay (17 septembre–10 janvier 1999), Paris, 
Musée d’Orsay, 1998.) към изложбата Millet / Van Gogh], изпратено от Ван Гог, ху-
дожникът пише по повод картините на Жан-Франсоа Миле: „Той превръщаше 
живите хора в безсмъртни.“
27 Днес притежание на съпругата му Цвета Йорданова.
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В своето „Колело на живота“, Захари Зограф е оли-
цетворил единството и единодействието на живота и вре-
мето. И независимо от начина, по който човек преминава 
през живота си, косата на безликата смърт слага край на 
земния му път, прибирайки го при себе си. Времето и жи-
вотът неусетно се преплитат, за да се слеят в безпределна-
та вечност. Същият този кръговрат владее и снимките на 
Юри. Фотографът неведнъж запечатва лицата на опечале-
ни мъже и жени, изправени очи в очи с човешката гибел, 
на прага на следващото завъртане на колелото.

Фотографията на Йордан Йорданов-Юри е многоли-
ка, рядко весела, но винаги честна. Mакар и социалисти-
ческата власт да насърчава фотожурналистиката с оглед 
на пропагандиране на присъщите ѝ идеи, то друга нейна 
форма е възможна. Кадрите на Йордан Йорданов, наред с 
тези на десетки други фотографи, го доказват. Те са запе-
чатали не просто света, какъвто са го видели, а и собстве-
ния си порив за изразяване. Тези снимки са можели и да 
не бъдат изложени, публикувани или дори оценени вед-
нага, но пък са се стремели към истината. А единствено 
времето има способността да отсява зърното от плявата.
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1. „Първомайска манифестация в Разград“, 1-ви май 1971 г., ДА – Разград, фонд 
870, опис 3, а.е. 44, л. 3

2. Т. Хорисян. „Телевизори за продажба в магазин „Чайка“ в 
Димитровград“, 1971 г., ЦДА, фонд 720, опис 5, а.е. 39-II-4-30, 
инв. № 71-4046-4
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3. Йордан Йорданов-Юри. Неозаглавена фотография, 1970–1989 г., Личен архив 
на Йордан Йорданов-Юри

4. Йордан Йорданов-Юри. Неозаглавена фотография, 1970–1989 г., Личен архив 
на Йордан Йорданов-Юри
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Yordan ‘Yuri’ Yordanov’s 
Photography: Incarnation 
of a Free Spirit in the Context 
of Socialist Photography

Guergana Damianova

Summary: The socialist government turned photojournalism into a 
propaganda tool. Men and women are present in these photographs 
as the smallest cell of a ‘successful socialist society’. However, along 
with these photographs, there are others, apart from the official line. 
Leading in them are the author’s view and their own need to photo-
graph life. This approach also leads to a different, more intimate and 
real photography. An example of such pictures is the work of Yordan 
‘Yuri’ Yordanov. This type of photography is today’s photographic 
heritage of Bulgaria, while the first type remains only as a fact in the 
archives. The present article aims to explore the reasons for this. 
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Съвременна социално 
ангажирана графика от Западна 
Европа и САЩ. Представяне на 
конкретни примери

Дарена Георгиева1

Национална художествена академия

Абстракт: Съвременната изящна графика е подвластна на све-
товните процеси във визуалните изкуства, свързани с обръщане-
то към социалното, с преплитането на художествените средства, 
с поставяне под въпрос на авторството в произведението на из-
куството. Статията представя примери за социално ангажирана 
графика, изпълнени в класически графични технологии и в раз-
ширеното поле на графиката, излагани както в институционално 
признати пространства, така и в перифериите на света на изку-
ството. 

Ключови думи: висок печат, дълбок печат, разширено поле, ак-
тивизъм, социален обрат, инсталация

Изящната графика е динамично развиваща се сфера 
от съвременното изкуство. Международни форуми, сим-
позиуми, конференции и изложби, посветени на графи-
ката, стават среда за обмен на идеи на художници от це-
лия свят ежегодно2. По този начин графиката непрестанно 

¹ Дарена Георгиева е докторант в катедра „Графика“, Национална художествена ака-
демия.
² Някои от форумите, посветени на изследването и представянето на съвре-
менна графика, са: Международната конференция за графика IMPACT, орга-
низирана на всеки две години, всяко издание е с различна локация по света, 
1999–2022; ежегодна конференция SGC International, САЩ; RE:Print/RE:Present, 
симпозиум и изложба, Кеймбридж, 2015; Printmaking in the expanded field, сим-
позиум, Осло, 2015; Printopolis, симпозиум, Торонто, 2010; SNAP International 
Print Symposium, Германия, 2009, 2012, 2018. Pelzer-Montada 2018: 2, Note 8; Съще-
временно се наблюдава и участието на графиката във форуми, които не са спе-
циално насочени към нея: „През последните години графиката се появи в раз-
лични съзвездия на големи биеналета и други художествени събития по света, 
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се обновява и участва в света на изкуството с тематично 
актуални произведения и с новаторски подходи от техно-
логично естество3. 

Според критика и историк на изкуството Клеър Би-
шоп от 90-те години на ХХ в. насам в изкуството, в глоба-
лен план, се наблюдава обръщане към обществените про-
блеми, акцентира се върху социални и политически теми, 
върху търсенето на критическия контекст в съвременно-
то произведение и развиване на демократизирането на 
самото изкуство, чрез иницииране на приобщаването и 
участието на публиката4. Тази процеси дават отражение 
върху света на графиката. В продължителен период от 
време сред художниците графици се наблюдава засилва-
не на критическата ангажираност. Това е обвързано с на-
зряващите дебати по проблемите на „социалните класи, 
расата, пола, естетиката и етиката, социалната роля на 
изкуството, новите технологии и глобализацията“5, които 
доминират в западния контекст на изкуството през по-
следния половин век (от 60-те години на XX в. до днес)6. 
В историята на изкуството съществуват ярки примери на 
социално ангажираната графика7, но днес се наблюдава 

както и в музеи, като изложбата Print/Out в Музея за модерно изкуство (MoMA), 
Ню Йорк през 2012 г... На 13-ото биенале в Истанбул... В Documenta 13 (2012)…“ 
(превод от англ. на бълг. от автора). Petterson 2015: 26.
3 „Новите технологии и иновативните подходи към средството (има се предвид 
графиката), от художници от всички области и от много култури, придават на 
графиката актуален и радикален смисъл.“ (превод от автора). Petterson 2015: 25.
⁴ Bishop 2006 и Bishop 2015: 1–3. Този процес Бишоп нарича „социалният обрат“ в 
изкуството (the social turn; превод от англ. на бълг. от автора). 
⁵ Pelzer-Montada 2018: 2.
⁶ Pelzer-Montada 2018: 2: „Самите художници говорят или пишат за отношението 
си към графиката от векове. Въпреки това, есето на Вайсберг от 1986 г. може да 
се приеме за отбелязване на нарастващо самосъзнание и разширяване на дис-
курса сред художниците графици. По-специално, тя е виден пример за продъл-
жителна критическа ангажираност от художника график с по-широката, фи-
лософска и културна рамка на неговата практика… Корените на този засилен 
критически интерес се крият в разрастващите се и често разгорещени културни 
дебати от 60-те години насам... През последните години нарастващият акцент 
върху научните изследвания в изкуството... засилват критичното ангажиране с 
графиката...“
⁷ Феноменът на социално ангажираната графика може да бъде открит от вре-
мето, когато изкуството придобива автономност и се раждат първите критиче-
ски художествени произведения. Едни от първите и най-познати примери за 
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все по-често обръщане към социално насочено съдържа-
ние. Някои изследователи на графиката изказват наблю-
дението, че в своята същност графичното изкуство съдър-
жа парадигми близки до тези на съвременното изкуство, 
свързани с колективността8, със създаването на тираж, с 
по-нетрайната природа на хартията9. Понятието „социал-
но ангажирана графика“ се предлага като подходящо за 
означаване на произведения, които изцяло или частично 
са изпълнени в класически графични технологии10 или в 
„разширеното поле“11 на графиката, и чието тематично 
съдържание отправя критика и е отнесено към социални 
явления, политически процеси и събития12.

социално ангажирана графика от западноевропейското изкуство са на худож-
ниците Франсиско Гоя (напр. със серията дълбокопечатни гравюри „Капричос“ 
и „Ужасите на войната“) и Оноре Домие (напр. с многобройните си сатирични 
политически литографии). По-късно артистите от немския експресионизъм 
(напр. Кете Колвиц и Ото Дикс) преоткриват графичните изразни средства, за 
да изразят ужаса на жертвите на Втората световна война. Caplow 2009; Вайзберг, 
Р. изказва наблюдението, че след края на модернизма в САЩ, за период от ня-
колко десетилетия, полето на графиката отново се оказва поле на протест сре-
щу статуквото, този път на институционално ниво. Когато големият пазар но 
изкуството поглъща всичко, престижните галерии търсят мащабни и монумен-
тални произведения, а наследството на абстракционизма все още доминира, 
много графични ателиета стават място за бягство и убежище на малките худо-
жествени формати, на фигуративния образ, на описателното интимно изкуство.  
Weisberg 2018: 57.
⁸ Има се предвид това, че в по-малка или в по-голяма степен, при процесите 
на отпечатване, често е необходима колективната работа между художника и 
печатаря. Тази форма на колективност е особено актуална при американската 
графика, в която е установена практиката на работилниците с отворен достъп, 
при тях акцентът е именно върху колективността в процеса на работа. 
⁹ „… би могло да се твърди, че социалното, колективното, етиката и полити-
ческата ангажираност, върху които съвременното изкуство акцентира, са жиз-
неноважни характеристики от практиката на графичното изкуство от векове.“ 
Pelzer-Montada 2018: 3; Рийвс, К. изказва мнението, че основни проблеми за гра-
фиката като авторството, възпроизводимостта и оригиналността са актуални 
проблеми и за критическите теории на семиотиката, психоанализата и феми-
низма. Reeves 2018: 72-81. 
10 Ситопечат, дълбок и висок печат, литография, дигиталeн печат, смесени тех-
ники.
11 „Концепцията за „разширеното поле“ се е превърнала в значима референция 
в дискурсите на съвременното изкуство, както и в част от нашето историческо 
несъзнавано. Посочено от Розалинд Краус (Krauss, R.) в нейното есе Sculpture in 
the expanded field (1979), понятието все още се използва и разпространява, но не-
винаги се позовава на наследството на Краус.“ (превод от англ. на бълг. от авто-
ра) Schmedling 2015: 41.
12 Съчетанието „социално ангажиран“ се среща най-често в понятието „соци-



210

При употребата на класическите технологии се сре-
щат както произведения, излагани в престижни галерии, 
така и такива, плод на дейността на сдружения, фоку-
сирани върху създаването на графики с ясно протестно 
послание и с цел продаването им на символични цени 
за набиране на средства за подкрепа на социални каузи. 
Понятието за „разширено поле“ на графиката се използ-
ва в опит да се назоват произведения, които комбинират 
класическия графичен отпечатък с изкуството на инстала-
цията, сайт-спесифик и публичното изкуство, изкуството 
на художествената книга13 и други съвременни жанрове14. 
Възприемането на концепцията за разширено поле на 
графиката дава възможност да се обособи широк спектър 
от примери за социално ангажирана графика. Практика-
та на използването на графиката в намеси в публичната 
среда попада под даденото понятие. Тази взаимовръзката 
е често изследвана тема15.

Примерите, представени в настоящия текст, са под-
брани с цел представяне на разнообразие от подходи към 

ално ангажирано изкуство“. Бишъп, К., Елгера, П. и Кестър, Г. изтъкват, че това 
понятие има неясен произход и значение. Те акцентират върху някои често сре-
щани характеристики на произведенията, които те определят като „социално 
ангажирано изкуство“ – колективност, участие на публиката, липса на еднолич-
но авторство, акцент върху процеса на създаване и случване, вместо на краен 
естетически обект; същевременно понятието има и по-широк прочит в съвре-
менното изкуство, като може да се отнася за произведения със социално наси-
тено съдържание. Bishop 2012, Helguera 2011, Kester 2004. „Социално ангажиран“ 
отнесено към графиката се среща в заглавието на книгата-албум „Хартиени по-
литики. Социално ангажирана графика днес“, посветена на серия изложби на 
политическа графика. MacPhee 2009.
13 Има се предвид художествения формат, известен на англ. като “artist book”.
14 Инициаторът на семинара „Графиката в разширеното поле“, Осло, 2015, 
отбелязва: „Графика днес е форма на изкуство, която се разширява в скулп-
тура, пърформанс, дрехи, инсталация, търговски аспект, киберпространство-
то, artist books, 3D прототипирани обекти/отпечатъци, ready-mades, вестници и 
т.н.“ Petterson 2015: 24. Също: „Графиката, в този разширен контекст, може дори 
да представлява „оставяне на отпечатък“ по отношение на несъзнаваното…“ 
Schmedling 2015: 43. Други текстове, в които се разглежда „разширяването“ на 
графиката като художествена форма: Saunders 2006, Kirker 2009, Coldwell 2010, 
Tallman 2015: 257–276, Roca 2018: 95–103, Moro 2018;
15 Някои текстове, които разглеждат тази тема: Conkelton 2018: 269-277, глава-
та в сборника от симпозиума “Printmking in the expanded field”, Осло, 2015 – 
Schmedling 2015: 169-179, Kilpper 2015: 180-188, Pelzer-Montada 2015: 189-218, Škrajanec 
2015: 219-236; За присъствието на графиката в публичното пространство като 
политическа сила вж. Triantafillou 2009: 20-25; 
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технологията и начините на излагане както на институ-
ционално признати автори, така и на такива от перифе-
рията на художествения свят. 

Енрике Чагоя16 (р. 1953) е художник, чието творчест-
вото е пример за социална графика, изпълнена в класи-
чески техники и излагана в институционално признати 
пространства. Завършил е изящни изкуства, специал-
ност „Графика“, в Университета в Бъркли. Редом с жи-
вописта, колажа и инсталационните обекти, графиката 
съставлява основна част от неговото творчество. Най-чес-
то използва литография, дълбока гравюра и акватин-
та. На принципа на апроприацията17 той създава серии 
дълбокопечатни гравюри по Франсиско Гоя – в тях той 
вплита образи от съвременната политика и поп култу-
ра18. Чагоя работи в посока комбинирането на фолклор-
ни образи от различни, местни за Америка, култури с 
популярни изображения на анимационни герои и сим-
воли на културата на Съединените щати19. Творчество-
то му отправя критически коментар на сблъсъка между 
културата на икономически проспериращите Щати и 
изчезващата култура на местните индиански общества20.  
Неговите творби са част от престижни колекции21. 

16 Художник от мексикански произход, работи основно в САЩ.
17 „Апроприацията в изкуството и историята на изкуството се отнася до прак-
тиката на някои художници да използват в своето творчество вече съществу-
ващи обекти или образи, с малка промяна на оригинала.“ (превод от англ. на 
бълг. от автора); https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/appropriation (посетен на 
10.08.2021 г.)
18 От 1983 г. насам Чагоя е пресъздал около 30 гравюри на Гоя. Hanley 2021.
19 „супергерои от комикси в сблъсък с ацтекски божества, „неукротими местни 
жители“ се угощават с Мики Маус... (Кошмарът на губернатора, 1994 г.) и на-
ново измислени индиански пейзажи, превърнати в театри на войната, където 
културни икони се дуелират за естетическо надмощие.” Bradshaw 2021.
20 „Докато темите му се променят през годините – от Рейгън до Моника Лю-
ински, Дик Чейни и Барак Обама – темите на Чагоя остават темите на Гоя: ко-
рупция, скандално поведение в църквата, крайностите на бедност и богатство, 
зверства на войната и осквернената от упадък и самодоволство висша класа.“ 
Hanley 2021.
21 Музеят за модерно изкуство в Ню Йорк, музеят „Метрополитън“, Музеят на 
американското изкуство „Уитни“, Музеят за съвременно изкуство на Сан Диего 
в Ла Джола, Музеят за модерно изкуство в Сан Франциско, Музеите за изящни 
изкуства в Сан Франциско, Музеят на изкуствата в Бъркли и др. Bradshaw 2021.
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Томас Килпер22 (р. 1956) е художник, в чието творчест-
во се преплитат формите на инсталацията, сайт-спесифик 
и публичното изкуство, и техниките на високия печат. Ти-
пично за неговата художествена практика е гравирането 
на мащабни подове23 на обществени сгради с многопла-
стова история. В гравюрите му намират място портрети 
на известни личности – политици, спортисти, обществе-
ни дейци, заедно с образи, свързани с миналото на сами-
те сгради. Гравираните подове се отпечатват на платове и 
рекламни винили, които се излагат вътре в сградите и по 
техните фасади. Някои от най-забележителните места, на 
които е изпълнявал проекти, са седалището на бившето 
Министерство на държавната сигурност (ЩАЗИ) в Бер-
лин и сградата Camp King в Оберурсел, Германия, която 
понастоящем е кметство, а преди това е била имение на 
националсоциалистите по време на Третия райх, лагер на 
Луфтвафе и сграда на ЦРУ24.

Prints for protest25 е сдружение, създадено с цел съби-
ране на средства за социално значими каузи, чрез про-
дажбата на произведения, изпълнени в класически гра-
фични технологии. Произведенията се събират чрез от-
ворени покани. От самото начало сдружението е създаде-
но с нестопанска цел, а в рамките на няколко години са  
събрани близо $30 000 от дарения и продажби на графи-
ки26.

22 Художник от германски произход, работи основно в Европа. Завършва „Из-
ящни изкуства“ в Нюрнберг и Дюселдорф. Понастоящем – съгалерист в Гале-
рията за съвременно изкуство и социални проблеми After the butcher, Берлин. 
Coldwell 2012: 396-405; Вж. https://www.after-the-butcher.de/en/home-2/ (посл. по-
сетен на 30.8.2021 г.)
23 Художникът гравира с помощта на ръчни инструменти и машини, върху по-
дове с настилка от линолеум или паркет, чрез техниките на високопечатната 
гравюра. Една от най-големите площи, които собственоръчно е изгравирал, е с 
размер 400 м2.
24 Coldwell 2012: 396–405, Kilpper 2015: 180-188.
25 Вж. https://www.printsforprotest.org/ (посл. посетен на 20.8.2021 г.)
26 „Prints for Protest ™ се състои от разнообразна група художници и активи-
сти, които споделят убеждението, че изкуството може да се използва като ин-
струмент за политически активизъм и съпротива… Първоначалната кампания 
Prints for Protest ™ е създадена като реакция на президентските избори в САЩ 
през ноември 2016 г. и предлага на участващите художници възможност да се 
изправят срещу политическия пейзаж… Печалбите се разпределят по равно 
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Paper Politics е серия изложби27, в които се излагат 
графики, изпълнени в класически графични техники със 
социални и политически послания. Участниците могат 
да бъдат професионални художници, начинае щи или 
улични артисти, социални активисти28. Проектът е насо-
чен към изграждането на общности и има за цел да бъдат 
събрани средства за подпомагане на приятели на курато-
ра – улични артисти, с които той членува в едно социално 
насочено движение29. Тази изложба умишлено попада из-
вън кръговете на професионални куратори и колекционе-
ри, и утвърдения пазар на изкуството30, но още първото ѝ 
издание се радва на стотици посещения и продажби. По-
казват се произведения, коментиращи продължаващите 
войни в Ирак и Афганистан, борбата около имиграцията 
и границите, проблеми с избирателната система на САЩ, 
теми, които са били актуални към онзи момент31.

Print and the public sphere32 е изложба, която показва 
произведения от разширеното поле на графиката, из-
пълнени в публичната среда. Някои от артистите, които 
взимат участие са: Томас Килпер, Superflex33, Карл Поуп, 
Франсеск Руис и др. Изложените произведения включват 
създаване на отпечатъци – копия на дизайнерски лампи, 
билбордове – като псевдореклами на местни бизнес пред-
приятия, корици на измислени списания, изложени на 

между колективно идентифицирани организации, които защитават граждан-
ските права.“ Вж. https://www.printsforprotest.org/who-we-are (посл. посетен на 
20.08.2021 г.)
27 САЩ, различни локации, 2004-2009. MacPhee 2009: 11
28 MacPhee 2009: 6-10.
29 Street Art Workers. MacPhee 2009: 6-10.
30 MacPhee 2009: 6-10.
31 MacPhee 2009: 6-10. МакФий е куратор и създател на изложбата, а също така 
и съиздател на периодично издание за интернационална политическа графи-
ка Signal, което освен произведения, изпълнени в кл. гр. технологии, включва и 
улично изкуство, комикси и илюстративно изкуство. 
32 Conkelton 2018: 269-277. Изложбата се състои в рамките на фестивала The Graphic 
Unconscious, в Университета на Филаделфия, 2010 г.
33 Тяхното творчество се дава като добър пример и за социално ангажирано  
изкуство или изкуство с участието на публиката от Бишоп, К.; Bishop 2016: 1-3.
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местна будка за вестници. Произведенията засягат теми, 
свързани с отношенията между оригинала и копието, 
консуматорството, общественото пространство.34 

Практика от света на графиката, която по своите цен-
ности се доближава до постулатите на социално ангажи-
раното изкуство, е тази на графичните ателиета с отворен 
достъп. Едно от първите подобни ателиета е създадено в 
Единбург през 1967 г. Част от визията на създателите му 
е то да бъде място за колаборация, за социално взаимо-
действие, за участие и образование, работилница, място 
за взаимно експериментиране, за анализи и дебати, за  
преподаване, учене, вдъхновение и общностно въвлича-
не35. 

От разгледаното дотук може да се направи изводът, 
че графиката като средство за създаване на социално ан-
гажирано изкуство участва с разнообразие от жанрове 
и теми, общовалидни и актуални за света на изкуството 
днес. Социално ангажираните графични произведения 
извеждат изкуството на графиката на концептуално ниво. 
Тя е използвана в съвремието заради своите специфични 
технологични и естетически качества, които са инстру-
мент за предаване на идеите на авторите на социално на-
соченото изкуство. Концептуалните аспекти в процесите 
на печат и в същността на печатното произведение са при-
влекателни за много съвременни творци и не по-малко за 
политически ангажираните автори. Графиката е избира-
на като средство за създаване на политически произведе-
ния, заради своите вътрешни качества. 

34 Conkelton 2018: 269-277.
35 Herrmann 2018: 239-243.
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Contemporary Socially Engaged 
Printmaking from Western Europe 
and the USA. Presentation of 
Concrete Examples

Darena Georgieva

Summary: Contemporary printmaking is not intact by the worldwide 
processes in visual arts today, ones that are related to the turning to-
wards the social, to the intertwining of artistic mediums, to the ques-
tioning of authorship in the work of art. The article presents examples 
of socially engaged printmaking, executed in classical printmaking 
techniques, as well as in the expanded field of printmaking, and ex-
hibited both in institutionally recognized spaces and on the periphery 
of the art world. 
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Дигитално възстановяване на 
стари български шрифтове

Захарина Петрова-Проданова1

Нов български университет

Абстракт: В статията се поставя проблемът за възстановяването 
на стари български шрифтове от два исторически периода и по 
два метода: аналогов за периода от 60-те до 90-те години на XX в. 
и дигитален за периода след навлизането на компютъра в дизай-
нерската практика. В този контекст се разглежда и дигиталното 
възстановяване с нов художествен прочит на шрифта на вестник 
„Зорница“ от 1876 г. Проследяват се визуалната история на вест-
ника и културният контекст, в който възникват шрифтовете от 
типа Украсен Ежиптиен в България по време на Възраждането и 
след Освобождението.

Ключови думи: старобългарска писменост, историческа типо-
графия, аналогов и дигитален типографски дизайн 

Изкуството на българския шрифт е област от визуал-
ните изкуства, естествено свързана с историята на писме-
ността и нейните специфики, с която са запознати в де-
тайли предимно художниците-типографи и историци-
те-палеографи. Но шрифтовете, подложени на дигитално 
възстановяване през последните две десетилетия, дават 
възможност на много повече хора днес да се докоснат до 
богатството на това изкуство и дори да се възползват от 
неговите продукти.

¹ Захарина Петрова-Проданова е доктор по изкуствознание от Националната худо-
жествена академия, преподавател по шрифт и калиграфия в специалност „Графичен 
дизайн“, Нов български университет. Поле на изследвания: история на шрифта и ка-
лиграфията, палеография, епиграфика и връзки между исторически образци и съвре-
менен лого и типографски дизайн. 
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За целите на статията беше направена периодизация, 
в която историята на българския шрифт е разделена на 
три по-големи периода – старобългарски, новобългарски 
и съвременен. В първия са поставени основните старобъл-
гарски шрифтове – Устав, Полуустав и Бързопис, а във вто-
рия Гражданският и другите шрифтове, усвоени и развити 
у нас след Освобождението. Третият е разделен на две час-
ти, като в първата са включени аналогово възстановените 
шрифтове от старобългарски образци в периода от 60-те 
до 90-те години на XX в., а във втората – дигитално създаде-
ните шрифтове от началото на XXI в. до днес, повече или 
по-малко повлияни от историческите образци. Съвремен-
ният период би могъл да поеме и ролята на възродител на 
образци от предишните два. Въпросът за възраждането, 
осъвременяването и дигиталното възстановяване на исто-
рически шрифтове не е чужд на българските дизайнери 
днес, но изследването показва, че независимо от по-до-
брите технически възможности, съвременните дигитални 
шрифтове, произлизащи от старобългарски паметници, 
са наполовина в сравнение с аналогово създадените такива 
за същия период от време.

Тук трябва да уточним и понятието „историческа ти-
пография“, което може да се отнася както до създаване 
на дигитални шрифтове по почерци на исторически лич-
ности, така и до възстановяване на книжовни образци и 
ръкописи2. В световната практика има много такива при-
мери, създадени от 1995 г. насам. Сред тях са предимно 
шрифтове, създадени по почерци на известни личности 
като Пикасо, Сезан, Моне, Ван Гог и др., а в света на ки-
рилицата като Пушкин, Гогол, Никола Тесла и др. До тях 
можем да наредим и два български примера: шрифтът 
Райнов, създаден от Мариета Василева по почерка на ху-
дожника Николай Райнов (2019 г.), и шрифтът създаден 
по почерка на Васил Левски от Стефан Пеев (2021 г.). Сред 
причините за създаването им се крият както лични подбу-
ди и практически нужди, така и по-концептуални цели, 
свързани с историческата памет, адекватното дигитално 

1 Пеев 2020: 28-31.
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пресъздаване на миналото в настоящето, обществената 
комуникация и не на последно място – тенденцията за 
съхраняване на писменото историческо наследство3. 

Съществуват два етапа на възстановяване на старите 
български шрифтове. Първият обхваща втората полови-
на на XX в., когато проф. Васил Йончев от Националната 
художествена академия в сътрудничество с колеги и сту-
денти по шрифт правят подробно проучване на истори-
ческата картина в България от VII до XX в. и по аналогов 
път възстановяват редица шрифтови образци. Сред тях 
са ключови паметници като: Асеманиево евангелие; Пре-
славски керамични плочки; Четвероевангелие на цар Иван 
Александър; История славянобългарска и др. Тук прилагам 
изчерпателен списък на шрифтовете, авторите и истори-
ческите извори по реда на тяхното създаване:

1. Гръцки букви от надпис на прабългарски език върху 
тасче № 21 от съкровището Над Сент Миклош, VII–
IX в., автор: Васил Йончев, 80-те години на XX в.

2. Гръцки букви от прабългарски надпис от колоната в 
Аврадака, IX в., оформени като шрифтово табло и под-
редени азбучно от Владислав Паскалев; 60-те години на 
XX в.

3. Българска обла глаголица с форма на буквите, съставена 
от различни палеографски образци, автор: Иван Кьо-
сев, 70-те години на XX в.

4. Глаголица по Асеманиево евангелие, автор: Красимир 
Андреев, 80-те години на XX в.

5. Схеми на база българска/обла и хърватска/ъглеста гла-
голица, автор: Васил Йончев, 70-те години на XX в.

6. Шрифт Устав по Супрасълски сборник – старобългарски 
книжовен паметник от средата на X в., автор: Кънчо 
Кънев, 1981–1982 г.

3 Пеев 2020: 28-31.
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7. Шрифт Устав по Преславски керамични плочки от 
904 г., автори: Стефан Ковачев, 60-те години на XX в. и 
Иван Кьосев, 1978 г.

8. Шрифт Устав според надписа на Йоан Владислав от 
1016 г., автор: Развигор Колев, 1978 г.

9. Уставни заглавни букви, автор: Георги Веселинов, 80-те 
години на XX в.

10.  Шрифт Устав според Четвероевангелието на цар Иван 
Александър от 1356 г., автор: Развигор Колев, 1978 г.

11.  Шрифт Устав по Слепченски апостол, II половина на XII 
в., Ръкопис № 25 от Народна библиотека, Пловдив, ав-
тор: Георги Веселинов, 80-те години на XX в.

12.  Шрифт Устав от XII–XIII в., автор: Красимир Андреев, 
80-те години на XX в.

13.  Шрифт Устав по Хилендарски листове от XI в., фраг-
мент от поучения на Кирил Ерусалимски, инв.  
№ 3548, Държавна научна библиотека „Максим Горки“, 
Одеса, автор: Красимир Андреев, 80-те години на XX в.

14.  Шрифт Червен по средновековни уставни образци, ки-
рилица и латиница, автор: Иван Кьосев, 80-те години 
на XX в.

15.  Шрифт по Омуртаговата колона от VIII в., автор: Иван 
Кьосев, 80-те години на XX в.

16.  Надписи по Хан Омуртаг, автор: Владислав Паскалев, 
80-те години на XX в.

17.  Шрифт Полуустав по ръкопис от с. Голямо Белово, ав-
тор: Георги Веселинов, 80-те години на XX в.

18.  Шрифт Полуустав от XV в., текст За буквите, автор: То-
дор Варджиев, 1981 г. 

19.  Шрифт Полуустав от XV в., автор: Васил Йончев, 1980 г.
20.  Шрифт Бързопис от XVII в., автор: Васил Йончев, 1981 г.
21. Шрифт Бързопис от XVI в., въз основа на трактата на 

Черноризец Храбър О писменах, автор: Борис Ангелу-
шев, 60-те години на XX в.
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22.  Шрифт Бързопис по Паисиевия ръкопис на История 
славянобългарска, 1762 г., автор: Тодор Варджиев, 80-те 
години на XX в.

23.  Шрифт Бързопис от началото на XVIII в. по сборник от 
дякон Велко Попович, автор: Красимир Андреев, 80-те 
години на XX в.

24.  Бързопис и Скоропис, авторски динамични букви, игра 
на художник, автор: Владислав Паскалев, 80-те години 
на XX в.

Огромният изследователски и практически труд на 
проф. Йончев, както и цитираните по-горе образци нами-
рат място в издадените приживе и посмъртно трудове4, 
но повече от четири десетилетия след това, отдавна пре-
крачили прага на компютърната епоха, все още не сме 
осмислили достатъчно това наследство и то няма пълна 
дигитална алтернатива, чрез която кирилските шрифтове 
с български произход да се ползват свободно и грамотно 
в електронна и печатна среда. Не могат да се отрекат ня-
колко добри примера от последните години, които доня-
къде запълват тази нужда, но те се появяват епизодично в 
периода 2002–2021 г. и отразяват по-скоро специфични-
те нужди и индивидуални търсения на техните създате-
ли. Това именно е и вторият етап от възстановяването на 
шрифтовото ни наследство и основен обект на настоящо-
то изследване. Затова тук ще изброим всички издирени 
примери с техните автори, година на създаване и кратък 
коментар.

• Шрифт Устав по Супрасълски сборник, 2002 г, Хермес 
Софт, автор: Кънчо Кънев. Шрифтът представлява диги-
тално възстановяване на буквите от рисунката на автора 
от 80-те години, предаващи приблизително калиграф-
ските особености на буквите от най-прецизно изработе-

4 „Шрифтът през вековете“, 1964, 1971, 1975; „Древен и съвременен български 
шрифт“, 1982 г.; „Азбуката от Плиска, Кирилицата и Глаголицата“, 1997 г.
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ния ранен старобългарски книжовен паметник. Шриф-
тът има две Антиква начертания – светло и получерно.

• Шрифт Българска обла глаголица, 2002 г., Хермес Софт, 
автор: Кънчо Кънев. Това е първият опит от най-новата 
история на типографията в България да се възстанови 
шрифт по първата старобългарска азбука. Решението 
на Кънчо Кънев е в два варианта – Антиква и Гротеск, 
като всяко има по две начертания – светло и получерно.

• Шрифт Гайтан, 2007 г., автор: Васил Кателиев. Според 
неговото описание, шрифтът е вдъхновен от църков-
но-славянската типография, българския Устав, руския 
Вяз и някои авангардни творби на български дизайнери 
от края на 70-те и 80-те години на XX в. В него ясно се 
вижда връзката със заглавните букви, рисувани от Геор-
ги Веселинов от първата част на разглеждания в стати-
ята период. Има две начертания, като едното е Гротеск 
като конструкция, а на другото гредите са разширени в 
зоната на стъпване и можем да определим като скрит 
сериф. Пропорцията е издължена като са добавени де-
коративни елементи в средата на гредите.

• Шрифт Боляр, 2011 г., автори: Йордан Желев и Васил 
Кателиев. Този шрифт има по-скоро косвена връзка 
със старобългарските писмени паметници, но името и 
уставно-унциалния му характер го нареждат сред раз-
глежданите образци. Идеята за създаването на първо-
началния вариант на шрифта идва от разработките на 
Йордан Желев в областта на дизайна на етикети за вино. 
В партньорство с Васил Кателиев са създадени множе-
ство начертания, допълнителни орнаменти и текстурни 
варианти на шрифта, които увеличават многократно 
шрифтовата фамилия. В основата ѝ са римските капи-
тални букви (Capitalis monumentalis) със слаб контраст, 
триъгълен сериф с остър завършек и ромбовиден еле-
мент в зоната на средната линия. 

• Шрифт К&М Унциал, 2016 г., автор: Красимир Андреев. 
Името на шрифта идва от имената на Светите братя 
Кирил и Методий и е разработен от автора в органич-
на връзка с шрифтове от българската историческа тра-
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диция. В него се преплитат елементи както от уставни, 
така и от полууставни шрифтове. Буквите имат слаб 
контраст и различна по широчина форма на овалните 
букви. Шрифтът е разработен в едно начертание.

• Шрифт Глаголик, 2016 г., автор: Красимир Андреев. 
Шрифтът стъпва върху една от рисунките на Българска-
та oбла глаголица по Асеманиевото евангелие от 80-те годи-
ни на XX в., дело на самият Красимир Андреев. Реално 
това е вторият опит, след решението на Кънчо Кънев от 
2002 г. за осъвременяване на глаголическата азбука по 
най-добрия старобългарски книжовен паметник. Бук-
вите са решени с помощта на право перо, което опре-
деля тяхната ос и контраст. Шрифтът е от категорията 
Безсерифна антиква, има четлива и приятна форма с ка-
лиграфски характер.

• Шрифт Балкара, 2017 г., автори: Светлин Балездров и 
Венцислав Йорданов. Според тях, шрифтът представля-
ва cъвpeмeннa гpaфичнa интepпpeтaция нa pъĸoпиcни 
фopми, извлeчeни oт cpeднoвeĸoвни манускрипти и 
пиcмeни oбpaзци oт цъpĸoвнaтa cтeнoпиc. Несъмнено е 
повлиян от старобългарския Устав, но на пропорциите 
е придадена по-хуманистична форма и мек завършек 
на гредите, постигнати с по-голям контраст и наклоне-
на ос. Забелязват се и характерните ромбовидни овали, 
които подсказват за калиграфския произход на шриф-
та, който съдържа caмo глaвни бyĸви и е разработен в 
eднo нaчepтaниe.

• Шрифт Словик, 2018 г., студио за шрифтов дизайн: Фонт-
фабрик. Както се разбира от името на шрифта и според 
представянето му от неговите автори, Словик има за цел 
да ни запознае с особеностите на славянската писменост 
и кирилската типография. Несъмнено той има истори-
чески препратки към кирилския Устав и орнаментал-
ния Вяз, като е разработен в няколко начертания, които 
включват както сансерифни, така и слабо серифни, и 
серифни форми. 

• Шрифт Райнов, 2019 г., автор: Мариета Василева. Пре-
създава точно почерка на големия български художник 
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Николай Райнов, живял и творил през първата полови-
на на XX в.

• Шрифт, създаден по почерка на Васил Левски, 2021 г., 
автор Стефан Пеев. Създаден е с подкрепата на Нацио-
налната картова и платежна схема (НКПС), като в осно-
вата на проекта, според неговите създатели, е именно 
възраждане и съхранение на спомените за българските 
исторически корени, пречупени през модерното техно-
логично мислене.

В този контекст можем да разгледаме и процеса по 
възстановяването на шрифт Зорница, който включва исто-
рическо проучване, типографски анализ и богат илюстра-
тивен материал. Това е пример от дизайнерската и типо-
графска практика на автора, който дава известна предста-
ва за обема от работа, подготовката и проучването, които 
трябва да се направят, за да се създаде подобен шрифтов 
продукт. Подробно описание по години, културен кон-
текст и задълбочен шрифтов анализ, може да се разгледа 
в излязлата неотдавна статия по темата5. 

Резултатът от това изследване показва, че в периодич-
ния печат и заглавията на книги от епохата на българско-
то Възраждане има засилен интерес към шрифтовете от 
типа Ежиптиен и честа употреба на техните кирилски раз-
новидности. На този фон изборът на шрифта на вестник 
„Зорница“ изглежда закономерен. Историята му започва 
през 1876 г. като наследник на едноименното списание, 
което се печата в продължение на 11 години от 1864 г. до 
1875 г. в Цариград. Още първият брой на вестника излиза 
с шрифта, който ще просъществува в аналогов вид цели 
145 години, като единствената по-сериозна графична про-
мяна, която се наблюдава през този период е направена 
през 1942 г. Именно върху тези два варианта стъпва диги-
талното възстановяване на шрифта.

Етимологично името на шрифтове от типа Ежиптиен 
(от фр. Egyptienne) се свързва с походите на Наполеон към 

5 Петрова-Проданова 2021: 26-30.



226

Египет и засиленият по това време интерес към древната 
египетска култура. Не е случайна и аналогията между се-
рифите на шрифта и тежките постаменти на египетски-
те колони, но фактите говорят, че по това време в Европа 
вече са измислени рекламно-плакатните шрифтове, кои-
то се характеризират с еднакво дебели греди и серифи. 
Серифите се свързват под прав ъгъл с вертикалните греди 
и се изравняват по дебелина с хоризонталните. По-къс-
но тези шрифтове стават известни под името слаб сериф 
(slab serif), като постепенно се налага тенденцията към ос-
новната форма на Ежиптиен да се добавят украси. Пър-
воначално те са с плосък характер, но постепенно стават 
пластични, като им се добавят флорални и други мотиви, 
растери, хвърлени сенки и перспективни съкращения6. 

В дизайна на буквите на вестник „Зорница“ откри-
ваме много от тези елементи, които са разгледани и като 
допълнителни декоративни похвати. Това са растерът от 
хоризонтални линии, хвърлената сянка и белият контур, 
благодарение на които се създава и перспективното съ-
кращение в буквите. Основната визуална разлика между 
двата варианта се състои в украсните елементи, които в 
по-ранния вариант имат флорален характер, а в по-къс-
ния – пламъкообразен с топковидни завършеци. По-мал-
ка роля играе и растерът, който в първия вариант е плавен, 
а във втория равномерен, в резултат на което се получава 
съответно по-романтично и по-геометрично излъчване.

За целите на дигиталното възстановяване и осъвреме-
няване на шрифта, първоначално бяха създадени два ва-
рианта на база двете основни визии, но финално се прие 
вариант, който комбинира техните силни страни и има 
за цел новата стилизация да придаде по-изявен характер 
и по-добра четливост на главата. Проектът е разработен 
в черно-бял вариант за печатна употреба и в цветен – за 
електронна. Допълнително, за нуждите на юбилейната 
145-годишнина от създаването на вестника, беше създаден 
и елемент от цифри, а за официалния сайт и присъстви-

6 Йончев 1964: 127-138.
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ето на вестника в социалните мрежи – кратък вариант с 
буквата „З“ в кръгла форма. От месец май 2021 г. новият 
дизайн на изданието вече е в употреба. В процес на въз-
становяване и изграждане са останалите букви от шрифта, 
които ще се ползват за заглавия и откроявания в графич-
ната структура на вестника.

В заключение можем да кажем, че с този проект беше 
постигната както практичната цел да се обнови визията на 
една консервативна медия, така и по-концептуалната – да 
се съхрани част от шрифтовото наследство на България. 
А резултатите от процеса по възстановяване ни дават ос-
нование да смятаме, че пред историческата типография в 
България се отворя нова страница, стига тази тенденция 
да намери във времето повече съмишленици и изпълни-
тели.
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1. Периодизация на шрифтовете в България в периода IX–XXI в.

2. Историческа типография − примери с чужд произход



Изкуство и контекст 2021  229

3. Историческа типография − примери с български произход

4. Примери с аналогово възстановени шрифтове в периода 60-те – 90-те години 
на XX в. 
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5. Примери с дигитално създадени шрифтове в периода 2002–2021 г.

6. Визуален контекст при създаване на вестник „Зорница”, примери от XIX в. 



Изкуство и контекст 2021  231

7. Визуалната история на вестника при преминаването му от списание 
към вестник

8. Двата основни варианта на главата на вестник „Зорница” от 1876 и 
1942 г.

9. Двата варианта на дигитално възстановените глави на вестник  
„Зорница“
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10. Крайният вариант на дигитално възстановения шрифт „Зорница“ с прило-
жение в уеб среда
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Digital Recovering of Old 
Bulgarian Fonts

Zaharina Petrova-Prodanova

Summary: The article examines the problem of restoring old Bulgarian 
fonts from two historical periods and by two methods − analog for the 
period from the 60s to the 90s of the XX century and digital for the pe-
riod after the entry of the computer in design practice. In this context 
is placed the digital restoration with a new artistic reading of the font 
of the newspaper “Zornitsa”, which dates back to 1876 and continues 
to be published to this day. The visual history of the newspaper, the 
cultural context in which Fonts of the Decorated Egyptian type appear 
in Europe and their integration in the Bulgarian periodicals during the 
Revival and after the Liberation are considered in detail.
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Запазване на изкуството чрез 
360-градусово панорамно 
заснемане и пресъздаването му 
в интерактивни снимки и видеа

Мария Петева1

Нов български университет

Абстракт: Заснемането на виртуални разходки из музеи и из-
вестни места по света става все по-популярно, откакто потре-
бителите имат възможност да закупуват 360-градусови камери. 
Обработката, манипулацията и качването им в интернет прос-
транството е удобно и бързо. Мултимедийни платформи като 
Facebook и YouTube дадоха възможност за интерактивни снимки 
и гледане на живо. Има начин да се „разходиш“ из снимката и да 
разгледаш спокойно всеки детайл. Има възможност да заснемеш 
и запазиш изкуството и атмосфера на едно място. Заснемането 
на 360-градусови панорамни изображения е интерактивно запаз-
ване на информация и е бъдещето за запазване на изкуството. В 
доклада ще се засегне заснемането на 360-градусов материал и 
начините за обработка на видео и снимки в съответни софтуери. 

Ключови думи: виртуална разходка, камери, 360-градусов мате-
риал, софтуер за обработка на видео и снимки

Изкуството винаги е било част от естествената ни сре-
да – носи удоволствие, придава чувства, обрисува света 
около нас. То се запазва през годините, диктува тенденции 
и разказва история. Изкуството е субективно, пречупване 
на света през очите на автора. Изкуството е Ван Гог, Боти-
чели, дел Торо, Уилям Блейк. През годините то еволюира. 
Тенденции се сменят, създават се нови стилове. Светът 
добре познава Дали, Пикасо, Климт, но също и Анди Уор-

1 Мария Петева е докторант към факултет „Информатика“ на Нов български уни-
верситет. Занимава се с триизмерните и двуизмерни визуализации. 
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хол, арт инсталациите на Кристо и всички съвременни 
проявления на модерното изкуство. 

В съвременния свят изкуството е станало част от жи-
вота ни. Накъдето и да се обърнем имаме плакати, опа-
ковки от хартии, подредбата на вестници, корици на кни-
ги, картини, кино. Изкуство носи информация. През 1735 
Бернардо Белото, италиански художник на градски пейза-
жи, рисува „Двореца на дожите“, разположен на брега на 
венецианската лагуна. В 1571 Паоло Веронезе рисува кар-
тина за фамилията Кочина, която показва в най-дясната 
част Двореца на Кочина. През 1880-те черно-бяла снимка 
е взета от ъгъла на същия дворец2. Общото между двете 
произведения на изкуството е, че показват пейзаж във Ве-
неция. Фотографията заснема образ, който е перфектен – 
копира средата около себе си. Бернардо Белото, от друга 
страна, ученик на Джовани Антонио Канал, под прякор 
Каналето, е използвал „камера обскура“ или „тъмна стая“ 
– опростено оптично устройство, познато още от времето 
на Аристотел, което позволява да се получат оптични из-
ображения на реални предмети. Използвало се е за астро-
номически цели, но Леонардо да Винчи е използвал каме-
рата, за да рисува перспективно правилни пейзажи и така 
камера обскура е започнала да се използва от художници. 
Каналето я е използвал, също така и Бернардо Белото. 
Тя представлява малка тъмна кутия, в която не прониква 
светлина, с отвор на една от стените и екран – матово стък-
ло или бяла хартия на противоположната страна. Това е 
прототипът на първия фотоапарат. Италианските худож-
ници са имали техника за запечатване на реални пейза-
жи още преди фотографията да се появи през 1839 г. със 
създаването на камерата. Трите изображения – картината 
на Белото през 1735, картината на фамилията Кочина на 
Веронезе през 1571 и снимката, взета през 1880-те, са спо-
могнали за изчисляването на покачването на водното ниво 
във Венеция. Този пример обрисува само част от възмож-

2 Camuffo, 2010: Le niveau de la mer à Venise d’après l’oeuvre picturale de Véronèse, 
Canaletto et Bellotto Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Revue d’histoire 
moderne & contemporaine, Vol. 57:3, 92-110.
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ностите, за които изкуството може да бъде използвано в 
бъдеще. Когато катедралата Нотър Дам, един от най-из-
вестните исторически паметници, стана жертва на голям 
пожар преди години, една от най-големите компании 
за игри в света – Юбисофт откликна на проблема чрез 
собствено решение. Един от етичните кодекси на Юби-
софт при създаването на игри е да запазва историческата 
достоверност. През 2014 г. студиото издава игра, която се 
развива в Париж по време на Френската революция. Ка-
ролин Миус се е занимавала с дизайна на сградата, която е 
била и най-голямото здание в играта. Дизайнерката е из-
ползвала снимки, исторически данни и прекарала години 
в пресъздаването на Нотър Дам в детайли с точност до вся-
ка тухла. Катедралата в играта може да бъде разглежда-
на, отвътре и отвън, даже може да се катерите по нея и да 
разгледате отделните детайли. Юбисофт са поели и част 
от разходите за реставрацията на Нотър Дам, освен че са 
споделили цялата информация за визията на катедралата 
– отвътре и отвън3. 

През 2015 г. Facebook добавя възможността да се раз-
глеждат 360-градусови видеа и снимки, включително и 
да бъдат излъчвани на живо от потребителите. YouTube 
ги последва с възможността да се качват такива видеа на 
платформата им. Така се създава нов начин за запазване 
на света около нас – възможността за цялостно заснема-
не без необходимост да имаш практика в технологични-
те среди. Както фотографията 360-градусовите камери са 
достъпни за потребители и вярвам, че новата технология 
за заснемане ще даде още по-голяма възможност за запаз-
ване на изкуството около нас. 

Видове камери
Множество фирми се специализират в създаване-

то на 360-градусови камери за заснемане на панорамни 

3 Официално съобщение от Юбисофт за помощта им, оказана към Нотър 
Дам.//https://news.ubisoft.com/en-us/article/2Hh4JLkJ1GJIMEg0lk3Lfy/supporting-
notredame-de-paris
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изображения, някои от тези фирми са специализирани 
само в създаване на подобни камери. За разлика от обик-
новените фотографски камери, 360-градусовите камери 
имат поне два обектива, които трябва да обхванат цялата 
среда около себе си. За по-специализирано заснемане и 
по-добро качество, имаме и 360-градусови камери с пове-
че обективи. По-професионалните камери са по-скъпи, но 
има потребителски камери с достатъчно добро качество 
на заснемане. 

Go Pro Max $399.98 Insta360 Pro 2 $4,999.00

Go Pro Fusion $295.00 Insta360 Pro $3,499.00

Gopro Odyssey $1,500.00 Insta360 TITAN $15,339.00

Insta360 One R 360 $429.99 Samsung Gear 360 (2017) $279.99 
(Amazon)

Insta360 One X $399.95 Vuze XR $399.00

Insta360 EVO $419.99 Vuze+ $995.00

Insta360 One $299.00 Vuze 3D $599.00

Insta360 Nano S $239.00 Garmin VERB 360 $799.99

Ricoh Theta V $376.95 QooCam FUN $193.95

QooCam 8K $730.68 QooCam $530.62

1. Таблица с цени и камери, 2020 г.4 

В този доклад ще бъдат разгледани спецификите при 
правенето на снимки и обработката на 360-панорамен ма-
териал. За целта на доклада е заснет видео материал, па-
норамен снимков материал и самоснимачно заснемане на 
серия от снимки, докато се ходи с камерата. Сглобяването 
в програми предоставени за потребителя от фирмата из-
работила камерите и отделно сглобяването им в специа-
лизирани програми като Premiere Pro и Google VR.

Qui Cam са новосъздадена фирма и имат в антуража 

4 Цените са взети от официалните сайтове на камерите през 2020 г. 
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си освен камери за потребители и камери за професио-
нално заснемане. Фирмата предлага безплатен софтуер 
на уебсайтовете си за обработване на снимковия и видео 
материал. В допълнения камерата може да бъде свърза-
на с Bluetooth към телефона и фирмата предлага собствена 
апликация за телефон, за да може да се разглеждат видеа 
и снимки от телефона, докато самата камера заснема. Уле-
сненията предложени на потребителя са особено важни 
– лесното заснемане и лесната обратка правят технология-
та по-адаптивна и по-лесна за възприемане. Това е важен 
фактор за навлизането на тази технология в света около 
нас.

Заснемането на снимков материал се извършва в Бур-
гас – морската гара, за да се избегнат натрупвания на хора. 
Снимковият материал се извършва с 360-градусовата ка-
мера QuoCam8K – създадена от Kandoo. QuoCam8K пред-
ставлява малка камера, лесно преносима с размери 145 мм 
на 57 мм на 33 мм, създадена за потребители, с възмож-
ност до заснемане на видеа с параметри: 7680*3840@30fps 
8/10bit или 3840*1920@120fps 8/10bit. Видео битрейт до 
200 мегабита за секунда5. Заснемане на снимки с размери 
7680*3840, 12bit(RAW), Raw+ photo (16bit); Включено и ау-
дио. За добро заснемане на снимките статив беше прика-
чен към долната част на камерата QooCam8K. 

Има няколко основни насоки и добри практики при 
заснемане с 360-градусови снимки и видеа. Единият от 
двата обектива да бъде обърнат към обекта с най-голяма 
важност в сцената. Другата основна практика е да се засне-
мат снимки с възможност да няма човешко присъствие в 
сцената – камера да бъде настроена да снима след опреде-
лено време, в което да стоим далеч от камерата – няколко 
крачки са достатъчни. При близко снимане до камерата 
имаме оптично изкривяване на обекти6.

5 Characterization of 360-degree Videos Shahryar Afzal, Jiasi Chen, K. K. Ramakrishnan
University of California, Riverside
6 Andrews P (2003) 360 Degree Imaging: The Photographer‘s Panoramic Virtual 
Reality Manual. Rotovision.
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2 и 2а. Грешно срещу добро заснемане за камера7

QooCam 8K има малък, но същевременно достатъчно 
голям екран, за да може на момента да се разглеждат ви-
деа и снимки. Самата камера предоставя възможност да 
се избира резолюцията на видео или снимка, има избор 
за снимане с 8 или 10 бита, с 4 режима на снимане и с въз-
можност за създаване на собствен режим. Kandoo предла-
гат на потребителите си обучителни видеа с информация 
за контрола над снимачния процес. 

Обработване на видеа чрез програма, 
предоставена от производителя
Kandao, фирмата производител на QooCam 8K, пред-

лагат собствена безплатна софтуер за обработка на видео 
и снимки. Софтуерът, Qoo CamStudio 2.0 е лесно достъпен 
до потребителите – безплатен в уебсайта им. Този софту-
ер работи само със снимки и видеа от техни продукти. В 
опит да добавя 360-градусови видеа от друга камера, про-
грамата даде грешка и опита беше неуспешен. 

Интерфейсът на програмата е изчистен, набляга 
най-много върху видеото визуализацията, с малко на-

7  DIRECTING ATTENTION IN 360-DEGREE VIDEO - Alia Sheikh, Andy Brown, 
Zillah Watson and Michael Evans, BBC Research and Development, UK, 2016.
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стройки, всички изкарани на показ, без допълнителни ме-
нюта. Нямаме настройки, обвързани с цветови корекции, 
с изрязване и монтиране на няколко видеа, или други 
козметични настройки, които сме свикнали да виждаме 
в програми обвързани с видео обработка. В лявото поле 
съдържа бутон за добавяне на файлове и бутон за изтрива-
не на необходими такива. В дясното имаме малко повече 
функции: 

 - stitching mode
 - stabilization
 - process
 - FPS

Stitching mode или начина за зашиване на двете 
180-градусови панорамни изображения. Една от основни-
те грешки при 360-градусовите изображения е, че лини-
ята на завиването на лещатата, мястото където се срещат 
двете 180-градусови изображения може да не прилегне 
правилно и така да си проличи откъде докъде е заснела 
лещата – понякога изображението на линията изглежда 
с по-ниско качество или има голямо разминаване между 

3. Интерфейс на програмата Kandoo Studio
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двете лещи. Автоматичното зашиване понякога не дава 
добри резултати и панорамното изображение може да се 
вкара в друг софтуер – например Photoshop, за да се въз-
станови доброто качество8.

4. и 4а. Проблемно зашиване чрез разминаване и правилно зашиване

Стабилизатор се използва при снимане на видеа с 
дрон, друго превозно средство или дори при ходене. В 
повечето камери стабилизаторите са вградени в самата 
камера, но тук са добавили допълнително стабилизиране.

В третата функция, кръстена „Процедиране“ имаме 
три възможности да добавим или да извадим три раз-
лични процедури: предефиниране, поправка на цвета и 
оптичен поток. От преразглеждането на трите, цветовата 
корекция и оптичния поток дават най-голяма разлика в 
записаното видео. Оптичният поток създава допълните 
фреймове за предмети, които са заснети в движение. Цве-
товата корекция добавя наситеност към цветовете. FPS е 
frames per second, което е обвързано със скоростта на дви-
жение на обектите около камерата. В самата камера също 
има настройки за кадър в секунди.

В долната част от програмата имаме времева линия и 
опции за самото видео. В настройките можем да преми-

8 How People Use 360-Degree Cameras Tero Jokela, Jarno Ojala, Kaisa Väänänen – 
October 2019.
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нем от панорамно изображение към готово 360-градусово 
видео за потребител. Първоначалните впечатления от из-
чистения интерфейс предполагат, че изборът за обработ-
ка е минимизиран до работа с експортване на 360-градусо-
во видео, но в процес на работа се оказа, че контролът над 
видеото е много по-голям. На видеото може да му бъде 
дадена дължина на продължителност, може да насочим 
камерата към специфично място, подобно на контрола на 
режисьор над филм. Този контрол позволява фокусира-
не на видеото към важни елементи в средата. Така софту-
ерът ни дава възможност за два типа видеа: 360-градусови 
видеа със свободно разглеждане на средата и видео с въз-
можност за режисьорска намеса. Допълнително имаме 
два ефекта: астероид и кристална топка, които изглеждат 
по този начин и позволяват огъване на панорамното изо-
бражение чрез стереографическа проекция.

5. и 6. Ефект астероид и кристална топка върху видео материал
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Използване на Premiere Pro за обработка 
на материал
Досега обработването на видео материала бе изпъл-

нено само от една програма, създадена специално за обра-
ботка на снимки и видеа от камерата. При преминаване в 
друг софтуер, видеата и снимките трябва да бъдат обрабо-
тени чрез софтуера на компанията и е важно снимките и 
видеата да са с най-висока резолюция без никакви ефекти 
и корекции, направени по тях. Дори високата резолюция 
на QuoCam8К, която е 7680 на 3840 пиксела, ще бъде нама-
лена във финалното 360-градусово видео. 

От QooCam Studio видеото ще бъде изрендвано в пано-
рамен изглед с висока резолюция с кодек H.264 с 30 frames 
per second, времетраене две минути. Първоначалното рен-
дване в панорамен изглед с висока резолюция отнема вре-
ме. Premiere Pro e специализиран софтуер на Adobe за обра-
ботка на видео. След 2015 години, Premiere Pro и After Effects 
биват приспособени за работа с 360-градусови снимки и 
видеа. Добавят се контролери, които лесно преобразуват 
необходимата ни информация. 

7. Интерфейса на Premiere Pro
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Използването на ефекти се пречупват през преми-
наването от панорамен изглед към 360-градусов изглед. 
Premiere Pro предлага оразмеряване на 360-градусовото ви-
део и добавяне на контроли. При софтуера предоставен ни 
от Kandoo Studio имахме контрол само и единствено върху 
големината на крайново видео, но тук имаме възможност 
да създадем дори квадратно 360-градусово видео. Ефек-
тите, дори добавяне на текст към видеото, водят до пре-
чупване и задаване на сферична форма към двуизмерния 
текст. Въпреки че някои от тези ефекти са автоматизира-
ни, Premiere Pro предлага и контрол над тях чрез ефектите, 
показани на фигура 8. 

Освен повечето ефекти, Premiere Pro предлага и мон-
тиране на различни видеа, докато в Kandoo Studio имаме 
възможност за обработка само и единствено на едно ви-
део. 

Premiere Pro е предпочитаният софтуер от индустри-
ята поради две причи-
ни – първата е систе-
мата му за работа чрез 
proxy, което е създаване 
на копие на видео с ви-
соко качество във видео 
с ниско качество. Вто-
рата е фактът, че може 
да се добавят компози-
ции с видео информа-
ция за работа от After 
Effect – двете програми 
могат да се свържат и 
да работят едновре-
менно. В това отноше-
ние, Premiere Pro като 
програма за обработка 
на 360-градусови видеа 
взима надмощие над 
обикновенните потре-
бителски програми. Ва- 8. Таблица на ефекти, обвързани само с 

360-градусови видеа в Premiere Pro
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жно е да се запомни, че Premiere Pro има нужда от доста-
тъчно мощен компютър с високи характеристики във ви-
део картата и РАМ памет за обработка на 360-градусовите 
видеа. 

Създаване на виртуална разходка чрез Google VR
Подобно на видео обработката, снимките преминават 

през конвертиране в панорамни 360-градусови снимки, 
преди да преминем в добавянето им към VR разходка. Въ-
преки че тези разходки е най-добре да бъдат направени с 
виртуален шлем, те могат да се разглеждат на компютър-
но устройство и често виртуалните разходки са използва-
ни от музеи като Лувър и в недвижимите имоти, където 
бъдещи собственици могат да разгледат апартамент или 
цяла къща. Тази виртуална разходка представлява ня-
колко снимки, заложени на различни разстояния или в 
различни стаи или райони, а потребителите могат да раз-
глеждат панорамите чрез прехвърляне от една снимка на 
друга. 

9. Снимка на необработена 360 градусова панорама

Съществуват много допълнителни и достъпни софту-
ери за създаване на виртуални разходки, които се нужда-
ят единствено от панорамни изображения. Някои от тях 
са безплатни за потребителите, но има и платени. Такива 
софтуери са: VeeR Experience, Marzipano, Matterport, Cloud
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10. Снимка на обработена 360-градусова панорама

Pano, Panoskin, GoThru, Krpano и Google Tour Creator, кой-
то е използван.

Нужно е да се спомене, че както при видео обработ-
ката, така и при снимките, е важно да запечатваме пано-
рамите без ние да присъстваме в тях. Това ще даде автен-
тичност и цялостност при заснемане на образа. Също така 
след обработка от програмата в 360-градусова панорама, 
можем да добавим поправки в Photoshop или друг соф-
туер. Важно е да се знае, че снимките са статични и затова 
поправката им – като да изтрием трипода или да добавим 
информация, ще е по-лесна и не толкова трудоемка рабо-
та, за разлика от 360-градусовите видеа. 

За целта на доклада съм снимала и в двата начина на 
виртуалната разходка – единия чрез държане на камерата, 
която е оставена на самоснимачка през една секунда, дока-
то аз обхождам мястото. Другият начин е да стоя макси-
мално далеч от камерата, докато тя прави снимки. 

За създаването на визуална разходка, която да се раз-
личава от 360-градусово видео, трябва да създадем разход-
ка чрез снимки, които показват различна информация. 
Затова е необходимо изборът на локация и снимки да е 
обмислен предварително. В опита си да създам вирту-
ална разходка съм подходила през преместване на три-
пода с камера през половин метър. След разработката в  
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софтуера осъзнавам, че бих могла да се отдалеча на по-го-
леми разстояния и пак да поясня лесно чрез точки за ин-
формация къде се намирам и как може да бъде обходено 
мястото. За мен експериментът е провал на този етап, по-
ради недостатъчно събран материал. 

С нарастващата възможност за закупуване на 360- 
градусови камери и софтуерите използвани за лесно зас-
немане, всеки може да създаде и запази 360-градусова 
картинка или видео. Тези 360-градусови снимки и видеа 
се използват предимно за виртуални разходки – както 
в музеи и известни места за посещения, така и в недви-
жимите имоти при разглеждане на имот за закупуване. 
Опитват се да навлизат и като обучителни видеа за тре-
нировки по безопасност, в учебните зали и понякога за 
излъчване на важно събитие в реално време. Въпреки че 
не са световно разпространени, опитите за намирането на 
пълноценно използване на тази технология продължават, 
но основната ѝ същност – идеалното запечатване на среда, 
трябва да остане водещата ѝ сила и да бъде използвана 
за комерсиални цели. 360-градусовите среди са използва-
ни като фонове за филми, сериали, игри и продължават 
да са част от триизмерните програми, където са stepping 
stone за създаването на нещо по-голямо и значимо. Имен-
но чрез специалистите и чрез иновациите, които продъл-
жават да съпътстват 360-градусовите технологии вярвам, 
че скоро ще имаме възможност да запечатваме истори-
чески монументи, градски среди и културни паметници и 
да се разхождаме из тях, да ги опознаваме и разглеждаме 
от собствените си домове. Виртуалните разходки са бъде-
щият каталог, които ще запише нашата култура и запази 
изкуството около нас. 
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Preservation of Art by 360-degree 
Panoramic Shooting and Recreation 
in Interactive Images and Videos

Maria Peteva

Summary: The filming of virtual tours through museums and famous 
places around the world is becoming more popular since consumers 
have the opportunity to purchase 360-degree cameras. The handling, 
manipulating and uploading them to the Internet is convenient and 
fast. Multimedia platforms such as Facebook and YouTube have ena-
bled interactive images and live streaming. There’s a way to “walk” 
around the picture and look at every detail. There is an opportunity 
to film and preserve the art and the atmosphere of a place. Capturing 
360-degree panoramic images is an interactive preservation of infor-
mation and is the future of preserving art. The article will examine 
the filming of 360-degree material and how to process the videos and 
photographs in the relevant software. 
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Развитие на руското игрално 
дореволюционно кино в 
контекста на културата на 
Сребърния век

Гергана Табакова1

Национална художествена академия

Абстракт: Едва през 1990-те започва обективното изследване на 
руската дореволюционна кинематография. Новият етап в изслед-
ването ѝ се свързва с преоценка на естетическата стойност, както 
и с възстановяването на неизвестни факти за нейната история. За 
да се проследят естетическите търсения в руската дореволюцион-
на кинематография, е необходимо тя да се разглежда в общия 
контекст на епохата, в която възниква и се развива. Постиженията 
ѝ биха могли да се свържат с обособявянето на стилове и течения 
в изкуството от началото на ХХ в. – най-вече на руския символи-
зъм, но и на зараждащия се авангард.

Ключови думи: живопис, театър, литература, синтез на изку-
ствата, руски символизъм, руски футуризъм

Дореволюционната руска кинематография обхваща 
кинопрожектирането, създаването на кинохроника и про-
изводството на игрални филми в периода между 1896 г. и 
1917 г. При разглеждането ѝ могат да се използват различ-
ни подходи. Освен в хронологичен ред, дореволюционно-
то кино може да се разгледа като част от културната систе-
ма на епохата на Сребърния век и във връзка с влиянията 
на различни изкуства и техните направления. В голяма 
степен именно връзките с изкуствата определят облика на 
това национално кино, а също и на процеса по приема-

¹ Гергана Табакова е докторант към катедра „Живопис“, Факултет за изящни изку-
ства, Национална художествена академия.
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нето му сред тях. За Сребърния век са характерни проце-
си по разкъсване на границите между изкуствата и стре-
меж към техния синтез, както и влияние на други сфери 
на дейност в изкуствата – например наука, технология и 
дори популярна култура. Известни са формалните опити 
по сближаване на живописта и киното във филмите като 
„1812“2, в който много от главните кадри са направени по 
подобие на картини на военния художник Верешчагин, и 
„Дама Пика“3, чиято образност се базира на по-ранните 
илюстрации на Александър Бенуа върху текста на Пуш-
кин. 

Влиянията на културата на Сребърния век се отна-
сят както до репрезентации на популярни теми в киното, 
така и до структурни промени в самата същност на фил-
ма, което определя развитието на киноезика. Вторият тип 
влияния са по-значими и се свързват с развитието на аван-
гардната идея за синтеза на изкуствата, при която в тях се 
търси изход от натурализма и наратива. Например в ста-
тията си „Театър, кино, футуризъм“4 Маяковски заявява, 
че видът, в който съществува съвременният театър, опит-
ващ се да прави фотографски образ на живота, го тласка 
към самоунищожение, затова е по-добре да предаде тези 
си опити на киното5. Подобна е позицията и на писателя 
Леонид Андреев. В своите „Писма за театъра“6 изразява 
мнението, че е хубаво театърът да се концентрира върху 
вътрешната, душевна драма и да остави репродуцирането 
на визуалния, физически свят в ръцете на киното, което е 

² През 1912 г. руското филмово студио на Александър Ханжонков, в сътрудни-
чество с филиала на френската фирма „Братя Пате“, представя филма „1812“, 
направен по случай стогодишнината от френското поражение в руската кам-
пания на Наполеон. Подобни филми – възхваляващи монархическото минало 
и свързани с важни исторически годишнини, са много типични за епохата на 
руското дореволюционно кино.
3 Филмът „Дама Пика“ от режисьора Яков Протазанов излиза през 1916 г. и се 
смята за едно от най-значителните постижения за руската дореволюционна ху-
дожествена кинематография, тъй като прилага иновации в монтажа и за пръв 
път в руското кино използва похвата „субективна камера“, при който зрителят 
се отъждествява с героя.
4 Статията е публикувана за пръв път в списанието „Кине-журнал“ от юли 1913 .
⁵ Leda 1960: 413.
⁶ „Писма за театъра“ на Леонид Андреев са публикувани постепенно за пръв 
път в сп. „Маски“ и алманаха „Шиповник“ в периода 1912–1914 г.
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в по-голяма степен свързано с него7. Той твърди, че кино-
то дава възможност за либерализиране на театъра и може 
да го освободи от тежестта на ненужното – както фотогра-
фията и киното влияят на живописта, като я лишават от 
изискването да се посвещава на обекта. 

До 1914 г. Русия успява да развие не голяма, но ус-
пешна филмова индустрия. Посоките, в които се развива 
киното в Русия преди Първата световна война, се харак-
тезират с разнообразие от жанрове и стилове, често по-
влияни от естетиката на френските, датските и немските 
кинематографисти. До 1912 г. е по-популярно творци-
те от различни сфери да приемат киното за заплаха, за 
проблемно спрямо другите изкуства. През 1912 г., обаче, 
то вече натрупва достатъчно опит в колаборацията с из-
куства като литература, театър и живопис, за да могат те 
да влязат в диалог с него по нов, неелиминиращ неговата 
стойност начин. В периода преди Първата световна война 
в руското кино са отразени всички, застъпени и битуващи 
в културата на времето, течения в изкуството, било то по-
пулярни, прогресивно-агресивни или такива, свързани с 
наличието на националната тема. Промените по отноше-
ние на ролята на киното, вследствие на установената вече 
връзка с другите изкуства, водят до увеличаване на броя 
на продукциите, създадени във връзка със съвременната 
литература или популярната култура от периода. Напри-
мер екранизацията в жанра психологическа драма на ро-
мана „Ключовете на щастието“ на Анастасия Вербицка, 
която сама адаптира книгата за филмов сценарий. От своя 
страна, колаборацията между студия и съвременни попу-
лярни писатели, които пишат сценарии или адаптират 
собствени текстове, насочва вниманието към структурата 
и значението на сценария. Друг пример, който се отнася 
до връзката на киното с популярната култура, е разпрос-
транението на руски версии на любимия на публиката 
филм-гиньол – например „Труп № 1346“8, „Тайните на 

⁷ Андреев 1914: 229-230.
⁸ Филмът, с режисьор Владимир Кривцов, излиза през 1912 г.
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къща № 5“9. Развитието на жанра се свързва и с влиянието 
на театъра на ужаса в руската популярна култура. Именно 
в този жанр, поради различните изисквания към репре-
зентацията в киното и театъра, постепенно започват да се 
оформят и нови похвати за изграждане на филма.

Историците на киното разглеждат промените, свър-
зани с избухването на Първата световна война, като силно 
значими за развитието на национално кино в Русия. През 
1914 г. страната затваря своите граници. Много чужди 
компании за дистрибуция на филми затварят офисите си. 
Заедно с физическото им отсъствие, започва да отсъства и 
тяхното естетическо влияние. Подобна е ролята на война-
та за развитието на останалите изкуства. Изолацията от 
Европа води до автентичното развитие на вече навлезлите 
западни течения – като футуризма.

Намалената конкуренция и пропагандното значение 
на киното за войната са двете предпоставки за формира-
нето на нови руски компании. Руските режисьори разви-
ват уникален подход към новото изкуство, като използват 
любимия на руската публика меланхоличен тон, чести па-
узи и бавно темпо. Това не се случва веднага след началото 
на войната, а е процес, в който влияние оказват културата 
на Сребърния век, вълненията на публиката и установено-
то присъствие в киното на някои дореволюционни режи-
сьори като Евгени Бауер, Всеволд Мейерхолд и Яков Про-
тазанов. Периодът 1915–1916 г. е белязан не само с ръст в 
производството на филми, но и със самоопределянето на 
руското кино.

Непосредствено след избухването на войната, се 
представят много фронтови хроники и художествени во-
енно-пропагандни филми. Същата тема владее и театъра, 
като в този начален период от войната немските драма-
турзи (както и немските режисьори) са премахнати от ре-
пертоарите на театрите, което минимализира влиянието 
на експресионистичната естетика в Русия. Но военните 

⁹ Филмът, с режисьор Кай Ганзен, излиза през 1912 г. и се счита за един от пър-
вите с вампири в света.
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филми не привличат хората задълго и скоро войната става 
непопулярна като директна тема на изкуствата. Така про-
дължават да се развиват всички битуващи до този момент 
жанрове, като в тях се откриват кинематографични изпъл-
нения с различно качество. Най-разпространени стават ек-
ранизациите на книги (които обхващат всички жанрове), 
детективските, приключенските филми и разновидности 
на кинодрамата – психологическа, битова, салонна и мис-
тична. Кинодрамата обхваща и засяга различни актуални 
за съвремието теми и образи, които се разглеждат и от 
други изкуства като литературата, живописта и театъра. 
Драмата е жанрът, който най-силно се развива в съзвучие 
с актуалните теми на културата на Сребърния век в Русия. 
Във връзка с другите изкуства и популярните в тях теми, 
драмата е по-скоро повлияна от течението на символизма, 
включително и неговите декадентски измерения. Влияние-
то на войната засилва и без това популярните в Русия тра-
гични образи и теми като смъртта, разпадането на семей-
ството, предателството и т.н. За този жанр е характерен 
силно меланхоличният тон, трагичният, злощастен край, 
на който руският зрител симпатизира и преди войната. 
Това отвежда към идеята, че за разлика от приключенски-
те и детективски филми – също много популярни по това 
време, този тип филми не служи просто за забавление, а 
носи някакво друго значение за човека. Може би именно 
затова художествената кинематография от военния пери-
од е най-силно развита в този жанр. 

Руската филмова драма разглежда различни попу-
лярни теми и проблеми на времето. Всяка тема, която за-
сяга филмовата драма, се разглежда от страна на своята 
сянка, което отразява съвременната промяна в обществе-
ните разбирания. Заглавията „Сестри съперници“10, „Се-

10 „Сестри съперници“ е едно от трите заглавия на филма „Живот за живот“ от 
1916 г. на режисьора Евгени Бауер. Наличието на няколко заглавия е типично 
за филмите от периода на руското дореволюционно кино и най-вече за жанра 
на драмата, където всяко заглавие носи своето символично значение. От една 
страна, тази особеност има за цел да привлече различна категория зрител, в 
зависимост от начина му на общуване със света и така да привлече по-голяма 
аудитория към филма. Но заглавията могат да се разглеждат и символично като 
първото, основно заглавие, изразява философското обобщение, което често е 
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меен триъгълник“, „Майка-отровителка“ и т.н. отвеждат 
към промяната в отношението към темите – семейство и 
любов. Традиционните християнски, патриархални пред-
стави са подложени не просто на съмнение, а на експери-
мента на модерността.

Интелектуалци и хора на изкуството най-често екс-
периментират с връзките си и отношението към света – 
като пример може да бъде дадено известното семейство 
на Лиля Брик, Осип Брик и Владимир Маяковски. Въпре-
ки че в руската култура такива тенденции са много огра-
ничени, в сравнение например с тези в Западна Европа. 
Еросът започва да се разглежда, освен като тема за твор-
чество, и като източник на творческа енергия, и ключ към 
красивото. Сексът, темата за тялото, тленното и земното 
вървят ръка за ръка с темата за смъртта, която често се от-
разява във филмовата драма. Широкият спектър от видо-
ве смърт, носеща различни значения, се използва открито 
и често. Като резултат от войните се насажда усещането, 
че смъртта вече не е мистична. Тя присъства в ежедневи-
ето, в изкуството. Литературата например посвещава на 
смъртта цяла система от философски възгледи, естетиче-
ски подходи и художествени образи. Тази тема има своето 
отражение в киното в почти всеки филм, представител на 
жанра „драма“, тъй като често героите от екрана умират 
безнадеждно. През 1914 г. излиза „Живот в смъртта“11 на 
Евгени Бауер, чийто сюжет отразява символистичното 
схващане, че смъртта може да се победи единствено чрез 
акта на творчеството. Образът на демона, типичен за тези 
филми, присъства силно в изобразителните изкуствата – 
например в творчеството на Михаил Врубел12, а списание-
то на символистите „Златно руно“ дори обявява конкурс13 

наситено с трагичност. Второто заглавие загатва сюжетната линия, а третото съ-
ответства на нравствения извод на филма или историята.
11 Филмът излиза през 1914 г.
12 Такива са например картините „Седящ демон“ (1890), „Летящ демон“ (1899), 
„Победеният демон“ (1901).
13 Конкурсът е обявен от редакционната колегия на списанието през 1906 г., а в 
началото на 1907 г. започват постепенно да се публикуват получените произве-
дения – художествени илюстраци, рисунки, стихове, разкази и статии.
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за най-добро произведение за дявола. Изглежда сатанин-
ската тема вълнува символистите, но тя става по-масо-
ва по време на войната, която задейства апокалиптични 
настроения. С това се свързва и цялостното залитане към 
окултизма, силно характерно за началото на ХХ в. в някои 
интелектуални кръгове.

Всички, считани за тъмни, неблагонадеждни теми, 
се показват на светло в изкуствата и киното в периода 
1914–1917 г. Смъртта, лудостта, болезнени еротични отно-
шения, насилието, предателството, а покрай това и утвър-
ждаването на личността пред колектива, завземат визуал-
ното и психологично поле на руската дореволюционна 
драма. Критиката към жанра е насочена най-често към 
подчертаната сюжетност и театралност. На преекспони-
раната драматичност в сюжетите – луд художник убива 
балерина, която му позира в костюм на лебед, и опитва 
да улови самата смърт на платното („Умиращият лебед“, 
1916г.); балерина, която не може да преглътне предател-
ството на любимия си, взима отрова и умира на сцената, 
докато изпълнява „танца на хризантемите“ („Хризанте-
ми“, 1914г.)14, московската група футуристи противопос-
тавя своя дебютен филм „Драма в кабарето на футури-
стите № 13“15. Филмът парадира със схемата на салонна 
драма, която довежда до абсурд, подобно на стремежа на 
авангарда да доведе до абсурд класическия образ.

От гледна точка на кинематографията не всеки от 
тези филми блести с голяма оригиналност – за дореволю-
ционното кино формалната структура на филма не е от 

14 Гращенщова 2005: 78.
15 Филмът излиза в началото на 1914 г. и е замислен като като филмов мани-
фест на футуризма. Режисьор е Владимир Касянов, а в лентата вземат участие 
московските футуристи от групата „Магарешка опашка“ – Наталия Гончарова, 
Дейвид Бурлюк, Михаил Ларионов и др. От филма е съхранен един-единствен 
кадър, в които се предполага, че са Наталия Гончарова и Михаил Ларионов, но-
сещи футуристически грим. Тъй като нарушаването на нормата е основен ком-
понент не само в естетиката на футуристичното изкуство, но и в ежедневието 
на футуристите, е почти невъзможно те да бъдат подминати от кинематографа. 
Към техния ексцентричен начин на присъствие в градовете, интерес проявява 
документалният кинематограф. Познати са хрониките от 1913 г. „Футуристи 
сред природата“ и „В кабаре „Синият фенер“. В сферата на игралоното кино 
през 1914 г. е направена комедията „Искам да бъда футурист“.
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значение, като водещи остават темата и сюжетът. Посте-
пенно филмовата индустрия започва да осъзнава добре 
артистичния потенциал на новото изкуство и задълбоча-
ва развитието на неговите инструменти. Така, в някои от 
драмите, могат да бъдат открити изненадващо кинемато-
графични елементи дори издаващи художествени експе-
рименти.

Студио „Тиман и Рейнхард“ избира непопулярен за 
времето подход и привлича като режисьор забележител-
ния с работата в театъра Всеволд Мейерхолд. Мейерхолд 
заявява намерението си да се запознае с методите на ки-
ното, които според него са скрити до момента и никой не 
използва. Това негово мнение се потвърждава и от нега-
тивното му отношение към съвременното кино. За екра-
низация е избран „Портретът на Дориан Грей“. Филмът 
е „композиран в смели черно-бели маси – с драматично 
осветени фигури на тъмен фон или поразителни силуетни 
фигури на ярки фонове“16. Мейерхолд сам играе главна-
та роля на лорд Хенри Уолтън, а ролята на Дориан Грей 
режисьорът ексцентрично поверява на актрисата Варвара 
Янова. Филмът е силно значим опит в полето на експери-
менталното, непопулярно до този момент кино. 

В мемоарите си17 операторът на филма – Александър 
Левицки разказва как при действие липсата на преходи 
в плановете погубва изразителността на образите. При 
репетицията на първата голяма сцена Мейерхолд най-на-
пред се опира на своя опит в театъра. Но непрекъснатост-
та я лишава от наситеност. Мейерхолд бързо разбира това 
и променя стила си на работа, за да може най-точно да 
предаде своя замисъл. Първата сцена се променя, като се 
използва монтаж на различни планове, с което се намаля-
ва текстът и се оживява картината. Впоследствие подобен 
подход е използван и при изграждането на останалите 
сцени. По същото време, в развитието на живописта са ха-
рактерни експериментите на кубо-футуризма и заумната 
живопис, които използват колажната и монтажна естети-

16 Leyda 1960: 81.
17 Баталина 2004: 40-80.
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ка със същата цел – намаляване дори унищожаване на ли-
тературността и наратива в живописта.

Филмът има успех, макар че не допада особено на 
широката руска публика – подобно на авангардната живо-
пис. Критиката от времето, обаче, подчертава кинемато-
графичните му и художествени качества. В „Сине-фоно“18 
на две страници са събрани и поместени отзиви, публику-
вани в различни московски вестници и списания. Почти 
навсякъде присъстват отзиви за отличната актьорска игра 
на В. Янова, тъй като този избор на Мейерхолд смайва об-
ществеността. Самото списание „Сине-фоно“ прави па-
ралел между книгата и филма, като нарича и двете „из-
искано блюдо за интелигентна публика“19. Една от пуб-
ликуваните рецензии уточнява, че от романа остава само 
неговият скелет, който дава фабула „пълна с движение“20 
и отбелязва визуалния изглед на филма – резултат от свет-
линни ефекти и декори. Списание „Проектор“ изтъква21 
личността на Мейерхолд и отразява, че оформлението на 
филма е много далеч от шаблона. Подчертана е оригинал-
ността на замисъла, която основно се концентрира в ре-
шенията на кадровите композиции, чиито „хармонични 
съчетания между блясък и сенки доставят голямо естети-
ческо удоволствие“22. Някои рецензии определят филма 
като един от най-добрите за сезона, а „Театрална газета“ 
го класифицира като „висше достижение на руската кине-
матография“.23

Мейерхолд снима втория си филм „Силният човек“24, 
като си служи с текста на полския автор Станислав Пши-
бишевски. Театралните драми на Пшибишевски, често 
режисирани от Мейерхолд, са много популярни в Русия 

18 Отзивите са публикувани в броя от 20 ноември на сп. „Сине-фоно“, 1915 г.
19 Сп. Сине-фоно 1915: 91.
20 Сп. Сине-фоно 1915: 90.
21 Сп. Сине-фоно 1915: 90.
22 Сп. Сине-фоно 1915: 91.
23 Сп. Сине-фоно 1915: 91.
24 Филмът е завършен през 1916 г., но е показан едва преди Октомврийската 
революция, почти година 
по-късно.
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в началото на XX в. и затова екранизацията се очаквало 
да бъде атрактивна. Намеренията на Мейерхолд включ-
ват развитие на започнатото със снимките на първия му 
филм – задълбочаване на творческите търсения и разви-
тие на киноезика чрез режисиране на светлинните ефекти 
и кадрите. Идеята на Мейерхолд е филмът да не показва 
целите снимани сцени, а единствено фрагменти. И двата 
филма на Мейерхолд изчезват, но изглежда правят силно 
визуално впечатление и оказват голямо влияние върху съ-
временната им кинематография най-вече с употребата на 
светлината и използването на едрите планове.

Най-значимият за развитието на естетика на руското 
кино дореволюционен режисьор е Евгени Бауер. Той се 
концентрира върху развитието на визуалната и художест-
вена страна на филма, като за целта моделира структурата 
на монтажа и композицията на кадъра.

Бауер получава образование като художник и старти-
ра кариерата си в театъра. Въпреки това, една от неговите 
особености е, че във филмите си той застава срещу теа-
тралността като използва средствата на самото кино. По 
отношение на актьорската игра, тази неизменна връзка на 
киното с театъра, Бауер работи в различна от установената 
посока. Вместо да се интересува от доставянето на емоция 
до зрителя през постиженията на актьора, за него повече 
значение има самото разположение на актьорите в кадъ-
ра. Юрий Цивян отбелязва25, че генезисът на естетиката 
на Бауер се намира в естетиката на руската модерност. 
По отношение на работата си върху кадъра, Бауер често е 
сравняван с живописец, който премисля пластичността и 
тоналността на изображенията. Режисьорът създава ши-
рок пластичен диапазон в черно-бялото изображение. Но 
живописта не се изчерпва с изящни модулации на тонал-
ността – във времето, в което твори Бауер, нейната теория 
изследва главно други феномени, свързани с простран-
ството и движението. Така режисьорът започва да отдава 
голямо значение на композицията на кадъра, като търси 

25 Цивьян 2002: 498.
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в нея художествената изразителност, която може да носи 
една картина. Бауер е един от първите, които обръщат 
внимание на умението да се изгради къдъра в дълбочина, 
да се структурира пространството на екрана, като това се 
постига чрез използване на ракурси, различни гледни точ-
ки и съпоставяне на плоскости, обеми и линии в кадъра. 
Работата на режисьора толкова напомня тази на худож-
ник, че изобщо не е изненадващо, когато той прибягва до 
влияние от живописта – някои кадри в естетиката му мо-
гат да се сравнят с платната на живописци от онова време 
– например произведения на Александър Головин, Кон-
стантин Коровин или Врубел. Бауер постига това усещане 
и пластичност на кадрите не само чрез заснемане на по-
добни сюжети, предметност и гледни точки, а като поста-
вя по различен начин (най-често отстрани) осветлението, 
което пада върху отделните материалности, предварител-
но подбрани от него. Голямо влияние върху усещанията, 
които придава на кадрите, оказва творчеството на Алек-
сандър Бенуа и Мария Якунчикова, които често репрезен-
тират пусти имения, градини, градска или архитектурна 
среда, потопени в усещане за меланхолия и копнеж.

С фокусирането върху формата в работа на Бауер из-
чезват характерните за времето литературност и театрал-
ност на филма, които той заменя с една нова, кинемато-
графична характеристика. 

Може да се заключи, че освен тематично свързано с 
културата на Сребърния век, дореволюционното кино 
в голяма степен изгражда киноезика и естетиката си във 
връзка с преразглеждане на принципите на другите из-
куства в контекста на кинематографията – например мон-
тажния принцип, произхождащ от колажа. В по-общ 
план влияние оказва и цялостната атмосфера на търсене 
на специфичен за всяко изкуство език. Като резултати мо-
гат да се посочат появата на необектната живопис, тенден-
циите към формиране на танцов и движенчески театър 
и съответно – кинематография, която е по-независима от 
литературата. 
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Development of Pre-revolutionary 
Russian Cinematography 
in the Context of the Silver Age 
Period Culture

Gergana Tabakova

Summary: Pre-revolutionary Russian cinematography forms its 
features in connection of the Silver Age period in Russian culture. 
The chronological ties are obvious as both develop during the same 
time period in the beginning of 20th century. In order to trace deeper 
the aesthetics of Russian pre-revolutionary cinema, the text takes into 
account the evolving public perceptions of cinema in Russia as well as 
its growing communication with other arts.

 The development of pre-revolutionary cinematography in Russia can 
be observed as a part of a larger process that involves the progress 
of other arts such as literature, painting and theater. These types of 
arts affect cinematography with their own evolution and changing 
structure. In addition, the influence can be traced in the styles typical of 
the development of Russian modernism − mainly Russian symbolism 
and even Futurism and non-objective painting.
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Образът на майката 
в екранните митологеми 
на Пиер Паоло Пазолини

Боян Ценев1

Национална академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Абстракт: Фокусът в текста е насочен към фигурата на Пиер Па-
оло Пазолини и неговата интерпретация на образа на майката в 
екранната му митопоетика. Майката е изведена като централен 
образ при анализа на творчеството му, а също така и като основен 
символ в собствения му интимен разказ.

Ключови думи: ритуалност, семейни връзки, структура на обра-
за, авторско кино

Творческият път на Пазолини съвпада с антикон-
формистките настроения от десетилетията на 60-те и 70-
те години на XX в. Сюжетите му не робуват на жанрови 
рамки и идеологическата нотка задължително присъства 
внедрена в екранните персонажи. Това в повечето случаи 
става на символно ниво без значение дали те пребивават в 
реалистична, или митологемна екранна среда. 

В настоящия текст приоритет има аспектът на из-
следване на екранните образи, символиката, която те но-
сят и явната симптоматичност, която Пазолини проявява 
в избора на актриси. Затова и афинитетът на Пазолини 
към сюжети от Античността и постантичния период като 
основа на екранния филмов разказ в никакъв случай не е 
случаен и е свързан с позоваването на образи-архетипи 

1 Боян Ценев е докторант в Националната академия за театрално и филмово изку-
ство „Кръстьо Сарафов“, гр. София.
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за предаване на личната му чувствителност. Това особено 
важи за женските образи и най-вече за образа на майката.

А той ще бъде проследен в три конкретни филма – 
„Евангелието от Матея“ (Il vangelo secondo Matteo, 1964), 
„Едип Цар“ (Edipo re, 1967) и „Медея“ (Medea, 1969), тъй 
като те представят образи на майката в различни измере-
ния на жената и на социалната прослойка. 

От отварянето на очите до самия край на земния път 
неговата майка винаги е стояла в центъра на житейската 
му микровселена. Искреността в душевния съюз, който 
двамата споделят, се оказва крайъгълен камък за неговия 
интелектуален заряд и това е видно в творчеството, което 
Пазолини представя пред света. И в своята поезия, и в ки-
ното, Пазолини влага едновременно личното и контексту-
ално творческо измерение на своя живот. 

Семейната среда и дихотомичната връзка между два-
мата му родители ще формират неговата представа за 
живота и заобикалящия го свят. В семейната разпра мал-
кият Пиер Паоло винаги се солидаризира с позицията на 
майка си, а към бащината фигура проявява фройдистка 
негация. Бащата, човек с профашистка позиция и буйна 
натура, създава у детето негативна конотация на потисни-
чество и авторитарност. 

Мотивът за преходния ритуал, проследяващ физиче-
ското и духовно израстване на индивида, е ясно проследим 
и в биографията на Пазолини. И трите филма предлагат 
различни измерения на преминаването през ритуала на 
прехода, които дори в тяхната буквалност също изпълня-
ват определена символика – претворяване на космогонич-
ните процеси. Житието на Пазолини е белязано от еле-
мента на преходност, който няма умишлен ритуален сми-
съл, но все пак ненадейно повтаря някои изконни стъпки.

Фундаментална черта за инициационния характер на 
изпитанията, през които трябва да премине героят, е ро-
лята на бащата като гонител, който се стреми да погуби 
сина си, но в крайна сметка се примирява с него или бива 
убит от него. Едип убива баща си, макар и първоначално 
да не го знае. Медея напуска родната земя, насичайки брат 
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си, с което оставя бащата съкрушен. Смъртта на героя чес-
то е неокончателна, а темпорална, с последващо завръща-
не от отвъдното царство.

В аналогиите на личния му житейски хаос, самият 
Пиер Паоло Пазолини напуска заедно с майка си своя 
баща, като двамата се преместват в Рим. Майката остава 
централна фигура през целия му житейски път, която му 
дава вдъхновение и е символен обект както в поезията, 
така и в неговото кино.

Във филмите, разгледани тук, след като преминат 
през изпитания, героите придобиват величие в свръхлич-
ностен план като символ на общочовешките ценности. 
Всеки преход води до обновление, което се представя като 
смърт и ново раждане в лично възпроизвеждане на космо-
гоничното начало.

Евангелието от Матея
Филмът е екранна интерпретация на първото кано-

нично Евангелие – това на Матей, която проследява жи-
тието на Иисус Христос до кръстната му смърт и Възкре-
сението. 

Детското любопитство на Пазолини подхранва сан-
тимент към фигурите на Христос и Светата Майка, като 
обект на очарование за него става именно нейният образ, 
който оказва значително влияние върху творческата му 
работа. Тази пленителност на Мадоната е свързана и с 
обожанието към собствената му майка, затова най-естест-
веното решение в избора на актриса, която да влезе в об-
раза на най-почитаната светица, е майка му. 

Вероятността той да се е отъждествявал с образа на 
Иисус Христос в смисъла на Божий син отпада, тъй като 
по начало не е вярвал в божествения произход, но не пре-
небрегваме и възможността за препратка към някои сход-
ства в екзистенциален план – маргиналност, преобразява-
не (в случая на Пазолини – революция), мъченичество.

В самото начало на филма виждаме Мадоната като 
младо момиче. В тази ѝ версия е изиграна от непрофе-
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сионалната актриса Маргерита Карузо. Режисьорските  
средства обвързват нейното появяване в сюжета с аске-
тизма на предметната среда, която по никакъв начин не 
означава лишение, а също като липсата на артикулирана 
реч, символизира духовна извисеност.

Не се усеща словесен дефицит. Тъкмо напротив, аске-
зата на безмълвието работи за изграждане възвишеността 
на Мария и непринадлежността ѝ към битовата реалност. 
Образната изразителност изземва функцията на думите. 
Това е най-видно, когато на екрана се появява възрастна-
та Мадона, именно тази, която стои едновременно в бо-
жествен и заедно с това, и в човешки хипостаз в центъра на 
посланието. Срещата след години на раздяла е показана в 
близки планове, прехвърлящи вниманието на зрителя в 
забързан монтажен ритъм от лицето на майката към ли-
цето на сина. Една безсловесна семиотика, която установя-
ва връзка отвъд биологичната. 

Присъствието на Сузана Пазолини като Светата май-
ка на екрана придава на образа допълнително значение. 
Тя самата е архетип, който Пазолини има като образец за 
святост, чистота и смирение. Мадоната с лицето на Сузана 
е нагледен пример за вплетена в разказа автобиография, 
с която Пазолини гради митологемната си екранна при-
рода.

Подобни концепции за близост, надхвърлящи човеш-
ките измерения, респективно са показани и в екранната 
интерпретация на мит по „Едип Цар“, този път потапяй-
ки се в сферата на физическото и емоционалното споде-
ляне. В пролога майка и син се намират сред природата, 
където движението на камерата отговаря на субективна-
та гледна точка на единствените присъстващи в кадъра, 
сключвайки взора на двамата във взаимно отъждествяване 
с другия. Когато лицето на майката е показано в близък 
план, в чертите ѝ преминава сянка на смут. Тя е наясно, 
че тяхното съществуване в света не е ограничено единстве-
но между двамата. Наоколо има чужда, външна на техния 
микрокосмос намеса – вероятно тази на бащината фигура, 
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както и злощастната съдба, която очаква отрочето – връз-
ката с Едип. 

Моментът се повтаря и в митологичния контекст при 
срещана на Йокаста с новопристигналия Едип. Този път 
във визуалното решение на епизода Пазолини съзнателно 
лишава позицията на камерата от субективна гледна точ-
ка, а прехвърля монтажно кадрите от лицето на единия 
към лицето на другия. Тяхната среща ознаменува внезап-
но единение, осланящо се на инстинкта. 

Едип Цар
Киното като феномен е: „…от малкото конкуренти на 

действителността, които могат да претендират за хроно-
топ в същността си“2. „Едип Цар“ позволява „прескачане“ 
от реалното във фиктивното и обратно, което в своята съ-
щина е своеобразно оприличаване на едното с другото.

Прологът показва раждането на бебето Едип (разби-
раме Пазолини) в съвременна Италия – градът вероятно 
е Болоня, а датата – 5 март 1922 г. В ролята на майката е 
Силвана Мангано, тя е и в ролята на Йокаста в митологич-
ната част след това. Бащата на детето се появява във военна 
униформа, стои надвесен над бебешката количка, лицето 
му е помрачено от свиреп поглед. Двамата са освободени 
от присъствието на другите, застинали са в свое собствено 
време-пространство, а вътрешният глас на възрастния мо-
нологично излива злостния поток на мисълта. То е дошло 
на този свят да заеме отреденото на бащата място, да го 
запрати обратно в празнотата и да го ограби от всичко, 
което му принадлежи. 

С тази сцена Пазолини признава, че като дете е жи-
вял с убеждението, че баща му го е считал за съперник. 
Типична психоаналитична схема, която предопределя и 
избора на Едип цар като филмов обект на Пазолини.

Последната сцена, преди прехвърлянето във времето, 
обрисува истинността в отношенията между двамата ро-

2 Димитрова 2014: 149
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дители: и той, и тя лежат в леглото, фрустрирани и разде-
лени от въображаема преграда, всеки вторачил се в своя 
си невидима точка. Бащата отива в детската стая, хваща 
детето за глезените, сякаш Лай след като е чул пророчест-
вото е решен да издаде заповедта, с която да се отърве от 
сина си. При смяната на кадъра се разкрива общ план на 
пустинен пейзаж и слугата на Лай, който води Едип към 
връх Китерон.

Оттук насетне сюжетът следва досконално действие-
то в трагедията на Софокъл. В ролята на Едип е Франко 
Чити, приближаващ митичния персонаж към облика на 
обикновения човек. Това се случва и в естетическите реше-
ния на филмите му по „Декамерон“ (Il Decameron, 1971) на 
Бокачо и „Хиляда и една нощ“ (Il fiore delle Mille e una Notte, 
1974) с тяхната ренесансова пищност и присъствие на чо-
вешката мярка на телесността и интерпретацията на сю-
жета. Специфика, която бележи и филмите на режисьора 
с митологемни образи, както е и при „Медея“.

Решението на режисьора Силвана Мангано да изи-
грае анонимната майка в друга епоха от пролога на фил-
ма, а след това и Йокаста, прави директна алюзия за ед-
наквата природа на двете жени в проектирането на май-
чината фигура, така съществена в личностните нагласи 
на самия Пазолини. Затова при първата среща на Едип с 
Йокаста двамата веднага установяват връзка помежду си, 
която е отвъд простото физическо привличане. Това не е 
свързано със съзнателното решение да започне интимни 
отношения със сина си. Йокаста спазва закона на земята, 
според който трябва да вземе за съпруг онзи, който успее 
да надвие Сфинкса. Самата тя не предполага, че има веро-
ятност това да извърши собственият ѝ син, тъй като вярва, 
че той отдавна е мъртъв.

Явно Пазолини е видял прилика между Силвана 
Мангано и майка си, както телесна, така и в маниера, за 
да ѝ повери ролята на майката в най-автобиографичния 
си филм. Данило Донати, който работи като художник 
по костюмите в повечето филми на Пазолини, я облича в 
копия на дрехите на майка му, а самият Пазолини споде-
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ля като интимно преживяване факта, че: „Мангано носи 
същия парфюм, който майка му е имала, когато е бил ма-
лък“3.

След като Едип си избожда очите, той напуска Тива, 
за да доизживее живота си в изгнание и срам. Отново 
„прескача“ от античния сюжет в съвременността и се връ-
ща на мястото от пролога на филма, за да затвори в рамка 
образа на Едип като архетипен, личностно сугестивен за 
него и съществуващ в безпредела на времето.

Медея
Още при драматургичното му пресъздаване през V в. 

пр. н. е., образът на Медея е бил източник на провокация. 
Тя идва от далечна, пуста земя, олицетворяваща хаоса. 
Натовареното с възвишеност предопределение на Медея 
е да върне света към неговото изначално аморфно състоя-
ние, от което първичният хаос да бъде претворен в нов 
божествен порядък. Това екранно проникване в космоге-
незиса при Пазолини се случва чрез детайлно обиграване 
на акта на детеубийството като ритуално действие и ре-
инкарнация на божественото, докато при Еврипид то се 
трансформира в умишлено и хладнокръвно деяние. 

Божественият произход на Медея се разкрива, когато 
богът Слънце я насърчава да се заеме с отмъщението. Това 
е моментът, в който версията на Пазолини ясно показва, 
че тя се ползва с подкрепата на боговете, тъй като сцената, 
в която тя отлита с теглената от змейове колесница, тук 
отсъства. За сметка на това режисьорът изобразява напус-
кането на земния свят чрез огъня, обгърнал Медея и тела-
та на децата. Огънят подчертава сакралността, която стои 
зад ритуала. По този начин Пазолини страни от човеш-
кия образ на Медея като детеубиец, тъй като самата тя не 
принадлежи на земния свят. Тя е пренесена в митичното 
време и точно това придава истинност на деянието. 

3 Schwartz 2017: 465
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Краят на един житейски цикъл, този на живота на 
децата в сферата на материалното, е белязан от огъня 
– финалния щрих към космогоничния акт за връщане  
обратно към изначалния хаос, от който да бъдат прероде-
ни. Огънят има пречистваща и възраждаща функция след 
окончателната катастрофа, която слага край на земното 
траене на профанизирания исторически свят и връща 
участващите в ритуала (извършител и жертви) обратно в 
блаженството и вечността.

Стилистиката на сценичната актьорска игра е прене-
сена на екрана със статуарното присъствие на Калас в кадъ-
ра, на фона на автентичните екстериорни локации, където 
рамките на кадъра служат като своеобразен просцениум. 

В „Медея“ отмъщението като чисто човешка постъп-
ка, извършено в отговор на поруганата любов, се случва 
единствено в сферата на материалния, видимия и привид-
но реален свят. Онтологическата концепция, която стои 
зад него, го пренася в митичното пространство на начало-
то на времето, когато се е случил парадигматичният жест 
на изначалното жертвоприношение. В момента на обреда 
земното траене на профанния свят спира, за да бъде въз-
становено, когато от хаоса бъде създаден космос. 

Ако погледнем към първоизточника, а и към трагеди-
ите от Античността, насилието винаги се реализира извън 
погледа на зрителите. Пазолини предприема различен 
подход при убийството на децата. При Еврипид те са на-
ясно със своята участ в момента на извършването, a Хорът 
се моли на Слънцето да спаси собствената си кръв. При 
Пазолини именно Слънцето подтиква към предприема-
нето на отмъщението. Фундаменталната промяна, която 
той прилага с принасянето в жертва на децата е с тяхното 
незнание за случващото се. Те си остават в неведение през 
цялото траене на сцената. Той показва действието като из-
вършване на ритуал, който ги подготвя за преминаването 
отвъд и връщането в божественото лоно. Медея привик-
ва едно по едно децата, изкъпва ги и облича всяко в бяла 
роба, като символ на тяхната невинност, преди да ги при-
спи и да посегне към ритуалния нож.
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Жорж Батай пише по темата: „Жертвоприношението 
цели да разруши предмета и само предмета“4. Неведение-
то на децата олицетворява тяхната предметност. Те участ-
ват и биват убити единствено тялом, тъй като жертвопри-
ношението разрушава земните връзки на обекта, неговата 
зависимост и моментна принадлежност към утилитарния 
свят. То разрушава именно неговата предметност, негова-
та тленност, която позволява възнасяне към небесно мяс-
то, където се случва истинският живот, прототипен на све-
та на предметите, който е свят на упадъка, отчужден от 
праобраза, от който е създаден. 

Предметността на ножа има различно значение. В 
случая на обект, с който се извършва жертвоприноше-
нието, предметът може да бъде свещен, заради неговата 
причастност към определен символ. Той се превръща в 
проводник на чужда сила, неговото съществуване вече е 
хиерофания. Ножът възстановява нарушения ред. Той е 
знакът за преход от едно вселенско състояние в друго.

Природата (огънят), както и обработеният от човеш-
кото умение предмет (ножът) намират своята реалност, 
своята идентичност само дотолкова, доколкото се отнасят 
към една трансцендентна реалност. Жестът придобива 
смисъл изключително в степента, в която възстановява 
изначалното убийство, от което е създаден светът.

Медея на Пазолини може да бъде разгледана в свет-
лината на една възраждаща античните идеали ренесансо-
ва идеологемност. Подходът към детайла и поставянето в 
центъра най-вече на героя се приближават до визията за 
човека на ренесансовите хуманисти – а именно, че човекът 
е свободен и е в центъра на сътворението. Той е способен 
да понесе света и отговорността за делата си. 

Така със силен акцент върху човешката съдба и инди-
видуалния избор Медея на Пазолини е обрисувана като 
образ с неограничени възможности и интелект, които 
са несъизмерими с тези на обкръжаващите я. Подобни  
характеристики се доказват многократно със  

4 Батай 1996: 32
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събитията, предхождащи кулминационния момент. 
Непоклатимостта във волята позволява на Медея да  
изкове собствената си биография на дело. Тя е способна 
да понесе изпитанията на личния избор, а впоследствие 
отговорността както пред полиса, така и пред самата себе 
си. 

Географското приближаване на екранния разказ до 
локацията на митологичното действие е съпроводено от 
конкретна звукова среда на автентичен за географските 
ширини музикален съпровод. Съществува документален 
филм, който е безценен в качеството си на реален доку-
мент, който показва отрязани сцени и неизползвани кон-
цепции, които не са намерили място във финалната вер-
сия. Обръщам внимание на една конкретна сцена, която 
показва Медея, седнала на люлка. Музикалният съпровод 
за въпросната сцена е съставен от автентична и лесно до-
ловима българска народна музика5.

От съхранените немонтирани сцени става ясно, че на 
експериментално ниво съществува друг вариант за епизо-
да с възнасянето на Медея. Този неизползван финал по-
казва Медея заедно с децата си да пристъпва към колесни-
ца, на която ги чака антропоморфен бог Слънце. Самата 
Мария Калас ходи по стъкло, а камерата я снима отдолу, 
което показва Медея, встъпваща в надземното простран-
ство, в небесния локус. С този вариант Пазолини се при-
ближава до финала от трагедията на Еврипид, но отново 
има една съществена разлика, и това е, че децата са живи 
и хванати за ръце с майка си се качват на божествената 
колесница. В първоизточника Медея отлита с телата на 
децата си, които са преродени в блаженството на небесно-
то безвремие. В този вариант тяхната краткотрайна смърт 
се тълкува като мигновено възкресение, веднага след на-
несената гибел и дружно възнасяне, решено от Пазолини 
върху фона на българска народна музика.

5 Филмът е копродукция между Италия и Франция. Текстът и редакцията са дело на 
Никола Рипиш, архивните кадри са монтирани от Фабиен Рикур-Ламбар.
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Митологемният образ на Медея и свързването му със 
съвременни алюзии драстично се различава от тези на 
майката в „Евангелието от Матея“ или „Едип Цар“, но и 
трите показват различни измерения на връзката майка 
– син. Посочените филми не изчерпват майчиния образ 
във филмографията на Пазолини, но са избрани заради  
превалиращата в тях символика от митичния контекст.
Майката за него олицетворява чистота и автентичност, 
които са подложени на изпитание при първия досег с чуж-
дото. Именно контекстът налага коментираните действия, 
обслужващи нуждите, които сюжетът изисква. Отвъд него 
образът на майката си остава неприкосновен, а за Пазоли-
ни е символ на неговия собствен и интимен разказ.
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The Mother Figure in Pier Paolo 
Pasolini’s Screen Mythologemes

Boyan Cenev

Summary: The mother figure is analyzed in the films “The Gospel 
According to St. Matthew”, “Oedipus Rex”, and “Medea”, each dis-
playing various dimensions of the mother – son relationship and the 
feminine principle and its manifestations. The aforementioned three 
films do not exhaust the role of the mother in Pier Paolo Pasolini’s 
filmography, but were chosen because of their symbolism in the myth-
ological context to which the auteur showed affection.
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Телевизионният сериал 
„Хотел България“ 
в контекста на прехода 
в България

Светлана Славкова1

Национална академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Абстракт: Статията е организирана върху основата на две ме-
тафори. Първата е по линия на контекста на изследването: 
несвършващият български преход2 след 1989 г. като дългометра-
жен телевизионен сериал, който се случва пред очите на зрители-
те и с тяхно участие. Втората е по линия на обекта на изследване: 
сериалът „Хотел България“ (2004–2005, 77 епизода), проследяващ 
дисфункционалните взаимоотношения в българското семейство 
и бизнес по време на Прехода и определящ посоката на развитие 
на жанра на българския дългометражен драматичен телевизио-
нен сериал по оригинален сюжет от съвремието.

Ключови думи: телевизионен сериал, дисфункционални отно-
шения, българското семейство, съвремие, Станислав Семерджиев

Метафората за екрана като огледало, заела централ-
но място в текстовете на психоаналитичната критика, из-
раства от концепцията на Жак Лакан за психофизическо-
то развитие на индивида и е пряко свързана със Стадия на 
огледалото, изследван в неговите прочути семинари, про-
дължили повече от 20 години в Ecole Normale Superiore3. 
Аспектът, в който филмовата образност се доближава 

1 Светлана Славкова е докторант в Националната академия за театрално и филмово 
изкуство„Кръстьо Сарафов“, гр. София. 
2 „Българският преход“ е общото название на историческите, политически-
те и икономическите процеси за установяване на демокрацията в съвременна 
България след 1989 г. Често се среща и само като Преходът.
3 Lacan 1988.
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най-много до идеята на въображаемото и Стадия на огледа-
лото, е „впечатлението за реалност“, присъщо на филма. 

Обект на изследването e първият дългометражен дра-
матичен телевизионен сериал по оригинален сюжет от 
съвремието, след 1989 година – „Хотел „България“ (2004–
2005). Предмет са драматургията и съдбата на сериала. 
Целта е да се проверят сходствата между Прехода в Бълга-
рия, темите на сериала и продукционните му проблеми. 
Методът на изследването е съдържателен анализ на сери-
ала като художествена проекция на реалността.

Метафората за Прехода като безкраен 
телевизионен сериал и телевизионният сериал 
като безкраен преход
В книгата си „Измамната лекота на демокрацията. 

Една друга история на преходното време“4, Ивайло Зне-
полски разглежда „преходът“ като екзистенциално пре-
живяване – разпадане на житейския опит. Налице е съ-
ществуването на две състояния – едното отхвърлено, но 
не свършило, а другото, провъзгласено, но неутвърдено. 
Състоянието на преход е момент на разпадане на време-
вия континуум, на невъзможността да се свържат пласто-
вете на времето – минало, настояще и бъдеще – както и 
всеки от тези пластове да получи ясен профил. Преходът 
придобива смисъла на някакво абсолютно настояще, уви-
снало в безтегловността на историческото време. Обеща-
нието за преход е като обещание за преминаване отвъд 
реката, на другия бряг, отвъд пустинята, в едно царство на 
благоденствие и без проблеми, при това успешно, бързо 
и безболезнено. В днешно време преобладава схващането, 
че преходът е нещо, което ще ни се случи или вече ни се е 
случило, а не нещо, което ние трябва да извършим. 

В статията си в списание „Кино“ – „Филмовите се-
риали: Всекидневен живот сред разкази и истории“5, 
Иван Стефанов разглежда телевизионните сериали и  

4 Знеполски 2020.
5 Стефанов 2020.
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произтичащото от тях телевизионно зрелище като ти-
пичен пример на „разказ в развитие“, който не познава 
начало и край и по този начин определя категорично, че 
настоящето време на нашия живот фактически няма нача-
ло и край, и затова телевизионната програма можем да я 
възприемем като едно истинско и безкрайно „сега“. Това 
превръща филмовите сериали в нова, неотделима от все-
кидневното съществуване, културна среда, а развитието на 
новата масова естетика на телевизионния филм е в пълен 
синхрон със социокултурната тенденция към формиране 
на нов „жизнен свят“.

В семейния дългометражен сериал (сага) безкрайното 
„сега“ се свързва с една незавършеност и неопределеност, 
в която се разкрива кризата на старата ценностна система 
и на градените на нейната основа идентичности. В осно-
вата му винаги се разказва за някакво дисфункционално 
семейство. Едно и също повторение на вечните теми за от-
чуждението и недоверието между на пръв поглед близки 
хора, за отричането на всичко, което е имало някаква по-
зитивна стойност като нещо обречено, архаично, безсмис-
лено. 

„Хотел България“ – началото на българската 
телевизионна приказка 
Първият6 в телевизионната история на България дъл-

гометражен драматичен сериал7 по оригинален сюжет 
от съвремието „Хотел България“ (2004 г., 77 епизода8), се 
появява 15 години след началото на Прехода в България, 
за да могат пълноценно творците да се възползват от 

6 В жанра „дългометражен драматичен сериал“, преди „Хотел България“, може 
да се направи паралел единствено частично само с двадесетте епизода на проек-
та, разделен на 4 части с по 5 епизода всяка и с различни заглавия: „Дом за на-
шите деца“ (1986 г.), „Време за път“ (1987 г.), „Неизчезващите“ (1988 г.) и „Бащи 
и синове“ (1989–1990).
7 Интервю със Станислав Семерджиев, направено от автора за целта на статията, 
06.04.2021 г.: „Общо взето, това е всеки сериен филм, който продължава в след-
ващ сезон и дава възможности за изграждане на нови сюжетни линии, персона-
жи, взаимоотношения.“
8 „Хотел България“ е замислен и структуриран за 250 епизода, но са излъчени 
само 77.
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времето за осмисляне на „крещящата необходимост от  
„огледало“ на съвременния ни живот, от творчество, пос-
ветено на ежедневието в сложното време, в което живеем, 
а не от интелектуални кинобрътвежи, неразбираеми за 
публиката и недосегаеми от критиката.“9 Така Васа Ганче-
ва дава своята благословия и благопожелания за попътен 
вятър на българските сериали с възторжената си рецензия 
за сериала. Според Ганчева „Хотел България“ е структу-
риран така, че символите от миналото се превръщат в зна-
ци на бъдещето, но по един естествен „ежедневен“, близък 
до зрителите начин: „Езикът е език на съвременниците, 
очертаващите се сюжети са от извора на днешна Бълга-
рия, атрибутите и реквизитът са на средностатистическия 
гражданин, изразите и идиоматиката – типични за сегаш-
ното поколение“10. 

Заглавието подсказва, че в хотела на име „България“ 
се случва всичко, което е връхлетяло нацията ни след из-
бухването на демократичните промени, всички морални и 
социални катаклизми, чиито жертви са дълбоко емоцио-
налните хора. Създателят и главен сценарист на сериала 
Станислав Семерджиев11 е наясно, че зрителите искат да 
гледат български прочит на важните ежедневни пробле-
ми, разказани интересно като онова българско кино, което 
се създава през „златните години“ – 70-те и началото на 
80-те. Според неговия замисъл, това е многопластов раз-
каз за света на един човек, който се пропуква и унищожава 
пред очите му не без неговата собствена вина. В дискуси-
ята на списание „Кино“ през януари 2005 година по по-
вод сериала12, се включват най-утвърдените и авторитетни 
имена от критиката и кинорежисурата в България. Вера 
Найденова обявява, че това е първият български сериал 

⁹ Ганчева 2004: 6.
10 Ганчева 2004: 6
11 Проф. д-р Станислав Семерджиев е сценарист, създател на специалността 
„Драматургия“ в Националната академия за театрално и филмово изкуство 
„Кръстьо Сарафов“ през 1991 г. Ректор на НАТФИЗ (2003–2011; 2015–2024).
http://natfiz.bg/stanislav-semerdzhiev/ [посетен на 18.05.2021]
12 Дякова, Игнатовски, Икономов, Манов, Найденова, Ничев, Одажиев, Семерджиев, 
Стайков, Стойновска 2005: 43-52. 



Изкуство и контекст 2021  279

след 1989 г., с оригинален сюжет в „собствения смисъл на 
думата“, както за младите хора, така и за по-възрастните 
зрители, които имат натрупана добра култура за жанра, 
и правят разлика между него и предишните наши сери-
али, които имат характер повече на „няколко поредни 
филма“. Божидар Манов посочва, че „Хотел България“ 
продължава добрата традиция на такива знакови сериали 
като „Наследството на Гулденбургови“, „Далас“, „Динас-
тия“, „Дързост и красота“ и заключава, че достоверният, 
умело поднесен материал притегля зрителите към екрана 
и екранният разказ неусетно става част от тяхното всеки-
дневие. Владислав Икономов нарича работата на колегите 
си „пионерска“, провъзгласява ги за „първооткриватели 
на наш национален терен на нещо, което има световни 
матрици и формули от половин век“ и е категоричен, че 
„това е един от най-успешните медийни продукти – фил-
мови, телевизионни и т.н.“. Людмил Стайков определя се-
риала като „внушителен проект“ и не скрива, че с голям 
интерес следи този „микросвят“. За него едно от безспор-
ните постижения е диалогът, чрез който е намерен „инте-
лигентен, задълбочен подход при изследване на взаимо-
отношенията в затворения кръг на персонажите“. Иван 
Ничев изтъква, че създателите дават кураж на всички след 
тях, че вече и в България не е невъзможно да правиш по-
добен дългометражен сериал, който може да бъде послед-
ван и от други творци. Владимир Игнатовски пък твърди, 
че „Хотел България“ може да бъде представен навсякъде и 
притежава „абсолютно професионално равнище“. 

Според Ивайло Знеполски, след нежната „полуре-
волюция“, всички и навсякъде говорят за политика: не 
само на митинги, по площади и зали, но и в домовете, 
учрежденията, магазините, дори любовниците си отпра-
вят политически укори, а „обществото ни е прогизнало от 
политически диксурси“13. В „Хотел България“ драматур-
гичните ходове се изграждат върху парадигмата от архе-
типни ситуации на две семейства, на които „нищо човеш-
ко и българско не им е чуждо“ – между тях има любов 

13 Знеполски 2020: 45.
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и омраза, разногласия между млади и стари, социално  
неравенство между богати (забогатели преди и след Пре-
хода) и бедни (обеднели преди и след Прехода). Под при-
видната лекота на битието (семейно и работно), те са не-
делимо обвързани чрез политическите събития преди и 
след демократичните промени в България. Сюжетът на-
влиза все по-дълбоко в лабиринта от противоречивите 
политически обвързаности на бащите, които се прехвър-
лят и върху техните деца, семействата и бизнес. Според 
Знеполски, в годините след Прехода има и едно завръща-
не към религиозността, след отърсване на обществата от 
комунистическата идеология оставила огромен вакуум на 
вярата14. Значимо място в повествованието на „Хотел Бъл-
гария“ е отредено на майката, която въплъщава морала на 
цяло едно поколение, съхранило изконните християнски 
и семейни ценности, които „и преди, и след“ остават не-
преходни и непокътнати, независимо от дисфункционал-
ните му проявления в битието. 

Следователно „Хотел България“ следва да се приема 
и разглежда в качеството си на организатор на идеологи-
чески и културни знаци, намерени в действителността, 
като произвежда специфичен идеологически ефект, под-
държан от дадена естетическа аудио-визуална форма, 
предполагаща познаване и практикуване на използвани-
те идеологически знаци в обширно поле на приложение, 
което може да се определи като „практически безкрайно 
(като самото социализирано реално)“15.

„Хотел България“ – производствени проблеми
В средата на септември 2004 г., Нова телевизия готви 

два „удара“ – „Хотел България“ и първия сезон на reality 
шоуто “Big Brother”. Идеята е от 20:30 часа да върви шоу-
то, а след него – сериалът. Производството на шоуто обаче 
се забавя с един месец и „Хотел България“ се оказва в по-
зицията на запълващ „дупката“ в най-гледаното вечерно 

14 Знеполски 2020: 244.
15 Митри 1988: 227.
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време (Prime time), и е ситуиран първоначално в 20:30 часа. 
Заради старта на “Big Brother” (18.10.2004) обаче е премес-
тен в 19:00 часа, следва и намаляване на дълготрайността 
на епизодите наполовина16. Тази ситуация затруднява ра-
ботния процес, защото едно от правилата в драматурги-
ята на телевизионните сериали е епизодите да се пишат 
така, че да завършват с финален съспенс, ситуация, която 
да държи напрежението на зрителите до следващия епи-
зод, т.нар. клиф-хенгър (cliffhanger), а при вариране на 
времетраенето е много трудно да се спазва това изискване 
на жанра. Нова телевизия налага непрекъснатите промени 
– намаляване на броя на локациите (декорите), включва-
не на нови персонажи ad hoc в действието, налагането на 
неприсъщи за повествованието кинематографични похва-
ти като ретроспекции, футуроспекции и визиони. Освен 
това в зависимост от програмната си схема налага различ-
но времетраене и позициониране. Всички тези проблеми 
водят до разрив във взаимоотношенията между ръковод-
ството на телевизията и създателите на сериала. Така след 
почти четиримесечно перманентно излъчване от поне-
делник до петък, и то при повишен зрителски интерес на 
последните 15 епизода, сериалът е спрян от излъчване. 
Владимир Игнатовски изтъква, че „програматорите на 
телевизията или не знаят какво правят, или съзнателно 
искат да провалят проекта“. Владислав Икономов е още 
по-краен в недоумението си как, след като е създаден един 
феномен като „Хотел България“, телевизията не само че 
не създава благоприятна среда за неговото излъчване, но 
и дори го спира тъкмо, когато е набрал скорост, което се 
дължи единствено на „смайващата некомпетентност“ на 
Нова телевизия. След преустановяването му през 2005 го-
дина, интересът към сериала продължава месеци наред, 
има регистрирани стотици обаждания от зрители, кои-
то питат кога ще бъдат излъчени следващите епизоди. 
Но Джордж Зоис поема нови функции в „Антена груп“ 
извън България и предава поста на Павел Станчев, кой-

16 Интервю със Станислав Семерджиев, направено от автора за целта на стати-
ята, 06.04.2021 г.
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то категорично смята, че сериалите не са необходими за  
портфолиото на телевизията, и че трябва да се влагат 
средства в reality формати. Умората от reality форматите 
идва доста по-късно през годините, като според Георги 
Лозанов: „Хората отново предпочетоха откровената фик-
ция пред скалъпената реалност, приказката пред воайор-
ството, мелодрамата пред есемесите.“17 

Някой би могъл да каже, че „Хотел България“ е по-
казан преждевременно. Никой обаче не може да опреде-
ли сроковете на културното наваксване. Но със сигурност 
можем да кажем, че културното изграждане се нуждае от 
предизвикателства. „Хотел България“ се опитва да действа 
едновременно срещу принципите на удоволствието (лес-
ната психологическа идентификация) и самодоволството 
(лесното зрителско самочувствие). Доста по-късно същите 
драматургични прийоми използват сериали като „Стък-
лен дом“, „Фамилията“, „Седем часа разлика“, „Връзки“, 
„Белези“, „Братя“, „Пътят на честта“ и др. Преди повече 
от половин век Андре Малро – първият министър на кул-
турата в Европа, обявява, че портретът на „Мона Лиза“ не 
се продава, защото няма цена18. С това си изявление пръв 
поставя разлика между цена и стойност в изкуството. Це-
ната е търговски израз на много преходни величини като 
общо културно ниво на обществото, неговите финансови 
възможности, пазарна ситуация, финансова (не)стабил-
ност. А стойността не се променя, остава нейното духовно 
измерение. 

Първият български дългометражен драматичен теле-
визионен сериал „Хотел България“ (2004–2005 г., 77 епи-
зода), с оригинален сюжет от съвремието, е метафора на 
несвършващия преход, доколкото проследява и олице-
творява дисфункционалните взаимоотношения в българ-
ското семейство и бизнес в началото на прехода. 

Несвършващият български преход е като дълго-
метражен телевизионен сериал, който се случва пред 

17 Лозанов 2011: 19b.
18 Драганов 2010: 33.
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очите на зрителите и с тяхното участие. Преходът има  
подобна същност, етапи, епизоди, драматургия и продук-
ционни проблеми. Художествените, жанрови и драматур-
гични особености, и продукционни перипетии на „Хотел 
България“ като сериал определят посоката на развитие на 
българския дългометражен драматичен телевизионен се-
риал по време на Прехода.
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The TV Serial Hotel Bulgaria in the 
Context of the Bulgarian Transition

Svetlana Slavkova

Summary: The text is based on two metaphors. The first one is lined 
up with the context of the research: the never-ending Bulgarian 
Transition19 after 1989 as a long-running TV serial, happening in front 
of the viewers’ eyes and with their participation. The second one is 
lined up with the object of the research: the TV serial Hotel Bulgaria 
(2004–2005, 77 episodes) which follows the dysfunctional relations in 
the Bulgarian family and business environment of The Transition pe-
riod and traces the future development of the genre of the Bulgarian 
long-running dramatic TV serial based on a contemporary plot.

19 The Bulgarian transition is a name indicating the combination of historical, political 
and economic circumstances underpinning the restoring of democracy in modern 
Bulgaria after 1989. More than often, it is also referred as The Transition.
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Визуалните изкуства в 
децентрализирана среда 
на доверие. 
Блокчейн и крипто арт

Марина Александрова1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Абстракт: Докладът представя проучване и анализ на тенденци-
ите в областта на визуалните изкуства, които са свързани с неза-
меними токени (NFT). Авторът анализира конкретни произве-
дения, техните изразни средства и средата, в която съществуват. 
Изследването посочва отражения и следствия от крипто средата в 
дигиталните и физическите форми на изобразителното изкуство.

Ключови думи: визуални изкуства, крипто арт, незаменими 
токени, блокчейн, дигитален, среда

С прогреса на технологиите се развиват изразните 
средства и формите във визуалните изкуства. Непосред-
ствено и средата, в която те биват представяни и, или 
търгувани. През последните години крипто изкуството 
набира популярност и става обект на дебати и дискусии. 
Привлича вниманието на медии, инвеститори, художни-
ци. Този доклад представя кратък обзор на някои основни 
термини. Също така очертава няколко конкретни идеи, съ-
бития и произведения в сферата на визуалните изкуства, 
които съществуват в децентрализирана среда на доверие. 
Както и тенденциите, които ги обвързват в контекста на 
визуално концентрирано в социалните мрежи общество.

1 Марина Александрова е докторант в Софийски университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Поле на изследванията: обучение, базирано на игри и художествено образование. 
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Какво е блокчейн?
Идеята за блокчейн датира от 1991 година, когато 

Хабър и Сторнета предлагат тази технология за удостове-
ряване датировката на дигиталните документи и избягва-
не на фалшификацията им. Те повдигат въпроса за записа 
на данни, относно създаването или промяната на обекта, 
поради перспективата от масова цифровизация на изо-
бражения, аудио, видео, текстове и документация.

През 2008 година Сатоши Накамото публикува − така 
наречената „Бяла книга“, в която е обяснено как работи 
системата Биткойн, както и детайлно описание на блок-
чейн2.

Блокчейн е дигитална, публична база данни, която 
се актуализира и споделя от много компютри в мрежа. 
В тази верига данните и състоянието им се съхраняват в 
последователни партиди – блокове от данни. Всеки блок 
съхранява уникален код, няма два еднакви блока. Верига-
та е споделена и всички транзакции се записват на много 
компютри, локализирани в различни места по света. За 
да бъде прикачен един блок към веригата, трябва да се из-
върши транзакция. Когато тя се одобри, информацията 
за конкретната транзакция се съхранява в блокчейн, след 
което той става публичен. Веднъж въведени данните – не 
могат да бъдат променяни.

Блокчейн технологията се превръща в стимулатор 
и среда за нови идеи и решения във финансовия сектор. 
Това ги прави интересни за медиите и тяхната аудитория. 
„Заглавие, съдържащо думата „блокчейн“ привлича зна-
чително внимание. Но теоретичната рамка за блокчейн 
дори за финансовата индустрия остава сурова, а емпирич-
ните доказателства са недостатъчни“ (Potekhina A. 2017: ii). 
През призмата на съвременния, визуален артист, теоре-
тичната структура на тази среда е все още твърде абстракт-
на и се създава ситуация на наобходимост от изяснаване и 
конкретизиране на факторите в нея.

2 Blockchain – Block-chain – от английски блок-верига.
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NFT и крипто арт
През 2014 година Кевин Маккой и Анил Даш участ-

ват в “Seven to Seven”, ежегодно събитие, на което се сре-
щат технолози и художници с цел създаване на нови идеи. 
Екипът реализира първата версия на подкрепено от блок-
чейн средство за отстояване на собственост върху дигитал-
на творба. В началото именуват средството с ироничното 
„монетизирана графика“. Първоначалната демонстрация 
на прото – NFT през 2014 г. е добре приета, Даш и Маккой 
са поканени да представят технологията на “TechCrunch 
Disrupt NY”3. Опитват се да популяризират идеята, но с 
ограничен успех. През 2021 година тя стои в основата на 
мащабен пазар. В същата година Даш казва в свой матери-
ал: „Технологиите трябва да позволяват на художниците 
да упражняват контрол върху работата си, да я продават 
по-лесно, да я защитават от други, които я присвояват без 
разрешение. Чрез разработване на технология, специал-
но за артистична употреба, Маккой и аз се надявахме, че 
можем да попречим тя да се превърне в още един метод 
за експлоатация на креативни професионалисти.“ (Dash 
2021: 1). Той обяснява за още един съществен проблем 
при незаменимите токени – техническите ограничения, 
действителното цифрово произведение не може да бъде 
съхранявано в блокчейн. Може да се съхранява уеб адреса 
на изображението или математическа компресия. Когато 
колекционер закупи незаменим токен, той купува връзка 
към произведението на изкуство. Даш пита: „Ако харесва-
те произведение на изкуството, бихте ли платили повече 
за него, само защото някой е включил името му в елек-
тронна таблица?“ (Dash 2021: 1). Той сравнява поставянето 
на произведение в блокчейн с включването му в аукцио-
нен каталог.

NFT – non fungible tokens – незаменими токени са 
уникални, проверими, цифрови активи, които се държат 
на определени блокчейни. Незаменим е икономически 

3 Конференция за технологична индустрия.
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термин, който може да бъде използван, за да се опишат 
неща като мебел, картина и други. Тези обекти не са вза-
имнозаменяеми за други предмети, защото имат уникал-
ни свойства. Всеки незаменим токен е съставен от метадан-
ни4, които му придават индивидуалност. 

Брайън Л. Фрай5 коментира приложимата страна 
на NFT и концептуалната връзка с крипто изкуството, в 
материала “NFTs & the Death of Art“. За него най-сериоз-
ния проблем на незаменимите токени е, че се опитват да 
разрешат проблем, който никога не е съществувал. Съще-
временно игнорират съществуващия – фалшификацията. 
Фрай критично заявява: „Цифровите произведения на из-
куството съществуват, цифровите файлове съществуват, 
но те не са свързани. Когато купувате NFT всичко, което 
купувате, е уникален достъп до цифров файл. Не купувате 
уникално цифрово произведение на изкуството, защото е 
невъзможно.“ (Frye, Brian 2021: 6). Дигиталните произведе-
ния на изкуството, свързани с NFT, са защитени с авторски 
права, купувачът не получава собственост върху авторски-
те права. Той притежава само и единствено токен. По съ-
щество незаменимите токени преоткриват сертификатите 
за автентичност, сертификатът не е творбата, нито я из-
разява, или пресъздава. Фрай казва, че: „Цялото дигитал-
но изкуство е форма на концептуално изкуство, когато се 
продава като уникално произведение. Закупувайки даде-
на дигитална творба, всъщност закупувате правото да ка-
жете, че я притежавате. Буквално купувате концепция…“ 
(Frye, Brian 2021: 7), за него NFT не носят допълнителна за-
щита за автора, нито добавят стойност към произведение-
то, освен концепцията за нещо ново и различно. Пазарът 
на изкуство се отличава с търгуването на обекти без при-
съща стойност, но формално рационализирани, защото 
отразяват културната стойност на обекта. Произведенията 
на изкуството са символи и представляват инвестиция, но 
се отъждествяват с физически обект, който може да бъде 
притежаван, докато NFT са напълно виртуални. 

4 Метаданни – информация за информацията, съдържа се в база данни.
5 Brian L. Frye – доцент по право, Юридически колеж, Кентъки.
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Според Фрай NFT е символ само на себе си и на нищо 
друго. Когато се извършва транзакция в NFT всичко, което 
се продава или купува, е NFT. Дори ако е свързано с про-
изведение на изкуството, това е без значение за транзакци-
ята: „В крайна сметка, NFT сами по себе си са толкова от-
личителни, че по същество са безсмислени, без асоциация 
към нещо друго, колкото и номинално да е.“ (Frye, Brian 
2021: 8). В заключение Фрай обобщава, че пазарът на из-
куство по същество е пазар за обмен на незаменими сим-
воли, чиято форма се изразява в произведения на изку-
ството, което до някаква степен обуславя съществуването 
и развитието на идеята за NFT. От друга страна, предстои 
да се изясни дали те ще еволюират в наистина полезни 
за художниците единици, или ще останат независими ин-
веститорски активи. На този етап: „Незаменимите токени 
грубо отдръпват завесата, разделяща изкуството и търго-
вията, като се фокусират върху търговията и пренебрегват 
изкуството.“ (Frye, Brian 2021: 9). 

Рядкото дигитално изкуство, известно още като 
крипто арт е колекционерско изкуство с ограничено из-
дание, регистрирано криптографски с токен на блокчейн. 
Когато цифров актив, направен от артист се добавя към 
цифрова галерия, токенът се генерира от интелигентен 
договор и се депозира в портфейла на художника. Токе-
нът е единствен по рода си актив, който (концептуално) 
представлява собствеността и автентичността на основ-
ното произведение на изкуството. Когато активът се про-
даде, той отива директно в портфейла на купувача, стой-
ността, за която е продаден се премества в портфейла на 
художника. Блокчейн системата е изградена така, че да 
бъде криптографски обезпечена и средствата да не попа-
дат в трета страна.

Крипто арт е ново художествено движение, в което 
художникът създава произведения на изкуството в съ-
трудничество с машина и ги разпространява с помощта 
на блокчейн технология в мрежата. Интересното в мре-
жата на крипто изкуството е, че всичко е динамично, тя 
се развива, към нея непрестанно се включват нови автори, 
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колекционери, инвеститори и данни. Търговският успех е 
показател за интереса на купувачите, инвеститорите и по-
вишаването на популярността, но той не е свидетелство за 
художествените качества на произведенията, нито за ця-
лостния принос в областта на визуалното. Предимството 
в децентрализираната среда на доверие е, че може да бъде 
направен мащабен анализ на цялата система. Това фактор 
от съществена полза относно възприемането, разбиране-
то на структурата и механизмите в нея. 

Децентрализирана среда на доверие
Система, създадена чрез блокчейн, всеки в мрежата 

има достъп до информацията, но не може да я промени. 
Споделена от всички страни чрез интернет или алтерна-
тивна мрежа от компютри. Целта на тази среда е да пре-
махне необходимостта от доверена трета страна, която да 
одобри транзакцията – банка, галерия. Децентрализира-
ната среда добавя мярка за сигурност относно творбата.

Визуални изкуства в децентрализирана 
среда на доверие
Идеята за изкуство отвъд материята можем да наме-

рим в материала на Липард и Чандлър – „Дематериали-
зацията на изкуството“ от 1968 година. По-късно Липард 
обобщава, че концептуалното изкуство по същество е: „ра-
бота, при която идеята е от първостепенно значение, а ма-
териалната форма е вторична, лека, ефимерна, евтина, не-
претенциозна и/ или „дематериализирана“ (Franceschet, 
Colavizza: 2019 14). Крипто изкуството е пример за дема-
териализирана, концептуална форма на визуалните из-
куства. При него обаче възниква един проблем – възпро-
изводимостта на всяка единица дигитално изкуство. Про-
изведенията на изкуството са ценни, защото търсенето е 
по-голямо от предлагането. Повечето произведения на 
изкуството са единствени по рода си. Дигиталните произ-
ведения на визуалните изкуства могат да бъдат копирани 
безброй много пъти без това да промени съдържанието 
на файла. И ако блокчейн системата намери решение, то 
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може да рефлектира както в дигиталния, така и във физи-
ческия художествен свят. 

Поради естеството на изразните средства много от 
произведенията са резултат от колаборация между двама 
или повече автори. В галериите с крипто изкуство може 
да се види разнообразие от изразни форми – произве-
денията са статични или динамични; фотографии или 
сканирани версии на физическите творби; използват се 
дигитални инструменти – софтуери, изкуствен интелект, 
различни комбинации от технически средства и подходи.

Автори, чиито произведения са свързани 
с блокчейн
Майк Уинкълман (Бийпъл) е сред водещите дигитал-

ни художници, популярен в социалните мрежи. Често 
прави сатирични, визуални интерпретации на актуални 
събития. През 2007 година той си поставя артистично 
предизвикателство, да прави ново художествено произве-
дение абсолютно всеки ден. Творбите започват от рисунки 
с химикал на хартия и достигат до висококачествени, често 
иронични изображения, правещи коментар на политици, 
значими събития, интернет културата и други. През 2021 
Бийпъл претворява всички изображения от предизвика-
телството в дигиталната творба “Everydays: The first 5000 
days”. Произведението е богато в колоритно отношение 
и на пръв поглед има абстрактно внушение, ритмично 
се редуват светло и тъмно, лявата половина е значително 
по-светла. Присъстват повтарящи се теми, най-застъпени 
сред които са технологии, богатство, политически интер-
претации. Пет хиляди произведения, подредени предим-
но хронологично, а при увеличение на изображението 
могат да се видят абстрактни, фантастични, абсурдни, гро-
тескни, сатирични, лични образи, както и развитието на 
автора през посочения период. 

Аукционна къща „Кристис“ предлага на търг не-
заменимия токен, обвързан с изображението, създа-
дено от Бийпъл, който е откупен за рекордна сума.  
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Това е първата продажба от аукционната къща на изцяло 
дигитална творба. Тези събития рекламират и промоти-
рат визуалните артисти, които работят в дигитална фор-
ма. NFT, криптоарт, блокчейн, са ключови думи, които 
привличат аудитория, която от своя страна става публика 
на художниците, независимо от инвеститорските си инте-
реси. 

Бийпъл използва социалните мрежи като средство за 
достигане на широката публика. Неговата популярност 
е фактор за представянето на работата му и успешната 
реализация в този търг. Способностите на художника да 
борави с Фейсбук и Инстаграм, да общува чрез образи, с 
потребителите в тях, са от основно значение. Това казва 
той в интервю от 2018 година: „Чувствам, че умението да 
използвам тези платформи и разбирането на нюансите 
в аудиторията у всяка от тях, е ключово за придобиване-
то на последователи днес.“ (Beeple 2018: 1). Социалните 
мрежи са част от дигиталната среда, в която крипто арт 
произведенията съществуват. Цифровите творби могат да 
съществуват само и единствено в дигитална среда. Те мо-
гат да присъстват като публикация в социалните мрежи 
или като идея в човешкото съзнание, но не съществуват 
във физическия свят. Могат да се материализират в обект, 
който е съвсем различно произведение на изкуството още 
в същината си, а след това във форма́та. Тези произведе-
ния не могат да съществуват извън дигиталната среда.

Друг автор, работещ в децентрализираната среда на 
доверие, е Пиндар Ван Арман. Той е художник и създател 
на роботи, работата му е концентрирана върху проектира-
нето на роботи за рисуване. Изследователският му фокус 
е насочен към разликите между човешкото и изчислител-
ното творчество, неговите роботизирани системи рисуват 
с четка върху платно. “Self-Portrait 2018 – cloudPainter“ е 
произведение на визуалното изкуство, което е свързано с 
незаменим токен и съществува в блокчейн. Представлява 
автопортрет, създаден от софтуер и роботизирана ръка. 
Динамичен образ без звук в гиф формат, изобразяващ  
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автопортрет на механичната част от системата, с общо 
име CloudPainter6. 

Последните творчески експерименти на художника 
са насочени в усилието да даде творческа автономност на 
роботите, които създава7. Основната мотивация в изслед-
ването на Ван Арман идва от фундаменталния въпрос: 
„Откъде идва творчеството?“8. Опитвайки се да отговори, 
художникът стартира проекта Artonomous в колаборация 
с фотографа Кити Симпсън. Към днешна дата Artonomus 
е машина с изкуствен интелект, която рисува с четка вър-
ху платно. Целта на проектa е тя да бъде самостоятелен, 
самоусъвършенстващ се автономен художник, използващ 
блокчейн: „С всяка картина, която създават моите робо-
ти, аз се опитвам да ги науча как самостоятелно да взи-
мат всички естетически решения, които взимам, когато 
рисувам.“9. Artonomous използва 26 различни алгоритми 
изкуствен интелект и всички те се борят за контрол над 
четката за рисуване. Някои от тях са процедурни, други 
вериги за обратна връзка, трети са невронни мрежи, кои-
то се опитват да имитират как работи човешкият мозък. 
За да обучат машината, Симпсън и Ван Арман ще я за-
познаят с хиляди снимки и ще нарисуват няколко стотин 
картини заедно.

Тенденции
Обучените системи вече успешно взимат голям брой 

решения сами. Тези важни изследователски стъпки могат 
да дадат богата информация относно творческия процес 
и какво представлява той. Тенденциите около дигитално-
то изкуство и концепцията за уникалността на цифровите 
обекти ще допринесе за създаването на защитени цифро-
ви произведения. От друга страна, художник с обучена 
система може да създава хиляди произведения, което ще 
доведе до пренасищане на визуалната сцена и до въпроси 

6 Първа награда, 2018 “Robot Art Competition”.
7 Pindar Van Arman. Teaching Creativity to Robots. TEDxFoggyBottom. 
8 Интервю за Aiartists.
9 За Aiartists.
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относно творчеството, авторството и неповторимостта на 
изкуството. Предстои да наблюдаваме как ще се повлияе 
физическото визуално изкуство и свързаните с него па-
зари. Също така ще се изясни дали колекционерите на 
дематериализирани творби се вълнуват само от концеп-
цията или са инвеститори, които виждат алтернатива на 
конвенционалната система. 

Социалните мрежи са част от средата в която живе-
ем, като влияят на физическия и дигитален културен жи-
вот. Те са полезен инструмент за анализ на възникнали-
те събития и тенденции. Развитието на цифровия свят и 
влиянието му върху ежедневието са неоспорим факт. А 
незаменимите токени могат да бъдат част от свързващите 
звена между цифровото и физическото по отношение на 
стойността.

Представената актуална тенденция разкрива ново 
приложение на визуалното в концептуално отношение. 
Възможна посока за развитие на изследването е подробно 
проучване на темата във всички нейни аспекти. За да бъде 
разгърната в детайл, следва да се работи екипно с изследо-
ватели в областта на изкуствата и информационните тех-
нологии с последващо емпирично изследване.

Библиография

Извори 
Arman 2016: Arman, Pindar Van. Lecture. Teaching 
Creativity to Robots. TEDxFoggyBottom. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=YYu0PdJSZcA&ab_
channel=TEDxTalks [Accessed 28 January 2021].
Arman: Representation in The Community of artists exploring 
Artificial Intelligence − Aiartists. Available at: https://aiartists.
org/pindar-van-arman [Accessed 15 April 2021].
Dash (2021): Dash, Anil. NFTs Weren’t Supposed to End Like 
This – The Athlantic. Available at: shorturl.at/txGJR [Accessed 
07April 2021].
Halperin 2018: Halperin, Jennie Rose. Art and the Every 
Day with Mike Winkelmann (Beeple). Available at: https://
creativecommons.org/2018/01/18/art-every-day/[Accessed 02 
February 2021].



296

Petrov 2021: Petrov, Boris. Какво е Блокчейн и как да се въз-
ползвате от възхода на технологията? – Admirals, 28 април 
2021 [Kakvo e Blokcheyn i kak da se vazpolzvate ot vazhoda 
na tehnologiyata? Admirals, 28 April 2021]. Available at: 
https://admiralmarkets.com/bg/education/articles/shares/
blockchain-1 [Accessed 28 April 2021].
Pires 2021: Pires, Samantha. JPG File Sells for Record-Breaking 
$69 Million at Crypto Art Auction – My Modern Met, March 
12 2021. Available at: https://mymodernmet.com/beeple-69-
million-dollar-crypto-art-record/ [Accessed 16 March 2021].

Литература

Clark 2021: Clark, Mitchell. ‘NFTs, explained’, The Verge, 
March 11, 2021. Available at: https://www.theverge.
com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-
faq [Accessed 13 March 2021].
Franceschet 2019: Franceschet, Colavizza. Crypto art: A 
decentralized view Franceschet, M., Colavizza, G. Crypto art: 
A decentralized view (June, 2019). Available at: https://www.
researchgate.net/publication/333679124_Crypto_art_A_
decentralized_view [Accessed 15 February 2021].
Frye, Brian L., NFTs & the Death of Art (April 19, 2021). 
Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3829399 
[Accessed 25 April 2021].
Lippard 1968: Lippard, L., Chandler, J. The decentralization of 
art. Art International magazine, 46-50. 
Pilkington 2015: Blockchain Technology: Principles 
and Applications. Research Handbook on Digital 
Transformations, edited by Olleros, Zhegu, Elgar, 2016. 
Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2662660 [Accessed 03 February 2021].
Potekhina 2017: Potekhina, A., Riumkin I. Blockchain – a 
new accounting paradigm: Implications for credit risk 
management. Master degree thesis. 
Weingärtner 2019: Weingärtner, T. Tokenization of physical 
assets аnd the impact of IoT and AI. Available at: https://
api.semanticscholar.org/CorpusID:174786215 [Accessed 27 
February 2021].
Haber 1991: Haber, S., Stornetta, W.S. How to time-stamp a 
digital document. J. Cryptology 3, 99-111.



Изкуство и контекст 2021  297

Visual Arts in Decentralized 
Environment of Trust. 
Blockchain and Cryptoart

Marina Aleksandrova

Summary: The report presents a study and analysis of trends in the 
visual arts that are associated with non-fungible tokens (NFT). The au-
thor of the report analyzes specific works that express their means and 
the environment in which they exist. Research indicates reflections 
and followings from the crypto environment, in digital and physical 
forms of fine art.
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Драматизацията на вълшебни 
приказки в кукления театър

Венера Нечкова-Фингарова1

Национална академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ 

Абстракт: Кукленият театър, още от налагането си като профе-
сионално изкуство у нас между двете световни войни, залага на 
вълшебната приказка като най-предпочитана драматургична ос-
нова за спектаклите си. Днес вълшебната приказка продължава 
да бъде основна част от репертоара както на държавните, така и 
на частните куклени театри. Развитието на куклено-театралните 
практики през годините трансформира облика и спецификата на 
драматизираната приказка. Текстът изследва промените на въл-
шебните приказки при преноса от полето на литературата в това 
на кукления театър и как тези промени влияят на възприятията 
на детската публика.

Ключови думи: детска публика, куклен спектакъл, драматургия

През последните двайсет години фокусът на изслед-
ванията на кукления театър у нас е основно върху спек-
такли за възрастни или т. нар. семейни спектакли. Това 
е обяснимо с факта, че куклениците използват текстове 
за възрастни или текстове за деца с дълбок философски 
подтекст за основа на лабораторни търсения, които дават 
интересни и провокативни резултати. Що се отнася до 
кукления театър за деца, той остава в сянката на експери-
менталния куклен театър, като в същото време е основна 
част от репертоара както на държавните, така и на частни-
те театри.

1 Венера Нечкова-Фингарова е докторант в Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, където преподава като асистент, както и 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са в сферата на 
кукленото изкуство, литературата за деца, педагогиката и драматургията.
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Избрах да се спра именно на драматизациите на въл-
шебни приказки, тъй като те присъстват в репертоарния 
план на всички куклени театри у нас още от 40-те години 
на ХХ век. 

Спектаклите по драматизирани вълшебни приказ-
ки обикновено имат много дълъг сценичен живот – те се  
играят често и се гледат от много зрители, най-вече от пре-
дучилищна и начална училищна възраст. Затова е важно 
да им се обърне специално внимание от една страна, като 
показател за промените в куклено-театралните практики 
у нас, и от друга, като основополагащи за формирането на 
вкус у малките зрители. 

В драматизациите от началото на новото хилядоле-
тие силно се усеща влиянието и почерка на режисьорите, 
активно творили през 80-те и 90-те години на ХХ в. През 
този период тенденциите в драматизирането на приказ-
ки произтичат от фокуса на мисълта за ролята на текста 
в кукленото представление. По това време режисьорите 
и актьорите, преборили се да разкрият човека зад кукла-
та и да „свалят паравана“, се изправят пред въпроса: как 

1. Момче и вятър, Централен куклен театър, 1948 г., архив на Столичен куклен-
театър
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да се оправдае присъствието на актьора като действащо 
лице на сцената? В резултат се появяват опити за т.нар. 
от проф. Румен Рачев „паралелна драматургия“. Тя пред-
ставлява превръщане на отключващата ситуация в драма-
тургична, която обогатява и допринася за разгръщане на 
сценичното действие, а не просто оправдава присъствието 
на куклите и актьорите2.

Но колкото повече се задълбочава търсенето в тази 
посока, толкова повече намалява вниманието към първо-
източника – приказката. 

Не е случаен фактът, че спектаклите, определяни като 
знакови за съвременния български куклен театър3, не са 
драматизации на вълшебни приказки, а на романи, раз-
кази и друга авторска проза, поставени са по пиеси или 
сценарии. По повод номинациите за куклени спектакли 
за наградата ИКАР през 2020 г., Зорница Каменова ко-

2 Рачев 2012: Рачев, Румен. Кралят е мъртъв – да живее кралят! 50 години висше 
образование за куклен театър, София, 86.
3 Ярък пример са спектаклите на режисьора Веселка Кунчева по А. С. Пушкин, 
Дж. Оруел и др., както и редица спектакли по текстове на Х. Кр. Андерсен. 

2. Последният човек по „1984“ на Дж. Оруел., автор: Александър Богдан Томпсън, 
Архив на Куклен театър – Стара Загора
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ментира следното: „Моноспектакълът „Дядовата ръка-
вичка“ на актрисата Маргарита Костова е единственото   
представление за най-малките, а такива не попадат често в 
номинации. Нека си припомним, че миналата година на-
пример в номинациите за куклено изкуство нямаше нито 
един чисто детски спектакъл, а това е важна посока в раз-
витието на кукления театър, който изисква и специални 
стратегии и подходи за адаптация към детската аудито-
рия.“4

Справка по повод на горното наблюдение сочи, че 
през последните 20 години за награда ИКАР са номини-
рани само 4 спектакъла, базирани на вълшебни приказки, 
като награда за цялостен спектакъл получава само един5. 
В текстовете на драматизации по вълшебни приказки от 
посочения период личат следните характеристики:

- ярка персонификация на героите, нехарактерна за 
вълшебната приказка;

- силен акцент върху мотивацията на героите и пред-
варителните обстоятелства, по-близки до бита, за 
сметка на преживяванията и перипетиите, свързани 
с магичното;

- структурни промени на литературния първоизточ-
ник – включване на „отключваща ситуация“ и кон-
фликти между актьорите-разказвачи;

- дидактичност и извеждане на една основна тема от 
приказката – драматизациите завършват с поука, ка-
зана директно от разказвачите, което не е характерно 
за вълшебната приказка (освен при Шарл Перо, като 
той сам дефинира адреса и функцията на приказки-
те си („за млади госпожици, за да бъдат предпазени 
от някои „неблагоразумия“ в наивното си неведе-

4 Каменова 2020: Каменова, Здрава. РЕФЛЕКСИИ: Какво показват номинациите за 
наградите Икар за куклено изкуство? Достъпно на: www.въпреки.com 
5 Червената шапчица, Театър 199, „В. Стойчев“ – номинация 2017; Принцесата и 
скъсаните обувки, Държавен куклен театър – Търговище; Цар Дроздобрад по Бра-
тя Грим,  Държавен Куклен Театър – Бургас – награда ИКАР 2010; Красавицата и 
звярът,  Държавен куклен театър – Варна, номинация 2009.



302

ние“). А чрез извеждане на една-единствена поука с 
дидактична конотация се губи универсалността на 
посланието;

- намалява лиричното и се губи образността на речта 
за сметка на драматизациите от 70-те и 80-те, което 
личи особено силно в текстовете на песни. 

Любопитно е да се отбележи, че в репертоарите на те-
атрите и в номинациите за различни награди за куклено 
изкуство у нас много осезаемо присъстват приказките на 
Х. Кр. Андерсен6, които не спадат към класическите въл-
шебни приказки, произлезли от устния фолклор и мита. 

Основната разлика между фолклорната и литератур-
ната приказка проф. Светлана Стойчева коментира така: 
„Приликата между фолклорната и литературната (автор-
ска) приказка е, че и двете могат да поставят въпроси, от-
насящи се до човешката психика и битието изобщо, но ли-
тературната понякога доста ги персонализира (отпечатва 

6 Към момента (2021 г.) в репертоара на всички държавни и общински куклени 
и драматично-куклени театри присъства пиеса на поне една от Андерсеновите 
приказки. 

3. Малката кибритопродавачка, архив Куклен театър – Русе
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персоната на автора) и още по-важно – не винаги дава (и 
не е задължена) ключове към проблемите, които изнася. 
Литературата „отваря“ въпроси, чиято сложност може да 
се осъзнае едва на определена възраст. Така че на децата 
трябва да се осигури внимателен преход от фолклорната 
към литературната приказка, с която започва да се трупа 
същинският естетически опит. Предучилищната възраст, 
а дори първи/втори клас е времето на фолклорните при-
казки (говорим само за приказки, а не за други жанрове на 
детската литература).“7

Именно персонализирането е в основата на избора на 
куклените режисьори да посягат предимно към авторски 
приказки – процесът на адаптирането им наподобява по-
вече този при адаптирането на проза за възрастни. Това, 
че в тях прозира намерението и контекста на един автор, 
ги прави по-податлив драматургичен материал от въл-
шебната приказка, изкристализирала от фолклора, който 
обединява опита, светоусещането и символизма на цели 
общества. 

Вълшебната приказка създава и още трудности при 
преноса на сцена. На първо място са героите. Докато в 
други прозаични творби те са с ясно изразени характери 
и взаимоотношенията им често се разкриват чрез пряко 
общуване, във вълшебната приказка персонажите са архе-
типни обобщения, прякото общуване е лаконично преда-
дено с прост диалог, който има по-скоро информативна 
функция по линия на сюжета и основните характеристи-
ки на героите:

– Не мога никого да пускам! – казала Снежанка, щом ца-
рицата почукала на вратата.

– Ела тук – казала търговката, – ще те среша. 
Веднага щом зъбците на гребена потънали в косата ѝ оба-

че, Снежанка паднала мъртва. 

⁷ Стойчева 2017: Стойчева, Светлана. Интервю за БТА, София. Копирано от: 
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6103842 ©
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– Ей така ще си останеш! – казала царицата и се върнала 
с леко сърце в двореца8. 

Изисква се особено внимание към речта, за да се пре-
върне в богата, изразителна и индивидуална за всеки пер-
сонаж. 

Авторите на драматизации често придават несъвмес-
тими с архетипната база качества или функции на даден 
герой. Случва се често и подмяна на ключови герои или 
събития, като по този начин се нарушава хомогенността 
на символиката на приказката. Например в драматиза-
цията на проф. Сл. Маленов на приказката „Принцеса-
та и скъсаните обувки“, принцесата не ходи през нощта 
тайно да танцува с омагьосан принц или трол, както е в 
някои немски варианти, а отива на тайна сцена в двореца, 
където майка ѝ е била актриса, за да танцува и да играе в 

⁸ Братя Грим 2016: Братя Грим. Детски и домашни приказки. София, 296.

4. Принцесата и скъсаните обувки, архив Куклен театър – Търговище, 2014 г.
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театър. Нейното търсене вече не е на половинка, на мъж, 
който да я допълва, а за продължаване на амбицията на 
майка ѝ и съхраняване на нейния свободен дух. Нару-
шава се основният структурен принцип на приказката,  
формулиран от Владимир Проп9: 1. Липса; 2. Препят-
ствия и изпитания; 3. Награда. Въпреки че линията на 
войника е запазена и той получава ръката на принцесата 
накрая, неговата символична инициация не се осъщест-
вява, тъй като сюжетната линия на принцесата не започва 
с търсенето на принц и съответно не може да бъде затво-
рена със сватба, защото не задоволява изначалната липса. 
Драматургията на Сл. Маленов сама по себе си има нео-
спорими качества и достойнства, но крайните отлики с 
литературния източник определено личат. 

Ако трябва да се обобщи, приказката в кукления те-
атър следва законите на драмата и удобно пренебрегва 
тези на литературата. Защото дори драматизацията по 
принцип да спазва структурните особености на вълшеб-
ната приказка, описани от Владимир Проп, посланието 
и закодираните още от митологичния ѝ корен образи и 
внушения рядко остават същите.

Логично следва въпросът: можем ли да представим 
на детския зрител спектакъл, дублиращ заглавието на 
приказката – „Спящата красавица“, „Пепеляшка“, „Три-
мата братя и златната ябълка“ и т.н. без да следваме ори-
гиналния сюжет? Макар и повсеместна, тази практика не 
произтича от художествените особености на текста или на 
завършения спектакъл. Всъщност тя е отчасти неразбира-
не на важността на приказните елементи и повече марке-
тингов ход, който привлича публиката, като създава очак-
ване за близост с оригинала, каквато на практика липсва. 
Дори в случаите, когато драматизацията е сполучлива, 
въпреки че не следва основния сюжет на вълшебната при-
казка, публиката е подведена и рискът да се разочарова 
не е за подценяване. Разочарованият зрител губи потреб-
ността си от преживяването на сценично произведение. 

9 Проп 2001: 38-87.
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Доколко е вероятно това да се случи, зависи най-вече от 
профила на публиката, който в момента в куклените теа-
три се разглежда като доста широко понятие.

Универсалността на посланията на вълшебните при-
казки, провокациите към въображението, тяхната те-
рапевтична функция за детската психика и богатата им 
образност, са причините кукленият театър да ги експлоа-
тира като драматургичен материал вече повече от сто го-
дини. Но, за да се надгради над тези качества на приказ-
ката със средствата на кукления театър, следва да се обър-
не задълбочено внимание на специфичните естетически 
потребности и възприемателни възможности на децата 
в различни възрасти. Практиката в кукления театър през 
последните трийсет години е спектаклите да се играят 
предимно за деца в предучилищна и начална училищна 
възраст, тоест от 3 до 12 години. В същото време продук-
цията се предлага като подходяща за деца от три години 
нагоре, четири години нагоре, по-рядко – от седем годи-
ни нагоре, но както отбелязват редица психолози (Л. С. 
Виготски, Ж. Пиаже, К. Г. Юнг и др.), това са периоди 
на бързи промени в развитието на индивида. Наивно е 
да се смята, че спектакъл, който е създаден за 4-5 годиш-
ни деца, ще бъде еднакво интригуващ и въздействащ за 
10-12-годишни. Дори да открият нещо, което да задър-
жи интереса им и да ги забавлява, не може да се говори 
за реализиране на пълния потенциал на въздействие на 
спектакъла. Вълшебната приказка от своя страна е уни-
версална, чете се и на по-големи, и на по-малки. Разли-
ките между четенето и гледането на спектакъл, както и 
между текстовете за тях обаче са много и не би следвало 
да се пренебрегват. Вълшебните приказки са въздейст-
ващи за деца от различни възрасти, защото представят 
обобщения. Бруно Бетелхайм и Карл Густав Юнг откри-
ват в тях закодираните древни ритуали на инициация, на 
по-дълбоко разбиране на Аз-а и подсъзнателните меха-
низми за справяне със сублимирани емоции, които де-
цата и юношите не могат да рационализират. Ключът 
към възприемането им е в идентификацията на детето 
с един от героите или с някоя от ситуациите. При теа-
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трализирането на вълшебната приказка асоциативният 
момент, който настъпва, когато детето чете приказката, 
намалява, защото детето вижда на сцената всичко, кое-
то иначе самò си фантазира. Всички автори и съавтори, 
ангажирани в създаването на спектакъла, придават инди-
видуален характер на сценичното произведение, какъвто 
отсъства в литературния материал. Много чест коментар 
на най-малките зрители, след като изгледат спектакъл по 
позната приказка е, че нещо „не е така“ или „не е както 
си го представях“. Ако детето е по-голямо, поне в начална 
училищна възраст, разминаването с личната представа не 
би го притеснило толкова, защото то е усвоило основните 
послания в приказките, има понятие от естетически кате-
гории като красиво/грозно, добро и зло и може да борави 
с тях, има по-голям речников запас, развито абстрактно 
мислене и разполага с по-широк културен контекст. За 
него една свръхинтерпретация на приказката е интересна 
игра на въображението и добра провокация за по-дъл-
боко осмисляне на социални теми и лични емоции. Това 
не важи задължително за деца в предучилищна възраст. 
Те все още усвояват границите на света на възрастните и 
имат нужда наученото да се повтаря и потвърждава и в 
художествените продукти, до които имат достъп. За едно 
четиригодишно дете е объркващо да разкажем приказ-
ката през призмата на лошия герой, защото то започва 
да се идентифицира с него, но в същото време има необ-
ходимост да се дистанцира от лошото поведение и това 
го обърква. По тези причини сегментирането на детската 
публика е много важно за постигане на реално художест-
вено въздействие върху нея чрез вълшебната приказка в 
кукления театър.

Драматизацията е ключов инструмент в изграждане-
то на театрална култура у децата. Текстовете, към които 
още първата куклена трупата у нас се насочва през 30-те 
години на ХХ в., за да състави репертоара си (по примера 
на други новосформирани куклено-театрални състави в 
чужбина), са описани така: „В това отношение големият 
брой наши народни приказки представляват ценно съ-
кровище, което досега не е било използвано. Немците 
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адаптираха за детски театър цялата си епопея. У нас това 
може да се извърши от детския театър и то много по-рано 
от Националния ни театър.“10

Драматизацията на вълшебни приказки заема устой-
чиво мястото си в репертоара на театрите у нас, но може 
да бъде преосмислена и разбрана по-добре през призма-
та и на литературната, и психоаналитичната теории без 
да се налагат художествени ограничения на авторите. 
Стига след това да предлагаме завършените спектакли на 
когото трябва. 
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The Dramatization of Fairytales 
in the Puppet Theatres’ Repertoire

Venera Nechkova-Fingarova

Summary: Puppet theatre in Bulgaria uses the fairytale as a main 
source of inspiration for its dramaturgy since it established itself as 
an esteemed art between the two World Wars. The fairytale remains 
a predominant part of puppet theatres’ repertoire to this day. But 
throughout the years the development of the puppetry art transforms 
the characteristics of the dramatized tale. The following text is a re-
flection on the changes that the fairytale undergoes as it is transferred 
from the field of literature to the field of puppet theatre and how these 
changes affect the way the child audience experiences the puppet per-
formance. 
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Църковна музика и духовност. 
Практически наблюдения

Дякон Александър Морозов1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: Докладът представлява опит за дефиниране на поня-
тието „хорово църковно пеене“. Фокусът пада върху разбирането 
на понятието като своеобразен „ерзац“, който съдържа външни 
белези на църковност (богослужебни текстове), но по същност 
и дух няма нищо общо с хоровата или певческата литургическа 
традиция. Друг аспект е въпросът за стила, певческия маниер, 
отношението към словото, богословското осмисляне на текста и 
взаимодействието с богомолците, както и въздействието на съ-
щинското църковно пеене върху човека, физическото му здраве и 
благотворното му влияние във всекидневието.

Ключови думи: богослужебна музика, християнско богослу-
жение, храмово изкуство, светоотеческо наследие, църковни 
традиции

Според мнението на учителите на Православната 
църква всяко едно изкуство, включително и певческото, 
носи в себе си определена духовност. Всеки вид изкуство 
се подразделя на боговдъхновено или човекородно (инок 
Филипьев, Всеволод. Охранительство. – Москва: „Палом-
ник“, 2004). От гледна точка на духовността изкуството не 
може да бъде неутрално. Боговдъхновеното изкуство се 
основава върху божествения дар на творчеството, който е 
пряко свързан с такива духовни категории, дадени на чо-
века по рождение, като покаяние и надежда. Боговдъхно-
веното изкуство винаги е смирено, тихо, изпълнено с мир, 

1 Дякон Александър Морозов е редовен докторант в сектор „Музика“ на Институт 
за изследване на изкуствата, Българска академия на науките. 
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светло, винаги е мъдро и откровено. От Светото Писание 
се знае, че способността към творчество, която включва в 
себе си рисуване, четене и пеене, е дар Божи, който както 
евангелските таланти трябва да се преумножава во слава 
Божия. 

Християнската култура се подразделя на храмова и 
извънхрамова (инок Филипьев, Всеволод. Охранительство. – 
Москва: „Паломник“, 2004). Под храмово изкуство се под-
разбират богослужебното пеене, иконописта и архитекту-
рата с всички видове оформителни занаяти. Видовете хра-
мово изкуство представят различните линии на развитие 
на християнската култура, имащи една отправна точка 
и служещи на една цел. Църковните традиции се пазят 
строго и дори ревностно, и се предават от поколение на 
поколение. Извънхрамовата християнска култура подраз-
бира творчеството на музиканти, композитори, художни-
ци, скулптори, също така фотографи, кинематографисти, 
включително и певците на хоровите колективи, изпълня-
ващи духовни произведения. Мнозина хора смятат, че из-
вънхрамовото изкуство не може да се сравнява по своята 
ценност с храмовото и има второстепенна ценност. Нас ни 
интересува областта на музиката и вокалнохоровите про-
изведения.

Догматическият елемент в ранния период на христи-
янското творчество доминира над лирическото, тъй като 
християнското богослужение преди всичко е изповедание 
и свидетелство за вяра, а не излагане на чувства, което съ-
ществено е допринесло за музикалния стил и неговото ме-
лодическо изражение и форма.

Няма как да се подмине въпросът, свързан с литурги-
ческата същност на съвременното църковно хорово пеене. 
Именно този практически аспект не е застъпен в необхо-
дима степен. Въпросът, на който трябва да се отговори, 
е каква е същността на богослужебното пеене. Извън бо-
гословския контекст въпросът, свързан с църковното пе-
ене, губи своя първоначален смисъл. Светител Игнатий 
Брянчанинов дава наставление на младите: „Предоставям 
на светите молитвословия да действат върху слушателите 
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със своите духовни достойнства. Желанието да препода-
деш на богомолците своите чувства е знак на самомнение 
и гордост.“ (превод: дякон Александър Морозов)2.

По въпроса за същността на църковното пеене, в по-
вечето случаи то се разглежда като пеене, което звучи в 
църквата, а не в концертната зала. Това е основният крите-
рий, по който в светската среда църковното пеене се иден-
тифицира като богослужебно пеене. Подобно мнение чес-
то се чува от страна на църковните диригенти, певци, също 
така от редовните и нередовните енориаши. Това показва 
отношението към църковното пеене като към една равно-
поставена част на музикалното изкуство въобще. Тук се 
подразбира, че пеенето е неотделима и пълноправна част 
от богослужението, а не просто музикален фон (музика-
лен антураж), придружаващ богослужебни текстове.

С какво се отличава църковното пеене от светското? 
То, за разлика от светското, трябва да бъде лишено от 
специалните похвати на изкуственото емоционално въз-
действие върху слушателя (богомолците), разсейващо 
вниманието и пречещо на концентрацията върху молит-
вата.

В Православната църква, дори в обикновен молебен 
– в треби като кръщение, венчание и панихида, присъства 
пеенето. Затова пеенето в Православната църква се смята 
за една от формите или видовете на самото богослужение.

Връщайки се към въпроса какво е църковно пеене, 
е необходимо да се каже за мярката на емоционалното 
представяне на богослужебната музика. Всеки човек е раз-
личен, затова трябва да бъде намерена такава норма за 
представяне на богослужебни текстове в музика, която е 
оптимална за всички присъстващи богомолци. Във връзка 
с това, в църковно пеене (респективно четене) не е при-
ета употребата на средства, подсилващи изражението на 
едно или друго чувство, заложено в текста, каквото често 

2 Игнатий (Брянчанинов) 1905: 12. „Представим святым молитвословием дей-
ствовать собственным их духовным достоинством на слушателей. Желание пре-
подать предстоящим свои чувствования и есть знак самомнения и гордости“. 
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се практикува в изпълнението на светските музикални 
произведения3. 

Може да се говори за взаимодействието между кон-
цертност и църковност в изпълнението на произведения 
от композитори, писали своите произведения в духа на 
светската музика с използването на църковните текстове. 
„От гледна точка на едно отчетливо разграничение между 
концертна и богослужебна музика бихме могли да се из-
кушим с късна дата да кажем, че понятията и изразите…
сочат в две различни посоки – към художествените ефек-
ти и към религиозния екстаз. Тъкмо това редуване, това 
плавно прехождане между тях обаче подсказва, че вменя-
ването на подобно разграничение не би било коректно… 
духовномузикалното съжителства с концертното и залата 
не десакрализира религиозното послание… Художестве-
ността е пренатоварена, на нея ѝ е възложена ролята да 
предизвиква религиозни чувства – защото религиозното 
се мисли в чувствената сфера у човека – но действието ѝ 
не се затваря в (само) човешките чувства. Извън/над тях е 
молитвата.“4 

В същото време това не означава, че църковното пее-
не трябва да бъде съвсем беземоционално, лишено от вся-
какво чувство и изражение. И бездушното произнасяне на 
текста механично да илюстрира това, което е написано в 
богослужебните книги и ноти. По думите на отец Кирил 
Попов: „Още по-тревожен е проблемът с духовното и мо-
литвеното ниво на изпълняваните песнопения. Най-на-
пред на всички певци трябва да стане ясна същината на 
църковното пеене. То не се нарича църковно само защото 
се изпълнява в църква, нито пък е някакъв жанр музика, а 
представлява една отделна огромна сфера, отделно ниво в 
сравнение с народната и светската професионална музика. 
Молитвата е цел и смисъл на църковното пеене. Дори то 
се назовава от Св. Отци не музика, а словесна мелодия“5. 

3  Като примери могат да се посочат форсираните възгласи при произнасянето 
на отделните думи, засилването на произнасянето на отделните съгласни зву-
кове.
4  Япова 2006: 165.
5 Попов 2007: 253.
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А както казва преди повече от 130 години известният 
руски църковен композитор и директор на Придворната 
певческа капела А. Ф. Лвов6: „Цялата сила и важност на 
църковното пеене се заключава в думите на молитвата, а 
целта на пеенето е най-вече да им даде ясен израз“. 

В църковното пеене подобни методи на въздействие 
върху слушателите не се практикуват. Обаче църковният 
певец не трябва да изпуска от вниманието си своите слу-
шатели – енориашите. Оттук произтича друга изпълни-
телска концепция, а именно, че: църковното пеене е съща-
та молитва, която, от една страна, въздейства върху бого-
молците, а от друга – се слива с молитвата на пеещите за 
нейното възнасяне към Бога.

Трябва да се отбележи, че музикалните закони дейст-
ват в богослужебното пеене като норма, защото те са 
всъщност еманации на самото църковно пеене, в него са 
се проявявали и са действали музикалните принципи, 
присъщи на музикалното чувство на всеки един конкретен 
народ. Словото, придружено от мелодия, формира един 
принцип, който има пряко отношение към съзиждане на 
човешката култура, в която богослужебното пеене прив-
нася едно благодатно съдържание, което от своята стра-
на съживява в хората човеци (Вж. О церковном пении. 
Сб. статей. Сост. О. В. Лада. М.: Талан, 1997. Достъпно на: 
www.azbyka.ru/otechnik). 

В православната традиция хората прославят Бога 
не с неодушевени инструменти, както в римокатоличе-
ската традиция, а с човешки глас. Чрез словото се изра-
зяват и се предават конкретни логически идеи, от които 
произхождат молитвословията, поученията, тълкуване-
то, проповедта, а музикалният елемент от своята страна 
придава на тези богослужебни текстове емоционална 
окраска, която се отпечатва върху скрижалите на човеш-
ките сърца. Тук се вижда пряката богословска насоченост 
на църковното пеене. Очевидно е, че темата за „богосло-
вието на църковното пеене“ излиза извън рамките на  

6 Попов 2007: 253.
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музиколожката наука и се намира по-скоро на точката на 
съприкосновение между литургика, богословие и музико-
знание. Църковните служби са необикновено разно-
образни със своите различни по съдържание и музи-
кални форми песнопения. 

Човешката природа има естествена склонност към 
хармония. Тази склонност е един от щрихите на Божия 
образ в човека. Църковното пеене е средство за общуване 
между вярващите. То трябва да се използва в цялата си 
пълнота за обединяването на всички богомолци. Техни-
чески това се реализира в практикуването на една обща 
система, която с разумното си усредняване на индивиду-
алните различия на всеки един от присъстващите в храма, 
служи на една обща цел, а именно научаването и използ-
ването на светоотеческите вероучителни истини.

Църковните напеви са канонизирани, което означава, 
че те са въведени в рамките на осемте гласа. Подвеждане 
на църковните песнопения под узаконената система на ос-
могласието има огромно значение, защото:

– дава възможност на всеки певец без помощта на 
композитора да разпява голямо количество богослужеб-
ни песнопения;

– освобождава слуха от безкрайната пъстрота на напе-
вите, които съществуват извън системата на осмогласието;

– създава основа за стабилни певчески традиции;
– което е най-важно – дава възможност на всички, зна-

ещи гласовите мелодии, да се обединяват в пеенето на вся-
ко едно песнопение.

От гореизложените неща може да се изведе един 
принцип на матрица, който стои в основата, подобен на 
църковното пеене. Достъпността и разпространението 
на осмогласната система формират определено интона-
ционно пространство, което става познато и общо за пове-
чето хора, отлежавайки в човешката памет от поколение 
на поколение, като от своя страна се репродуцират род-
ствени интонации и мелодии, които не излизат от това 
интонационно пространство, а органично го допълват.  
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Така църковната музика се усвоява от богомолците и ги 
прави готови към възможно възпроизвеждане на песно-
пенията в условията на липса на църковни професионал-
ни певци. 

Строгост и унифициране в подаването на текста са 
едни от основните задачи на музиката в процеса на бого-
служението. Тъй като всеки човек има своите емоционал-
ни нагласи във възприятието на текста, горепосочената 
задача придобива своята целесъобразност. Този принцип 
трябва да бъде ръководещ и при избора на композитор-
ските произведения, сред които има не малко творби, съ-
ответстващи по своя дух на целта и задачите на богослу-
жебната музика.

Свети апостол Павел в Първото послание до Kорин-
тяни пише: „Тъй и вие, бидейки ревнители към духовни 
дарби, залагайте да ги получите в изобилие, за поука на 
църквата… Кога се събирате, и всеки от вас има – кой пса-
лом, кой поучение, кой име, кой език, кой откровения, 
кой тълкуване – всичко да става за поука. Всичко да става 
с приличие и ред.“ (1Кор. 14: 12-26). Редът в църковната 
музика и особено в химнографските жанрове се осигурява 
със стила „читок“, който е рожба на руската литургическа 
практика и означава равномерно разпределяне на текста 
спрямо равностойните музикални трайности.

Църковното пеене влияе върху душата, ума, воля-
та и сърцето. Именно това влияние на църковното пеене 
върху вярващите, и не само, се крие в основата на възви-
сеното религиозно-нравствено съдържание на песнопени-
ята, които се изпълняват с хвала и славословие към Бога, 
благодарност и преданост към Неговата воля, скръбни и 
покаяни чувства или чувства на радост и благоговение, 
поетически-религиозен възторг и въодушевление, които 
също така присъстват във възвисени и умилителни цър-
ковни напеви, тясно свързани със самия текст.

В богослужението на Православната църква църков-
ното пеене се явява като възпитание на вярващите. То, 
според учението на Светите Отци и учителите на Църк-
вата, събужда усърдието на християните към свещените 
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песнопения и готовността им да възприемат тяхното по-
лезно съдържание. Предразполага хората към взаимна 
любов и единомислие.  

Певците и четците като преки участници на богослу-
жението са поставени в положение да имат възможност 
отблизо и дълбоко да преживеят всички най-забележи-
телни моменти на църковния живот, както и най-тържест-
вените празнични дни. По този начин те незабележимо 
стават близки един на друг и на самата Църква. Заедно с 
молитвеното упражняване на пеенето в храма, у енориа-
шите се възбужда чувството на благочестие. Църковният 
устав на различни места предписва за пеещите в храма да 
изпълняват своето дело „с голямо внимание и умиление, 
със съкрушено сърце и глас“ (Устав Русской Православной 
Церкви). Разумност, сърдечност и благоговейност са беле-
зи на църковното пеене, които са не по-малко важни и за 
молещите се в храма.

За да се обобщи всичко казано по-горе, трябва да се 
подчертае, че пеенето само тогава ще стига до своята цел, 
ако се изпълнява с напеви, написани в строгия църковен 
дух. Това означава, че пеенето създава молитвено настро-
ение и помага за духовно-нравственото възпитание и на-
предък на вярващите хора.
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Orthodox Music and Spirituality.
Empirical Observations

Deacon Alexander Morozov

Summary: The report is an attempt to define “choral church singing”. 
The focus falls on understanding the concept as a kind of “ersatz”, 
which contains external traits of ecclesiology (liturgical texts), but 
in its essence and spirit has nothing to do with the choral or vocal 
liturgical tradition. Another aspect is the question of style: singing, 
attitude towards the word, theological interpretation of the text and 
interaction with the worshipers, as well as the impact of actual church 
singing on the human. The attempt to clarify the concept of “choral 
church singing” is not complete, as the pursuit of the spiritual world 
cannot be retained within certain limits. The only criterion that every-
one must comply with is the patriarchal (tradition) heritage, which 
is formed in the form of liturgical church-singing instructions in the 
Church Statute and is a foundation of the Orthodox arts.
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Българската естрадна музика – 
модерен жанр в популярната 
музика през 60-те години 
на XX век 

Дзана Иванова1

 
Институт за изследване на изкуствата, 

Българска академия на изкуствата

Абстракт: През 60-те години на XX в. вниманието на българската 
публика, търсеща развлечение в „леката“ музика с достъпен му-
зикален език, е привлечено от т.нар. естрадна музика. Тя е пряко 
продължение на градската забавно-танцова музика и се характе-
ризира със семпла и запомняща се мелодико-хармонична линия, 
и добър ритмичен аранжимент. Художествено-естетическите ѝ 
функции и социалната ангажираност предопределят стремежа 
към високо качество на продукта. Взаимодействието с тенденци-
ите и стиловете в европейската популярна музика, които увличат 
със своя енергичен ритъм, танцова мания и благозвучност, допри-
нася за модерен поглед към популярните жанрове и актуално 
звучене на утвърждаващата се българска естрада.

Ключови думи: забавно-танцова музика, популярен жанр, естра-
да, развлечение

В преломните 60-те години на XX в. човекът с неспо-
коен дух, експериментиращ и търсещ предизвикателства, 
иска да намери развлечение в „леката“ музика с достъ-
пен музикален език. „Това, което характеризира съвре-
менните течения в музикалното изкуство, е преди всичко 
търсенето на една изключително раздвижена динами-
ка, една пулсираща чувствителност, една неспокойна и  

¹ Дзана Иванова е докторант в Института за изследване на изкуствата, Българска 
академия на науките, научен ръководител проф. д-р Росица Драганова. 
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усложнена ритмика. Белези, които са особено характерни 
в жанра на съвременната лека, забавна и танцова музика.“2 
А според Генчо Гайтанджиев: „Представата за съвремен-
ност в днешната лека музика – това е усещане на нейната 
напрегната динамика с толкова много моменти на възход 
и деградация. Умение за отличаване на перспективното 
от негативното, фалшивото от истинското, ярката и силна 
художествена идея от провинциалното епигонство. А за 
това са нужни ясни принципи и изострен усет към ново-
то – иначе тази музика най-лесно би вървяла по пътя на 
инерцията, би задоволявала и възпитавала ретроградния, 
дори пошлия вкус.“3

Новото през 60-те години – ключово десетилетие на 
XX в. за формирането на актуалната популярна музика, 
е свързано с нейните прояви в световен мащаб, които се 
разгръщат в богата палитра от звуци и форми. Утвържда-
ват се нови жанрове, появяват се едни от най-известните 
стилове на поп и рок музиката, както и световната танцова 
мания туист, която дава възможност за развитие на забав-
но-танцовата музика. Вътрешните процеси на развитие на 
популярните жанрове разчупват рамките на традицион-
ните форми на музикалния израз, често се ускоряват или 
насочват от модните течения и водят до творчески екс-
перименти. Неангажираността на забавната музика, все-
обхватната танцувалност, емоционалното възприятие на 
заобикалящата действителност създават атмосфера, облъ-
хната от особен вид романтика. Благодарение на обвър-
заността на популярната музика с модерните средства за 
масова комуникация (радио, телевизия, кино, грамофон-
на плоча, магнетофонна лента) нейните разновидности 
получават неподозирано разпространение и се вплитат 
във всекидневието на огромно количество хора.

На този фон у нас вниманието на публиката е при-
влечено от т.нар. естрадна музика – пряко продължение 
на градската забавно-танцова музика, чиито интонация и 
стил „изкристализират“ от различните външни влияния: 

² Ступел 1966: 2.
3 Гайтанджиев 1971: 5.
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френски шансони, италиански канцонети, руски роман-
си, евъргрийни и др. Петър Ступел я описва „като неде-
лима част от голямото музикално изкуство“, която „носи 
всички белези на своето време, отразява стремежите, ат-
мосферата, търсенията на това време“ – време на „бурен 
технически прогрес, проникване на човека в Космоса, кое-
то означава проникване на човека в нови, до неотдавна 
смятани недостъпни области на мисълта и духа“4. През 
60-те години се появяват „редица песни, благодарение на 
които естрадата зазвучава по новому“5. Как обаче влияят 
европейските модни тенденции и репертоарните заем-
ки (кавъри) върху естрадата? Стремежът за постигането 
на специфично звучене и изпълнителски облик успява 
ли да провокира творческите нагласи и да я превърне в 
модерен жанр? За да отговорим на тези въпроси е необ-
ходимо първо да изясним каква е същността и ролята на  
естрадната музика.

В търсене на определение 
Терминът естрада произлиза от френската дума с 

латинска основа estrade, която означава сценичен поди-
ум, платформа на открито, а според тълковния речник 
„леко забавно представление или вид сценично изкуство 
с разнообразни номера; песни, балет и др. [фр.]“6. В му-
зикалната литература обаче е трудно да се открие точна 
дефиниция за естрадна музика, синтезираща жанровите 
и социално-естетическите ѝ измерения – понятието се 
възприема през XX в. в бившите социалистически страни 
като най-типична форма на поп музиката (т.нар. тради-
ционен поп), а на Запад се тълкува като „лека“ музика с 
гражданска идейна насоченост. В България се водят дис-
кусии за стила на популярния жанр, за неговата естети-
ческа и социална роля – да възпитава и обучава, за емо-
ционалността и за емоционално-възпитателните вреди, 
които нанасят някои прояви на естрадата, за живата връз-

4 Ступел 1966: 1.
⁵ Стателова 2019: 65.
⁶ Андрейчин и др. 1994: 223.
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ка между естрадния изпълнител като активен изразител 
на авторовите мисли и зрителите, която да разкрива бо-
гати възможности за повишаване на общата и художест-
вена култура на публиката. Въпреки идеологическата 
реторика на времето, безспорно новото явление пленява 
публиката с музикалната субстанция, характеризираща 
се със семпла и запомняща се мелодико-хармонична ли-
ния, добър ритмичен аранжимент и водеща роля на пе-
веца – солист с индивидуално и естетически-издържано 
сценично поведение. Според Евгени Павлов естрадната 
музика е част от така наречения лек жанр, в който имат 
място жизнерадостните, светлите чувства и настроения, 
лиричните, любовни преживявания, тъгата, бодростта и  
артистичната раздвиженост7. 

В България популярната развлекателна музика,  
съществуваща под името естрадна музика притежава ха-
рактерна образно-емоционална и интонационна същ-
ност. Тогава: защо не поп музика? На въпроса Розмари 
Стателова отговаря: „защото естраден в случая носи като 
наименование специфичния културно-исторически кон-
текст на явлението“8 и определя естрадата като „относи-
телно самостоятелно явление на жанрово ниво“9. Подобна 
дефиниция и отношение към естрадната песен откриваме 
и при Здравко Петров – популярен жанр „благодарение 
на текста, който съдържа съвременна проблематика, в 
много случаи любовна, както и на ритмичното разнообра-
зие на мелодичната линия, и стиловото, в много случаи 
модно влияние“10. А за Константин Янидис, Гърция – член 
на Международното жури на „Златният Орфей“ (1970–
1971): „Българската естрадна музика съвсем не е „лека“.  
Тя е богато-мелодична, за да бъде „лека“11. 

⁷ Павлов 1961: 53.
⁸ Стателова 2019: 8.
⁹ Стателова 1979: 15.
10 Петров 2018: 104.
11 Басан 1972: 20.
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Възгледи за същността и функциите на естрадата
Като повечето прояви на музикално популярното, 

естрадното изкуство се характеризира със своята достъп-
ност, лекота на възприемането, но при създаването си е 
атакувано от идеологически влияния с високи изисквания 
от художествен и идейно-тематичен характер и се очерта-
ват различни становища за неговата същност и специфич-
ни задачи. 

Александър Райчев разкрива музикалната субстан-
ция на феномена естрада чрез следното описание: „Забав-
ната или танцовата пиеса обикновено е в триделна фор-
ма, което означава, че се изгражда върху две музикални 
тематични зърна, развити в три дяла, първият и третият 
от които имат общ тематичен материал. Музикалните 
теми на забавната музика трябва да бъдат ярки, изящни, 
впечатлителни и лесно да се запаметяват. Най-интересни 
са онези забавни песни, чийто тематичен материал има 
специфичен национален колорит […]. Използването на 
фолклорен материал или фолклорен колорит трябва да 
става с голямо майсторство и с вдъхновена творческа ин-
венция“12. И действително, в мелодията на някои песни 
откриваме, че целта на композиторите е да се създаде бъл-
гарски продукт със забавен характер, поради което е нали-
це едно интонационно мислене, което трябва да задово-
ли традиционните потребности на публиката от забавна 
песен или от танцова музика, независимо от това дали 
ще е със старомодна сантиментална мелодичност или 
с усвояващите се техники от джаза, от фолклора или от  
„сериозната“ музика, но като постигне убедителност и  
избегне баналността.

Според някои музикални критици обществената 
роля на естрадната музика е „да поражда естетически 
преживявания, да носи радост на хората, да възпитава 
у тях вкус към красивото, да спомага за оформянето на 
благородни духовни качества на народа“13. Други изсле-

12 Райчев 1963.
13 Павлов 1961: 52.
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дователи на жанра като Мильо Басан акцентират върху  
принадлежността му към сферата на „леката“ музика като  
едновременно с това подчертават, че това не изключва 
присъствието на високи художествени качества. Той за-
явява, че счита за „напълно наивно определението, че 
естрадната и забавна музика служи единствено за отмо-
ра и настроение, а танцовата – само за раздвижване на  
краката“14. 

Владимир Гаджев и Генчо Гайтанджиев коментират 
създаването на български забавни танци като средство за 
противодействие срещу повсеместното навлизане на за-
падни модни танци. „Добруджана“ (от Лили Лесичкова, 
4/4), „И-ха-ха“(4/4) на Петър Ступел, „Славянка“ (2/4 и се-
демтактов период)15 на Жул Леви и др. танци не увличат 
така силно публиката, както западните медисон, хали-гали, 
леткис и най-вече провокативният и очарователен туист, 
под чийто ритми младите се вихрят открито или не. Не-
сполуката на българските танци „дойде от конкретната 
хореография: макар и измислени сполучливо, доста близ-
ки до фолклорния оригинал, стъпките и движенията бяха 
твърде сложни за „битово танцуване“. Очевидно авторите 
хореографи […] не бяха се съобразили, че създават танци 
за масовата практика, а не за сцената.“16 А „още по-из-
тънчено е репликирането на модните, просъществували 
за кратко чуждестранни танци с линеен или фронтален 
строй: медисон, хали-гали, леткис и др. В тях танцуващите 
се движат или в една редица (колона), или в противопос-
тавяне на мъжката и дамската линия, което от своя страна 
и по парадоксален начин ни препраща към сложно риту-
алните аристократични танци от XVIII и XIX в.“17 Ясно е, 
че в началото на 60-те години, когато широко популярни 
сред младите хора са рокендрола и туиста, в България се 
създават произведения, които въпреки таланта на ком-
позиторите и популярността си по времето на тяхното 

14 Басан 1972: 1.
15 Гаджев 2011: 44.
16 Гайтанджиев 1990: 115.
17 Гаджев 2011: 45.
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създаване, поради по-силния центробежен елемент не 
се запазват в слушателската памет и са непознати днес за 
по-голямата част от младата публика. 

За разлика от забавните танци, на естрадния подиум 
се утвърждават имената на български изпълнители, които 
в началото на кариерата си запяват чужди шлагерни ме-
лодии в оригинал или на български език, но постепенно 
изграждат собствен стил с авторски репертоар. През 60-те 
години се открояват имената на Димитър Йосифов (пеещ 
песните на Доменико Модуньо), Лили Иванова (използва-
ща като модел Рита Павоне), Георги Кордов (еквивалент 
на Клаудио Вила), Мария Косева (изпълняваща предим-
но чужди хитове), Емил Димитров (известен не само с 
изпълнението на френски шансони и Musica Leggera, но и 
със своите авторски песни), Константин Казански (изпъл-
нител на френски песни и един от първите на авторски 
песни) и др. Какви обаче са каналите, посредством които 
се въздейства върху репертоара на певците?

Влияния върху естрадната песен през 60-те 
години на XX в.
В България проникват най-разнопосочни междуна-

родни явления чрез новите технически средства за масова 
комуникация, благодарение на които „социалният ефект 
на забавната музика се масовизира, универсализира и 
интензифицира...“18 Вокалните качества на популярните 
италиански, френски и съветски изпълнители, звучащи от 
ефира на радиото и телевизията, имат широк отзвук в на-
шата страна, което показва, че българската публика е „от-
ворена“ към слушане и екстраполиране на добри западни 
музикални образци. 

Излъчванията на Българското радио и Българска 
национална телевизия, както и създаването на реди-
ца важни институции през 1960-те като Звукозаписна 
компания „Балкантон“, „Държавен естрадно-джазов  

18 Стателова 1979: 12.
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оркестър“, Концертна дирекция, Биг бенда към Българ-
ското радио, Естрадния отдел към БДК, Международния  
фестивал „Златният Орфей“, Главна дирекция „Българска 
музика“ и др. допринасят да се разгърне и пълноценно да  
функционира сферата на естрадното изкуство, стимули-
райки професионалното израстване на музикантите и 
популяризирането на тяхното творчество. Звукозапис-
ната дейност на „Балкантон“ и Международния фести-
вал „Златният Орфей“ активизират творческия процес 
на композиторите и са стимул за разцвет на естрадната 
песен. Авторите на музика са провокирани да създадат 
българска песенна продукция, която да звучи актуално 
и да притежава безспорните качества на чуждите песен-
ни образци, които вече са се утвърдили в звуковото прос-
транство, а някои от тях се превръщат в евъргрийни. Сред 
първите композитори-мелодици с неоспорим принос в 
създаване на запомнящи се авторски песни в този пери-
од са: Йосиф Цанков, Тончо Русев, Ангел Заберски, Ата-
нас Бояджиев, Бенцион Елиезер, Борис Карадимчев и др. 
„Усетът за съвременност на някои български композито-
ри е добре познат на младежта. Не напразно с такъв ин-
терес бяха посрещнати „Снегът на спомена“ (П. Ступел), 
„Двете битничета пеят“ (Ат. Бояджиев), „Бяла тишина“, 
„Зарезан“ (Б. Карадимчев), „Обещай ми последния танц“, 
„Птици от синия юг“ (Б. Елиезер), „Този свят е тъй пре-
красен“ (Т. Русев), фолклорните обработки на „Сребърни-
те гривни“ и др. – очертали реални съвременни явления в  
българската лека музика.“19 

Благодарение на наситените интонации и разноо-
бразна ритмична организация, постигнати с помощта 
на известни аранжори, специализирали в особености-
те на естрадния жанр – Иван Стайков, Николай Араба-
джиев, Николай Куюмджиев, Дечо Таралежков и др., 
българските изпълнители развиват своите певчески и 
интерпретационни способности. „Добрият вкус, съвре-
менното усещане за стил и професионално майсторство 
са необходимият критерий и за симфонията, и за малкия 

19 Гайтанджиев 1971: 5.
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шлагер“20. В творческите замисли на композиторите и  
аранжорите личи стремеж към оформяне на музикалния 
продукт съобразно потребностите на публиката, която вече  
докоснала се, открито или не, до модните тенденции в за-
бавния жанр, не би възприела мелодия, която да не е май-
сторски интерпретирана, свежа, животрептяща с пулса на 
времето. 

Отношението към модерното се дефинира от всяко 
ново поколение. Въпреки „Желязната завеса“ младите 
вече са опознали ритмите и овладели стъпките на модни-
те танци. Преди да се създаде български продукт, се пре-
създава продукция с „чужда“ стилистика – шлагери, блус 
ориентиран джаз, би боп теми, суинг. В процеса на свое-
то разпространение обаче западната поп музика се „сре-
ща“ с ритмо-интонационните особености на българската 
звукова среда и със специфичната темброва изразност на 
българските изпълнители. Настъпилите взаимодействия 
допринасят за утвърждаването на модерен поглед към по-
пулярните жанрове и актуално звучене на „прохождаща-
та“ по това време българска естрадна музика. 
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The Bulgarian Estrada Music – 
Modern Genre in the Popular Music 
During the 1960s 

Dzana Ivanova

Summary: In the 60s of the 20th century the attention of the Bulgarian 
audience, looking for entertainment in the “light” music with acces-
sible musical language, was attracted by the so-called estrada music. 
It is a direct continuation of the city’s fun and dance music and is 
characterized by a simple and memorable melodic-harmonic line and 
good rhythmic arrangement. Its artistic and aesthetic functions and 
social commitment predetermine the pursuit of high product quality. 
The interaction with the trends and styles in European popular mu-
sic which captivate with their energetic rhythm, dance mania and eu-
phony, contributes to a modern look at the popular genres and actual 
sound of the establishing Bulgarian estrada.
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Антони Дончев в съвременната 
българска музика

Гергана Костадинова1

Институт за изследване на изкуствата, 
Българска академия на науките

Абстракт: Антони Дончев е сред най-значимите съвременни бъл-
гарски джаз музиканти. В произведенията му се смесват различ-
ни влияния, формиращи характерен творчески почерк – опитът 
и образованието на един „класически“ музикант, джаз и рок, не-
равноделните размери и специфична мелодика на българския 
фолклор. Представен е кратък обзор на творческия път на музи-
канта. Акцентът се поставя върху спецификата на музикалния му 
език въз основа на анализ на творби от последното десетилетие: 
Bass bow (2015), I see a bird flying (2016), Кончерто гросо за джаз квин-
тет и оркестър (2018), Illusory freedom (2018), Lost Romantic (2018).

Ключови думи: джаз, съвременна музика, импровизация

В музиката на Антони Дончев се смесват различни 
влияния. От една страна, са опитът и образованието на 
един „класически“ музикант, а от друга – джазът и рокът, 
както и вдъхновението от българската народна музика с 
нейните неравноделни размери и специфична мелоди-
ка. Композициите му се отличават с особена изразност – 
красиви мелодични линии, остинатни ритмични модели 
и големи динамични контрасти. Тези характеристики се 
забелязват ярко в инструменталните пиеси от последното 
десетилетие, които ще бъдат акцент на настоящата статия. 

1 Гергана Костадинова е докторант в сектор „Музика“ на Института за изследване 
на изкуствата, Българска академия на науките. Нейните интереси са в сферата на 
съвременната музика и българския джаз. 
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Пътят на Антони Дончев в света на джаза
Антони Дончев (р. 1959 г.) развива своята творческа 

дейност предимно в България. През годините участва във 
фестивали и множество концерти в страната и в чужби-
на, печели награди от престижни конкурси2. Самият той 
споделя, че влияние за развитието на музикалния му път 
оказва от една страна, вдъхновението от джаз музиканти 
като Джон Колтрейн, Майлс Дейвис, Бил Еванс, a от друга 
страна, рок музиката, популярна през 70-те години – Deep 
Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Genesis, Emerson Lake and 
and Palmer, Genesis, Yes: „съзнателно имах мечта да има 
обединение между рок музиката и джаза. И то се случи в 
началото на 70-те години и …Chick Corea – Return to forever; 
Weather report и още някои други“3.

Като акценти в джазовия живот на Антони Дончев 
могат да се отбележат участията в групата „Дидиан-Х“4 
и квартет „Фокус“5 през 80-те. През 1985 г. заедно с Хрис-
то Йоцов създават „Акустична версия“6. Още първите им 
композиции са различни от традиционните джазови пие-
си. Но различността не е в търсене на авангардни форми и 
нови изразни средства, а по-скоро във връщането към „кла-
сическото“ – към акустичните инструменти, традиционни-
те музикални форми и жанрове. Съставът е необичаен – 
пиано и барабани (или вибрафон в някои пиеси). Повечето 

² Голямата награда и наградата за най-добър солист – Ойлаарт, Белгия – 1985 
(„Акустична версия“); Голямата награда и титлата Джаз Артист на Европа – Ле-
веркузен, Германия –1986 („Акустична версия“); Награда за театрална музика 
– Варна, 1988; Сребърна лира на Съюза на музикалните дейци в България – 1988; 
Награда за театрална музика – Варна, 1990; Награда за филмова музика на Съ-
юза на българските филмовите дейци – 1997; Златно перо – 1999; Кристална 
лира на Съюза на музикалните дейци в България – 2001; Награда за филмова 
музика на Съюза на българските филмовите дейци – 2007; Награда „Аскеер“ за 
театрална музика – 2013; Кристална лира на СБМТД за Биг Бенда на БНР – 2013; 
Златно перо – 2016.
³ Дончев 2019. 
⁴ „Дидиан-Х“ е в състав: Антони Дончев (пиано), Димо Георгиев (флейта), Хрис-
то Йоцов (барабани) и Димитър Шанов (контрабас).
⁵ Квартет Фокус в състав: Антони Дончев (пиано), Симеон Щерев (флейта), Хрис-
то Йоцов (барабани), Теодосий Стойков (бас).
⁶ „Акустична версия“ издават албуми: „Акустична версия“ 1986; “Hitting the 
Spot” 1996, Dum-ba-ta 1998, “Time in time out” 2015. Записани и неиздадени ос-
тават албумите от 1991, 2005. Посоката на музиката им не е променена, тъй като 
още с първия си албум съставът заявява ясна личностна характеристика.
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композиции са изградени в многоделна сюитна форма. Ос-
новен стремеж в музиката им е олицетворение на единство, 
съчетание на джаз и т.нар. класика. Музиката на Антони 
Дончев и Христо Йоцов отразява техните лични търсения 
като музиканти, интуитивен подбор на изразни средства. 
Антони Дончев споделя: „слушайки, ние сме правили из-
бор кое ни харесва много, кое не толкова. Съответно оттук 
се е повлияло и каква музика ще започнем да пишем“7. И 
добавя: „аз не съм изучавал джаз, аз съм учил само и един-
ствено класическа музика. Вероятно това ме е лишило от 
някакви клишета, които ги има в джаза и най-малкото ми 
е дало някакъв по-различен поглед...“8. Така ярката инди-
видуалност на музикалния език се формира като следствие 
от образование, опит, различни влияния и творчески тър-
сения. 

От края на 80-те години на XX в. до момента Антони 
Дончев композира театрална и филмова музика, която е 
с изключителна стойност. Работи с режисьора Теди Мос-
ков9. Пише музика за театър „София“, както и за театрални 
постановки в Германия10. Автор е и на музика към филми-
те „Бягащи кучета“, „Любовното лято на един льохман“, 
„Приятелите на Емилия“, „Вагнер“, „Улицата“ и др. 

През годините участва в множество проекти, свърз-
ващи т.нар. класика и джаз. Изнася концерти със Симе-
он Щерев11 (флейта) – „Барок и джаз“, „Джаз и класика; 
с Флориан Вилайтнер12 (цигулка); с Валентин Геров (вио-
ла) и много други. Негови проекти са съставите 3UP, 6UP, 
QUP, „Театрален джаз бенд“. Изпълнителският му стил се  
отличава със съчетание на виртуозност и красив звук, богат 
динамичен диапазон – от лирично и нежно пианисимо до 
плътно фортисимо. В интерпретациите и импровизаци-

⁷ Дончев 2019.
⁸ Дончев 2019.
⁹ Композира музика за постановките „Някои могат, други не“; „Най-хубавото 
село“.
10 Пише музиката към „Лебедова песен“ (1986 г.), „Макбю“ (1996 г.), „Дом № 13“ 
и “Blau in Blau”/ „Синьо в синьо“ („Талиа театър“, Хамбург, 1997 г., 1998 г.). 
11 Концертите са се състояли на 22.12.1995 в БНР и на 29.10.2008 в зала „България“.
12 Концерт в Русе на 15.11.2018.
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ите си майсторски съчетава джазовата стилистика с т.нар. 
класика и фолклор.

Освен като пианист, той развива своя творчески път 
и като диригент. Вече десетилетие – от 2011 г. до момента, 
Антони Дончев дирижира Биг бенда на БНР. В последните 
години включва в програмата много композиции на бъл-
гарски музиканти – Милчо Левиев, Симеон Щерев, Хрис-
то Йоцов, Ангел Заберски-син, Васил Спасов, Любомир 
Денев, Иван Стайков, както и негови собствени.

Музиката на Антони Дончев
Знакови за стила на Антони Дончев са няколко специ-

фики по отношение на ритъм, мелодия, динамика, музи-
кална форма и инструментален състав. Характерни са ос-
тинатните ритмични модели, използването на неравноделни 
размери, полиритмични и полиметрични моменти, употре-
бата на определени интервали в структурата на мелодията, 
постепенно изграждане и развитие на мелодичната линия, го-
леми динамични амплитуди. Повечето пиеси са в сюитна 
или многоделна форма. Често се изпълняват в разнообразни 
инструментални състави на различните концерти. Импро-
визацията е водещ принцип на развитие. Някои пиеси са 
модални – няма смяна на акордите, импровизацията се 
осъществява върху даден модус (скала), а не на базата на 
хармонична схема.

Тези особености на музиката му се проявяват ярко в 
композициите от последното десетилетие: “Bass bow”, 
“I see a bird flying”, “Illusory Freedom”, “Lost Romantic” и  
„Кончерто гросо за джаз квинтет и оркестър“. Творбите ще 
бъдат разгледани и анализирани в текста. 

“Bass-bow” е написана през ноември 2015. Името на 
пиесата (в превод bass – контрабас и bow – лък) отразява 
техниката на свирене с лък, която контрабасистът използва. 
Тази техника значително по-често се среща в класическа-
та музика, за разлика от характерното за стилистиката на  
джаза пицикато. Композицията се състои от няколко дяла. 
В партитурата всяка тема е отделена с нова буква. Този мо-
дел на нотиране е характерен за джаз музиката и за джаз 
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стандартите. “Bass-bow” е изпълнявана на концерти и фес-
тивали в различни състави и съответно претърпява про-
мени в аранжимента си. За концерт с цигуларя Бенямин 
Шмид и басиста Георг Брайншмит Антони Дончев я преи-
менува на “Fiddle Stick” („лък за цигулка“). Самият Дончев 
описва себе си като склонен да преаранжира в различни 
варианти своите композиции и споделя: „В джаза много 
често се появяват възможности за различни формации. 
Една моя пиеса, много стара – „Миш-маш“ – тя има вари-
ант за две пиана, за пиано и цигулка, за трио – цигулка, 
пиано и глас и оттам нататък… до биг бенд“13.

 “I see a bird flying” е композирана на 18.02.2016. Тя се 
появява спонтанно, нацяло. Дончев споделя: „Буквално 
мога да кажа, че Рупето се появи над мен и си продиктува 
пиесата. Тя просто така се изля...“14. Композирана е в сюит-
на форма, съставена от осем отделни дяла. В нотния текст 
всеки дял е отбелязан с отделна буква (A, B, C, D, E, F, G, H). 
Тази композиция също се изпълнява в разнообразни със-
тави на различни концерти.

“Illusory Freedom” е написана през 2018 г. Пиесата е 
модална, импровизационна, композиционната форма е 
свободна. Няма изписан нито един акорд, нито зададена 
акордова схема. Обединяващ елемент е остинатният ритъм 
и мелодия. Импровизационните дялове са дълги, има „от-
ворени сола“15. Импровизациите са модални, изграждат се 
върху даден модус. Много често те звучат паралелно с про-
веждането на темата.

“Lost Romantic” е композиция от 2018 г. Тук импро-
визацията отново е водещ принцип, но за разлика от 
“Illusory freedom”, тя се развива по зададена акордова  
схема. Представени са 3 теми в дяловете A, B и C, след  
които се провеждат дълги импровизационни сола. 

„Кончерто гросо за джаз квинтет и оркестър“ възниква 
първоначално като сюита със заглавието “Now and Never”, 

13 Дончев 2019.
14 Дончев 2019.
15 При „Отворено соло“ или “Open solo” няма зададен брой тактове за дължината 
на импровизацията. 
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за джаз фестивала във Вилнюс. В България композицията 
е изпълнена премиерно на „Варненско лято“ на 10.08.2018 с 
Варненски камерен оркестър и диригент Ганчо Ганчев, като 
част от фестивалния модул „На границата с класиката“. 
Това е творба, изградена в духа на бароковото кончерто гро-
со в съчетание с джаз идиоми и интонационно-мелодични 
елементи от българската народна музика. В композиция-
та на Антони Дончев солиращите инструментите от джаз 
квинтета се противопоставят чрез своята музикалната тема 
на струнния оркестър, импровизират, осъществява се ди-
алог между двата състава. Концертът е съставен от четири 
части. Съчетава „симфонични“ моменти с джазови импро-
визации и български фолклорни интонации. Контрастите 
са големи – звуково-динамични и темброви, което се пред-
поставя от големия изпълнителски състав.

Характеристики на музикалния език на 
Антони Дончев

Ритъм
Голяма част от композициите се характеризират с 

повтарящ се остинатен ритъм, сложни метрични фигури 
(триоли, верижни синкопи, хемиоли), неравноделни размери, 
полиритмия и полиметрия. Остинатни ритмични модели се 
забелязват в почти всички творби на Антони Дончев. “Bass 
bow” е изградена върху един основополагащ ритмичен мо-
дел. На базата на този ритъм звучи тема и/или импровиза-
ция – това допринася за динамично и темброво наслагване 
към кулминацията. В „Кончерто гросо“ е използвана съ-
щата техника. В третата част на концерта остинатните мо-
дели се появяват първоначално в пианото, а впоследствие 
и в струнните и ударните инструменти. Едновременно се 
провежда тема в духовите инструменти. Наслагват се все 
повече тембри и слоеве. 

В много от своите композиции Антони Дончев използ-
ва характерна ритмика. Още в началото на пиесата “Bass 
bow”е зададена ритмическа комбинация от шестнайсети-
ни, групирани 2+2+3 в размер 4/4, като изменяйки последо-
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вателността, се появява усещане за неравноделност. От дру-
га страна, акцентите в ударните инструменти не съвпадат 
с тези в пианото, така се получава своебразна полиритмия 
помежду им. Зададеният ритмически модел продължава 
да присъства остинатно през голяма част от произведение-
то, превръща се в ритмическа основа за импровизациите. 

Малко по-различен подход отново в посока търсене на 
необичаен ритмичен план откриваме в “Illusory freedom”, 
където характерна е честата смяна на размери – равноделни 
и неравноделни. 

1. Неравноделност и полиритмия в “Bass bow”

2. Смяна на равноделни и неравноделни размери в “Illusory freedom”
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В някои от пиесите има полиритмични моменти – ед-
новременното провеждане на две мелодични линии с раз-
лична ритмика. Пиесата “I see a bird flying”е пример за та-
кава полиритмия. В последния дял паралелно вървят две 
мелодични линии с различна ритмика, като едната от тях 
се провежда едновременно в два солиращи инструмента 
(кларинет и флюгелхорн), но канонично. В контрабаса и 
продължава остинатна секундова линия.

Мелодия
Много от творбите на Антони Дончев започват с ка-

мерно встъпление, изпълнено от един или два инструмен-
та, контрастиращо на последвалото развитие16. Мелодич-
ните линии са ясни и кратки при първото на явяване на те-
мата, но в следващите дялове те се разгръщат и развиват. 
Обикновено композициите се състоят от няколко дяла, 
отделени в нотния текст с отделни букви. Представени са 

16 В “I see a bird flying” камерното начало контрастира със следващите дялове 
на пиесата. 

3. и 4. Полиритмия в “I see a bird flying”
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няколко теми, които понякога се допълват мелодично или 
ритмично една друга, а често дори биват провеждани ед-
новременно. Специфична особеност е, че всяка пиеса има 
характерни интервали, които присъстват неколкократно в 
структурата на темите. 

Така например в пиесата “Bass bow” основните ин-
тервали в мелодията на първата тема [A] са секунда, тер-
ца, кварта и квинта. А втората тема [B] е с характерен квар-

тово-квинтов строеж, съчетан със 
септимова мелодична линия в 
солиращия инструмент флюгел-
хорн. 

Интересна характеристика 
на пиесата е нейната многопла-
новост. Втората тема [B] върви на 
„две нива“. От една страна е ме-
лодията в солиращия инструмент 
с движение в дълги нотни трай-
ности – половини и на широки 
интервали – септими. На нея са 
противопоставени кратки шест-
найсетинкови фрази в останалите 

5. Първата тема на пиесата 
“Bass bow”, съставена от 
интервалите секунда, терца, 
кварта и квинта

6. Втората тема на “Bass bow”: квартово-квинтов строеж и септими
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инструменти, съставени от чисти кварти и квинти, които 
правят асоциация с първата тема [А]. 

Специфичен момент е изграждането на кулминация-
та на творбата (дял Е). Характерният интервал квинта по-
степенно се „разширява“ – първоначално се превръща в 
секста, а впоследствие и в септима. Тези интервали наслаг-
ват напрежение, спомагат за развитието и изграждането 
на музикалната творба.

В “Illusory freedom” характерните интервали отново 
са кварта и квинта, както и тритонус и хиатус.

В пиесата “I see a bird flying” основополагащи елемен-
ти са триолите и синкопирания остинатен бас. Специфи-
чен момент е обръщането на интервала секунда в септима 
в басовата линия.

Динамика, тембър
Кулминациите в музиката на Антони Дончев се по-

стигат чрез темброво и интонационно насищане. Често из-
ползван похват е заедно с импровизациите да се провежда 
и темата, на базата на ритмическо остинато. Докато част 
от музикантите свирят някоя от темите, друга част импро-
визират, а в ритъм секцията звучи ритмическия модел, за-
даден от преди. Така например в пиесата “Bass bow” до-
като солиращият инструмент импровизира, остинатният 
ритъм в пианото и ударните инструменти продължава. 
Паралелно с тях звучи и третата тема. За изграждането на 

7. Характерните интервали кварта и квинта в пиесата “Illusory freedom”
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кулминацията допринасят от една страна, наслагването 
на тембри, а от друга – трите нива на развитие. 

Характерни са големите изграждания и контрасти, по-
степенното наслагване на тембри, увеличаването на дина-
миката и внезапното връщане към по-лиричен, камерен 
епизод. В “I see a bird flying” се забелязва подобен подход. 
Темата звучи заедно с паралелното провеждане на импро-
визацията в китарата. Подобно на “Bass bow”, и тук резул-
татът е наслагване на тембри, динамическо изграждане, 
полиритмия. Модулацията също допринася за кулмина-

8. и 9. Интервалите г.2 и м.7 в басовата линия на “I see a bird flying”
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цията, а внезапно настъпилото лирично соло на пианото 
засилва ефекта от контраста.

Музикалният език на Антони Дончев естествено сли-
ва различни „музики“ от края на XX и началото на XXI в. 
Това преплитане и използване на разнообразни изразни 
средства става интуитивно, задава се като посока и се оф-
ормя спрямо неговия музикален вкус, търсения и творче-
ски опит. В композициите му откриваме както елементи 
от различните музикални езици (на джаза, т.нар. класика, 
съвременната музика и фолклора), така и ярки индиви-
дуални черти – специфичен ритъм, мелодика, съпоста-
вянето на контрастни епизоди и изграждането на големи 
динамични амплитуди. Музиката му умело съчетава раз-
личните стилове и форми на XXI в. 

10. Динамичен и темброви контраст в пиесата “I see a bird flying” 



Изкуство и контекст 2021  341

Импровизацията остава водещ принцип в творчест-
вото на музиканта. Затова и бих искала да завърша с една 
мисъл на Антони Дончев, която той споделя в своето есе 
за импровизацията: „В един свят, в който времето все по-
вече се свързва с икономическата изгода, съзнанието ни е 
изпълнено от материалните придобивки, музиката може 
да ни върне чувствителността, да уравновеси агресията на 
разума. Импровизационната музика носи енергията на 
създаването, на съзиданието, на раждането, на момента. 
Тя никога не е една и съща, винаги е само сега, и нико-
га вече, защото всеки миг е единствен. Но въпреки „вре-
мевостта“ си притежава особена сила – силата, която ни 
свързва с Твореца.“17
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Antoni Donchev in the Contemporary 
Bulgarian Music

Gergana Kostadinova 

Summary: Antoni Donchev is one of the most significant contempo-
rary Bulgarian jazz musicians. His compositions combine different in-
fluences: the education and the experience of a “classical” musician, 
the inspiration from jazz and rock music and the specific rhythmic and 
melodic characteristic of the Bulgarian folklore. The article presents 
a short review of the musician’s professional path. It focuses on the 
specifics of his musical style which are based on analyses of his com-
positions from the last decade: Bass bow (2015), I see a bird flying (2016), 
Concerto grosso for quintet and orchestra (2018), Illusory Freedom (2018), 
Lost Romantic (2018). 
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Представата за прекрасното – 
като естетическа категория
и като хореографски образи

Евгения Михайлова1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Понятието „красота“ обикновено се свързва с нейната 
естетическа стойност. „Красиво“ е неопределимо качество, което 
превръща в съзнанието ни дискутирания обект като такъв, който 
предизвиква преживявания, носещи усещането за удоволствие 
и естетика. Красотата може да бъде обект на наблюдение или 
най-общо – произведение на изкуството – словесно, изобрази-
телно, архитектурно, музикално, танцово. Дуалистичната зависи-
мост на понятията, чието обяснение започва да бъде търсено и 
формулирано още в Античността, носи своята предопределеност 
от феномените, които са пряко свързани с нашето съществуване – 
живот и смърт. След тях можем да подредим и следните понятия, 
носещи полярна свързаност в противоречивостта на своята при-
рода – светлина и тъмнина, радост и тъга, здраве и болест, сила и 
слабост, красиво и грозно.
С тази уговорка, че през различните векове представата за краси-
во е различна – и като физическо, и като духовно присъствие, а 
най-често – като симбиоза между двете. Това се отразява и върху 
хореографията, при която възвишената духовност на героинята 
(особено през романтизма) е белег и за нейната физическа кра-
сота. Което от своя страна на езика на танца означава – красиви, 
изящни движения.
През XX в. обаче ценностите се разместват. Издигат се нови кри-
терии за „прекрасното“. Естествеността и нешлифоваността на 
движенията са признак за красота в новия модерен танц в опо-
зиция на елегантните, но „изкуствено“ създадени шлифовани (и 
заради това – неестествени) движения на класическия балет. Тази 
опозиция повлиява и върху хореографията, и е особено видна 
при сравнения между класическите балети „Жизел“, „Спящата 
красавица“, „Лебедово езеро“ и техни съвременни интерпрета-
ции по същата музика, но със съвършено различна концепция 
за творбата, сюжета, облика на героите. Съпоставки между тези 
балети в класическите и модерните им версии ще бъдат търсени 
в настоящия доклад.
Ключови думи: класически балет, класически танц, модерен 
танц, красиво, грозно

¹ Евгения Михайлова е докторант в катедра „Хореография“, Югозападен университет 
„Неофит Рилски“, Благоевград.
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Понятието „красота“ обикновено се свързва с нейната 
естетическа стойност. „Красиво“ е неопределимо качест-
во, което превръща в съзнанието ни дискутирания обект 
като такъв, който предизвиква преживявания, носещи 
усещането за удоволствие и естетика. Красотата може да 
бъде обект на наблюдение или най-общо – произведение 
на изкуството – словесно, изобразително, архитектурно, 
музикално, танцово. Красотата, която остава като конста-
тация в съзнанието на съзерцаващия (публиката), не би 
могла да бъде ясно конституирана, а остава осъзната чрез 
силата на неопределимата интуиция или чрез вкуса на 
възприемателя на творението. 

В историята на философската мисъл са търсени ка-
чествата, които да могат да характеризират красотата. 
„Най-предпочитаните кандидати за такива са формални 
или структурни качества – ред, симетрия, пропорция. Във 
„Филеб“ Платон доказва, че формата или същината на 
красотата е познаваема, точна, рационална и измерима.“2

Дуалистичната зависимост на понятията, чието обяс-
нение започва да бъде търсено и формулирано още в Ан-
тичността, носи своята предопределеност от феномените, 
които са пряко свързани с нашето съществуване – живот и 
смърт. След тях можем да подредим и следните понятия, 
носещи полярна свързаност в противоречивостта на своя-
та природа – светлина и тъмнина, радост и тъга, здраве и 
болест, сила и слабост, красиво и грозно.

Когато преживяванията, определящи нещо за кра-
сиво са не само индивидуални, а обществено споделени, 
тогава те могат да имат универсална валидност и да бъдат 
възприети като безпристрастни и създаващи естетиче-
ска норма, според философските съждения на Кант. Това 
обяснение на феномена на красотата изключително много 
се доближава до античното разбиране за красота, което се 
отнася до цялостната добродетел на явлението, а не само 
като „естетическо свойство, което обикновено се възприе-

2 Колектив 2009: 346.
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ма като вид естетическа стойност“3.
Красотата се свързва и със свободността, с освободе-

ността от сковаващи твореца норми: „свободата се превръ-
ща в естетическа категория – в красиво, а красив става си-
ноним на свободен и силен“4. А самият творец често е въз-
приеман като възвишен, свободен, красив – „хармонично 
развит човек, който, естествено, притежава и високи нрав-
ствени и интелектуални качества. Израз на всичко това (в 
Античността) е понятието калокагатия (καλοκαγαθία – 
красота и доброта) – т.е. човек, който чрез физическото си 
съвършенство добива и нравствено извисяване“5. 

Годините на Средновековието са изпълнени с цивили-
зационните усилия за налагане на християнството не само 
като религиозна система, но и като носител на нов етичен 
и морален ред, със свой особен отпечатък и върху пред-
ставите на човека за красота. В тези времена постепенно 
се изгражда нова религиозна система, чиито догматични 
постулати ще донесат онова европейско явление, което и 
до днес ще оформи цивилизационния порядък в целия 
цивилизован свят – християнската религия. Тя ясно под-
вежда богословската и християнската философска мисъл 
в посоки на търсене, оформяне и утвърждаване на нови 
смислови граници на естетическите категории. 

Човекът осъзнава себе си като надарен с творчески 
способности, които може да усъвършенства, чрез които 
може да се докосне до Бога и да постигне красотата и хар-
монията на своето същество – както вътрешна, така и в об-
щуването си с божествените дарове. 

Изкуството започва да се възприема като дар от Бога6. 
В този смисъл се разбира и „вътрешната“ незрима красо-
та, която може да бъде почувствана и изявена в поведение-
то на личността. Тези идеи за незримата красота, която 

3 Колектив 2009: 345.
⁴ Алпатов 1981: 167.
⁵ Алпатов 1981: 168. 
⁶ Представата за абсолютната красота, която е свят дар от Бога, даден на душата, 
който ще намери своето въплъщение чрез длетото или четката на художника за 
Негова (на Бога) прослава – вж. Буонароти 1970: 12.
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може да бъде видяна само от духовно издигнатите, нада-
рени от Бога, намират своето сценично въплъщение през 
Ренесанса и особено през романтизма, когато изкуството 
се отделя от религията. Красотата се превръща в прио-
ритет на интуитивно надарения човек, на чувствената на-
тура, която съгражда нов тип духовност чрез изкуството. 
Изкуството като че ли става нова религия7. И въпреки това 
религиозното светоусещане продължава да гради своите 
представи за красивото като възвишено, одухотворено от 
Светия дух.

Обяснението и осъзнаването на красивото е следва-
но от определяне на грозното. Което пък прави паралел с 
други двойки понятия – морално/аморално; живот/смърт. 
Те носят още по-пълноценното осъзнаване и на присъст-
ващите елементи на моралните категории, успоредни с 
естетическите, които формират представата за това кое е 
възвишено и кое – низко. „Красивото и грозното, възви-
шеното и низкото се претворяват в концептуалното време 
и пространство на художественото произведение.“8 Все-
ки творец търси и се стреми да предаде ясни послания в 
своята творба. Той желае да твори красота и винаги търси 
своя идеал за прекрасното, чрез който ще придобие въз-
можността да открои по-ясно и по-разпознаваемо грозно-
то и низкото. 

Това намира отражение и в хореографията – особено 
през романтизма, когато възвишената духовност на геро-
инята е белег и за нейната физическа красота. Такива са 
Силфида от едноименния балет9, Жизел от едноименния 
балет10 и др. балетни героини. При това духовната и фи-
зическа красота е носена именно от героинята. Според 
Вадим Гаевски със своята душевна чистота, „белота“ и 

7 Тези идеи присъстват в творчеството на Фридрих Шилер, Йохан Волфганг Гьо-
те, Роберт Шуман – вж. Цинандова-Харалампиева 2000: 6. 
8 Цинандова-Харалампиева 2000: 5.
9 „Силфида“ музика Шнайцхофер, хореография Филип Тальони, премиера 1832 
в Париж; „Силфида“ музика Льовенсхолд, хореография Август Бурнонвил, пре-
миера 1836 в Стокхолм.
10 „Жизел“ музика Адолф Адам, хореография Жан Корали – Жул Перо, преми-
ера 1841 в Париж.
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недостижимост тя буди асоциации с възвишеността и не-
прикосновеността на Божията майка: „Съществува опре-
делена връзка между това, че класическият танц възниква 
и се развива в католическите страни – Италия, Франция, а 
модерният танц – в протестанските – в Германия и САЩ. 
Разбира се, далеч сме от мисълта да приписваме на кла-
сическия танц каквито и да било религиозни чувства. С 
католицизма го свързва само естетиката и култа към Ма-
доната, станал впоследствие светско възпяване на Балери-
ната... По-късно образът на Балерината измества образа 
на Мадоната и само в епохата на Тальони може в белос-
нежния венец на главата на изпълнителката да се открие 
нещо далечно напомнящо златистия нимб от иконите.“11 
Но тази възвишеност на героинята е видима само за глав-
ния герой, който се влюбва в нея. Той се стреми към нея, 
но винаги има основателна пречка и последвалите трагич-
ни обстоятелства не позволяват на любовта им да просъ-
ществува. Както често става в сюжетите на романтичните 
балети, героят при досега си с нея става причина за смърт-
та ѝ (вж. „Силфида“, „Жизел“). 

Опозицията красиво – грозно не е толкова категорич-
на в балетите от романтизма. По-скоро грозотата е пред-
ставена като невъзможност да видиш красивото. А фило-
софските измерения на красивото отвеждат героите в не-
реалния свят на мечтите, където често се разместват стой-
ностите: „И тук се натъкваме на нещо, което преобръща 
прочита на балета. Интересно защо зрителят симпатизи-
ра на Алберт, а не на Ханс? Та нали той вижда как Алберт 
се преоблича като селянин и става свидетел на измамата? 
Отговорът може да се търси само в едно – Алберт, макар и 
да няма собствена танцувална тема, в общуването си с Жи-
зел той приема нейната тема и започва да ТАНЦУВА. До-
като Ханс така си и остава ходещ персонаж. Даже любовта 
му към Жизел не е в състояние да го извиси над земята. И 
ако продължим по-нататък с тези разсъждения, то запо-
ведта на Мирта във второ действие „Танцувай!“ придоби-
ва дълбоко философски смисъл: Ако ти не си способен да 

11 Гаевски 1981: 331. 
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танцуваш, да се откъснеш от земята и от битовия ход, то 
на тебе не ти е съдено истински да обичаш и те заплашва 
смърт – психическа и физическа. В този смисъл смъртта 
на Ханс ни се струва даже оправдана – и не затова, че е раз-
крил измамата на Алберт, а защото не може да се издигне 
до нивото на танцуващата Жизел“12. Това е важно и докол-
кото посредством Любовта героят може да се възвиси, да 
постигне единение с героинята. Тази любов е „мостът“, по 
който може да премине героят, за да достигне до герои-
нята. Любовта е тази, която споява възвишеното духовно 
и телесното материално. Но тази любов е дар за малцина. 

Как се проявява това на ниво хореография? Красиви, 
изящни движения (обикновено класически танц на върха 
на пръстите – на палци и въздушни скокове) за нереалната 
възвишена красота, материализирана в облика на герои-
нята; също класически танц, но без палци и с възможност 
да скача само в присъствието на нереалното същество – за 
душевно издигнатия герой; характерен танц, с малки дви-
жения, приковани към земята – за по-„низшите“, които 
не могат да прозрат красотата. Този модел на романтич-
ните балети намира свое продължение и в класическите 
балети на Мариус Петипа и Лев Иванов – „Баядерка“, 
„Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“, „Лебедово 
езеро“13. Особено това е видно в „Лебедово езеро“ на Пе-
типа-Иванов. Запазени са основните показатели – възви-
шена, душевна, крехка и ранима героиня (Одета); героят 
(Зигфрид), който посредством любовта си към нея се въз-
висява; и околният свят – злото, което не може да постиг-
не това възвисяване или пък съвсем съзнателно се стреми 
да го унищожи (магьосникът Ротбарт). И ако в първона-
чалните версии, злото е неизтребимо и героят покорно 
се подчинява на съдбата си, то в следващите прочити (на 
Бурмейстер например и насетне) героят, отново воден от 
любовта си и в името на любовта си, се бори със злото и 
успява да го победи.

През XX в. обаче ценностите се разместват. Тази  

12 Янева 2009: 576.
13 Янева 2009: 576..
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опозиция повлиява и върху хореографията, и е особено 
видна при съпоставки между класическите балети „Жи-
зел“, „Спящата красавица“, „Лебедово езеро“ и техни 
съвременни интерпретации по същата музика, но със съ-
вършено различна концепция на творбата, сюжета, об-
лика на героите. „Класическият балет има ясно отличим 
център в изграждането на фабулата (която се развива в ли-
нейна последователност, изцяло подчинена на театралния 
закон – експозиция, завръзка, кулминация, развръзка), с 
едно основно действащо лице (Балерината) и една идея, 
оформена като послание на хореографа. Модерният балет 
(или танцов театър) се гради върху разнопосочни търсе-
ния – многообразие от стилови направления, сюжетни 
линии, идеи (при това не толкова внушени от хореогра-
фа, а по-скоро „прихванати“, разбрани и разтълкувани от 
зрителя), едновременно протичащи на сцената паралел-
ни, неедновременни събития.“14

Съвременните прочити на класическите балети из-
веждат други акценти. И което е особено важно – те като 
че отричат съществуването на нереалния свят, на мечтите. 
Модерните балети са приземени в позицията на „тук и 
сега“, извън което нищо не съществува. Затова и в „Жи-
зел“ на Матс Ек второ действие не е в селенията на вили-
сите, а в лудницата, където е попаднала Жизел. 

„Спящата красавица“ на Матс Ек пък проектира ця-
лото действие в реалността, като например заменя сто-
годишния сън на героинята с многогодишното затъване 
в наркотичната зависимост. В този прочит целувката не 
може да реши проблема, защото единствено героинята в 
реалността трябва да се пребори с наркотичната си зави-
симост и да я преодолее. Но, и тук прозират отблясъците 
от романтичния балет… Да я преодолее в името на любо-
вта към човека, който ѝ се е доверил.

„Лебедово езеро“ на Матс Ек разменя стойностите – 
Белият лебед е измамният (с неговата белота, а всъщност 
– двуличност); Черният лебед е истинският. Но подмамен 

14 Янева 2010: 350.
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от наслоените през вековете вярвания за символиката на 
бялото като за възвишена душевност и чистота, Принцът 
избира Белия лебед и се оказва измамен. Истинският е 
Черният лебед – може би не толкова възвишен, но истин-
ски. Това преобръща представите. И когато Принцът вър-
ви с Белия лебед към олтара, в края на сцената върви Кра-
лицата-майка, която носи воала на булката и истерично 
се смее, защото пак е успяла да постигне своите намере-
ния – чрез Белия лебед да контролира сина си. Така Чер-
ният лебед се оказва изоставен, макар и истински. Може 
би – именно поради това. Променя се и хореографията. В 
стремежа си да е „истинска“ тя се отказва от красотата на 
движенията – от красивия и изискан класически танц. И 
предпочита „некрасивия“ модерен танц. 

Много често некрасивите движения се третират като 
естествени, нешлифовани – значи по своему красиви, в 
опозиция на елегантните, но „изкуствено“ създадени шли-
фовани (и заради това – неестествени) движения. Опози-
цията е в разделителната черта между шлифования кла-
сически танц и нешлифования модерен танц.

В „Лебедово езеро“ на Матю Борн лебедите запазват 
своята красота, макар и в стилистиката на модерния танц, 
с много скокове и въртения. Но сменят пола си – лебеди-
те са мъже. Те са носителите на мечтаната свобода и не-
зависимост от каноните на двореца. И в този аспект – те 
са мечтания и недостижим свят на прекрасното иреално. 
И нещо много важно – героят придобива качествата на 
героинята – той именно в моментите на своята душевна 
издигнатост успява да види невидимото, да прозре в по-
лудялата Жизел нещо повече от лудостта ѝ; да прозре в 
мъжете-лебеди своята мечта за свобода. „Класическият 
балет е напълно независим свят, самостоятелна страна 
в естетиката, където Богът е само един – танцът. Докато 
модерният танц претендира да бъде изповед, самоизра-
зяване на личността, а значи – за вярващите хора не само 
символ, а и акт на самата вяра.“15

15 Гаевски 1981: 331.
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Модерният балет (съвременната хореография) се  
съсредоточава върху реалните събития, игнорира иреал-
ността, не вярва в мечтите. И въпреки това те прозират 
в постановките – лебедите-мъже в „Лебедово езеро“ на 
Матю Борн; вярата, че целувката ще събуди девойката в 
„Спящата красавица“ на Матс Ек, а така също и в еднои-
менната постановка на Матю Борн, в която дори и лошият 
герой (Карадок) се опитва да събуди Аврора чрез целувка. 

Защото и днес човечеството продължава да вярва, 
че има нещо красиво и необяснимо, макар и то да не се 
открива веднага. Защото изкуството предполага тази въз-
можност – да се види красотата там, където за другите тя 
остава невидима. И да покаже тази красота пред зрите-
лите дори и те да не вярват в съществуването ѝ. Именно и 
затова представата за прекрасното се асоциира с предста-
вите за изкуство, художественост, въздействие върху чув-
ствата и способност да облагородява. 
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The Notion of Beauty – 
as an Aesthetic Category
and as Choreographic Images

Evgenia Mihaylova

Summary: The notion of beauty is often examined through polarly 
opposed concepts, the duality of which can be traced as far back as 
Antiquity but has survived to the present day. It carries its predesti-
nation in opposites, which are directly linked to our existence – life 
and death; light and darkness; joy and sadness; health and disease; 
strength and weakness; beauty and ugliness. It must be noted, how-
ever, that over the centuries the idea of beauty, both as a physical and 
as a spiritual actuality, and most often – as a combination between 
the two, has changed. This has also affected choreography, where the 
heroine’s spirituality (especially during Romanticism) is considered to 
be a sign of her sublimity and hence – her physical beauty. This in turn 
means beautiful, graceful movements.

In the 20th century, however, there was a shift in values. Very often 
ugly movements were treated as natural, unpolished – i.e., beautiful 
in their own way, in contrast to the elegant, but “artificially” created 
polished (and therefore – unnatural) movements. This opposition is 
the dividing line between classical dance and the unpolished modern 
dance.

This opposition has influenced choreography as well and is especial-
ly evident in the comparison between the classical ballets “Giselle”, 
“The Sleeping Beauty”, “Swan Lake” and their modern versions with 
the same music, but with a completely different interpretation of the 
ballet work, the storyline, the characters and the choreography. This 
report will seek to compare these ballets in their classical and modern 
versions.
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Методика и философия на 
принципа „Еспирал“

Захари Нанков1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Принципът „Еспирал“2 (контролирам, владея, творя) 
е създаден от българската танцьорка и хореограф Цветанка 
Гергинова като методика на обучение, която се използва както 
при работа с професионални танцьори, така и при любители 
без значение от тяхната възраст и подготовка. Във фокуса на 
изследването ще бъдат отличителните черти на принципа 
„Еспирал“ като акцентът ще бъде върху българския принос в 
съвременния танц. Целта е да се даде още един различен модел на 
обучение, който по своята динамика, логичност и съобразяване 
с биомеханиката, отговаря на духа на времето си и би могъл да 
намери много широко приложение.

Ключови думи: съвременни танцови техники, хореография, фи-
лософия, дишане, спирала

Принципът „Еспирал“ (контролирам, владея, творя) 
е създаден от българската танцьорка и хореограф Цветан-
ка Гергинова като методика на обучение, която се използва 
както при работа с професионални танцьори, така и при 

1 Захари Нанков е докторант в катедра „Хореография“, Факултет по изкуствата 
на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Области на изследване: 
съвременен танц и принцип „Еспирал“.
2 Въпросният метод на работа не е изследван до момента и всички сведения за 
него се базират на собствените ми проучвания, лични разговори и практическа 
методична работа в танцовата зала на терен. Принципът „Еспирал“ е създаден 
от Цветанка Гергинова, а името „Еспирал“ тя дава като знак на уважение към 
личностите на Патрисио Бунстер и Сузане Борхерс. Думата „еспирал“ няма от-
ношение към методиката на работа и танцовата техника на самия Патрисио, 
техниката, която той преподава в Германия и в Чили е модерна танцова техни-
ка, но не е наречена „Еспирал“. Въпросното название се използва единствено 
като част от името на институциите, в чието създаване участва Бунстер.
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любители без значение от тяхната възраст и подготовка. 
Първият фундамент на принципа „Еспирал“ е дишането. 
То присъства като изискване за обучението на танцьори и 
в техниката на американката Марта Греъм, която пък го 
заимства от индийската йога. Чрез своя творчески и пе-
дагогически опит, българката Цветанка Гергинова успява 
да го доразвие, като в симбиоза между класически танц, 
модерни техники (Греъм, джаз, Лабан) и бойни изкуства, 
създава нов танцов модел, наречен от нея принцип „Еспи-
рал“. Освен от различните танцови техники, принципът 
„Еспирал“ е повлиян още и от философията на толтеките 
и учението за живота на воина, които пък се преплитат с 
идеите на немските танцови модернисти и немския свобо-
ден изразен танц (Ausdruckstanz) и техниката на Патри-
сио Бунстер3.

Прилагането на конкретни дихателни техники, а също 
и активното използване на динамична статика и архитек-
тура на тялото правят принципа „Еспирал“ уникален не 
само за България. Моделът на обучение е много гъвкав, 
но същевременно ясен и конкретен – той може да постига 
високи резултати дори и при по-кратки срокове на подго-
товка, като се насърчава и провокира именно творческото 
начало у всеки танцьор.

Принципът „Еспирал“ е изграден от Четири порти4. 
Във всяка една от тях се залага на различен тип действие, 
надграждайки наученото от предишната порта. Сред ос-
новите на принципа е и работата по четирите елемента 
– въздух, вода, огън, земя.

Четирите порти
Първа и Втора порта обединяват в себе си идеята за 

контрол върху собственото тяло. По своята същност тези 
две порти са съставени от комплекс упражнения за из-

3 Патрисио Бунстер е свързан с Дрезден и по-конкретно – с Палука Шуле, където 
преподава, а Сузане Борхерс е негов асистент. Именно там в класовете на Сузане 
Борхерс, Цветанка Гергинова се запознава с техниката на Бунстер.
4 Систематизирани са от самата Гергинова.
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граждане на сила, гъвкавост и еластичност на мускулите 
и сухожилията, и разработване на ставите. Необходимо е 
добро познаване и разбиране на биомеханичния апарат и 
неговото функциониране.

Първа порта – Контролирам (Част 1)5

Както се предполага и от името, в принципа „Еспи-
рал“ усещането за движение по спирала има своето 
конкретно място. Тя се използва, за да се определят и из-
яснят както различни моменти при обучението и екзер-
сиса, така и при творческия процес. При „построяването“ 
на тялото в активна за работа позиция, силно застъпено в 
първата порта е усещането за спирала – с него се обяснява 
положението, което тялото се стреми да овладее. Първото 
и основно нещо е да се концентрира дишането с помощ-
та на диафрагмата6. След това „построяваме“ гръбнака, 
мислейки прешлените като кула от кубчета. Със стъпала, 
стабилно стъпили на земята, на всички пръсти и „пусна-
ли“ корен през петите, започва търсенето за усещането 
по спирала, което от петите тръгва нагоре по вътрешни-
те и външни мускули на краката. Mинава през мускула 
наречен илиопсоас7 (за който се смята, че свързва душата 
с тялото), достига до ръцете, в чиито позиции – изходна, 
първа, втора или трета – също се търси спиралата. Така 
„построено“, тялото започва да се загрява и постепенно се 
раздвижват всички стави, мускули и сухожилия в после-
дователност от главата към стъпалата.

5 Контролирам – можем да намерим различни определения за думата, както 
като съществително, така и като глагол. Control (англ.) – като съществително е 
„актът да ръководиш нещо или някого, или силата да направиш това“. Като 
глагол е „да ограничиш количеството, с което нещо е позволено да се променя, 
развива, нараства“. За повече информация вж. https://dictionary.cambridge.org
6 „Диафрагмата е главен дихателен мускул, който при съкращаване става 
по-плосък, спомагайки за вдишването, и приема форма на сфера при издишва-
нето.“ Синелников 2010: 218.
7 „Хълбочнопоясният мускул, m. iliopsoas, се образува в резултат на съединява-
не на дисталните мускулни снопчета на m. iliacus и m. psoas major.“ „Функция: 
сгъва бедрото в тазобедрената става, завъртайки го навън; при фиксирано бедро 
накланя (сгъва) туловището напред.“ Синелников 2010: 284.
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Отклоняване на вниманието и работа 
„с намерение“8

Отклоняването на вниманието на работещия е осно-
вен фундамент на принципа „Еспирал“. Такъв пример 
мога да изведа от работата в Първа порта. Когато тан-
цьорът поставя конкретна част от тялото си в неподвижно 
състояние на динамична статика, той извършва динамич-
на работа с друга част от тялото, по този начин отклонява 
вниманието – като че дава команда на мозъка „да изклю-
чи“ едната част за определен период от време, когато из-
вършва упражнения с другата, която е активната. 

Характерна за джаз танца и модерния екзерсис е из-
олацията – когато преднамерено се игнорират т.е. „се за-
бравят“ другите части на тялото и се работи само с една. 
Последователността от движения при комплекса от уп-
ражнения е почти същата – започва се от главата като се 
върви надолу към стъпалата. Отличително при принципа 
„Еспирал“ е, че още в самото начало на екзерсиса се „по-
строява“ тялото, като то ще заема една определена пози-
ция през цялата първа част на Първа порта.

Тялото „пуска корени“ посредством петите, бедра-
та се теглят нагоре, а мускулите в задната част на крака-
та се теглят надолу към корена през петите в земята. Това 
действие дава възможност да се изтегли и развие до такава 
степен долната част на тялото – всички мускули по кра-
ката, че след половинчасова динамична статика в първия 
момент танцьорът може и да не успее да ги сгъне веднага. 
Това обездвижване всъщност помага на мускулите да се из-
дължат, за да се развият долните крайници в хармонична 
форма посредством изтегляне, а не стягане. Така се избягва 
свръхразвиването на една група мускули за сметка на дру-
ги и води до много по-лесна и целесъобразна работа.

8 „Има една мистериозна сила позната като намерение, която съществува в ця-
лата вселена. Това е тази сила, която води до разбиране (възприятие), заради 
нейното предназначение, на първо място подрежда енергийните полета, а на 
второ предизвиква осъзнаване на тази подредба“ – There is a mysterious force 
known as intent which exists throughout the entire universe. It is this force which 
briоngs about perception, for it is intent which, firstly, aligns the energy fields, and 
secondly, causes awareness of that alignment. Mares 1995: 29.
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Втора порта – Контролирам (Част 2)
Портата представлява екзерсис на среда. Неговата насо-

ченост е към координация и танцова вариативност. После-
дователността следва каноните, изградени както от класи-
ческия, така и от модерните екзерсиси. Работи се както в 
отворени, така и в паралелни позиции с активно използ-
ване на дишането, контрект и релийз.

Например при работата с горната част на тялото, ръ-
цете и раменете се поставят във втора позиция като ер-
кер9 върху горната част на гърба – усещането е за спирала, 
която се усуква по цялото им протежение и излиза през 
пръстите на ръцете, продължава извън тях и когато тан-
цьорът издишва, той издишва „през ръцете“10. Китките са 
положени свободно върху една равна повърхност – това 
трябва да е тяхно положение и в активната им позиция. 
Пръстите на ръцете са напълно свободни без напрежение 
и без да се стягат. Това усещане им дава възможност да 
стоят в съответната позиция без да се влага излишна сила, 
която да ги задържа в нея – създава се стабилност като се 
избягва излишно натоварване в мускулите. 

Така горната част на тялото се освобождава, няма 
стягане в гърдите или раменете. А ръцете същевременно 
могат да развият своя потенциал в артистично и пластич-
но отношение, придобивайки функцията на силно израз-
но средство в танца. Целта е да провокира това търсене у 
танцьора, което от простата форма да направи ефикасно 
средство за по-съвършено изразяване.

 
Следва се познатият ред в един екзерсис, но вниманието 
е насочено към изграждане на навик за контролирано дишане 

9 „Архитектурно издадена извън размерите на партера част в горен етаж на сгра-
да, обикн. с прозорци, чрез която се постига увеличаване на вътрешните разме-
ри на дадено помещение.“ „Строит. укрепителна конструкция от бетон, греда и 
под., над прозорец, врата и под.“ 
10 Метафорите, които се използват, за да се обяснят усещанията, към които се 
стреми тялото, са начин на един по-разбираем език да бъде обяснено нещо, кое-
то боравейки с едно сухо обяснение на теорията, би го направило непонятно за 
по-широк кръг от хора.
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на равни интервали – дали по-бавно или по-бързо, всичко 
това зависи от типа упражнение и задачата. Тук варианти-
те могат да бъдат много.

И ако Първата порта е почти непроменлива (и като 
структура, и като вариативност на упражненията), то при 
Втората порта промените са много по-възможни. Макар да 
се следва редът такъв, какъвто го представихме по-горе, 
структурата на екзерсиса е променлива, а и самите ком-
бинации са по-разнообразни, вследствие на това за какъв 
тип клас се работи – дали е за издръжливост и по-издъл-
жени движения например или обратното – за по-скокли-
ви, пъргави и освободени движения, с повече възможнос-
ти за разнообразни подскоци в комбинации. Целта във 
Втората порта е именно изпробване на уменията на танцьо-
ра и прилагане на усещанията, изградени при динамичната 
статика.

Трета порта – Владея11

Набляга преди всичко над проектирането на тялото 
на танцьора в пространството. Включени са основни хо-
дове, преминаващи във въртеливи и скокливи движения, 
но разположени по диагоналите на залата (сцената). Ра-
ботата по диагонали се започва с обикновен ход, краката 
минават през cou-de-pied, ходът може да бъде както през 
отворени, така и през паралелни позиции, а за послед-
ващите елементи важи същото – изпълняват се както на-
пред по посоката, така и с гръб по посоката на движение. 
Впоследствие се преминава към въртеливи движения – 
triplets – напред, назад и настрани по посока на движение-
то. Следват ги малко и голямо petit и grande allegro в комби-
нация и с различни скокове от модерния танц. Изгражда 
се умение за работа в ансамбъл, като диагоналите преливат 
от едно упражнение в друго без да се нарушава компакт-
ността на екзерсиса. Цели се непресекващо, организирано 
движение. Следват се принципите в модерните танцови 
екзерсиси, когато отделният танцьор усеща, че е част от 

11 Гл. владея – „имам под своя власт, управлявам“.
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големия ансамбъл. Това изключително много улеснява 
последващата постановъчна дейност в Четвърта порта.

Четвърта порта – Творя12

В четвъртата порта вече има натрупване на знания за 
движението на тялото и биомеханиката. Тук вече се гра-
дят по-продължителни танцови комбинации (например 
от шестнадесет или от тридесет и два такта). Когато тан-
цьорът усвои комбинацията и я запомни добре, тогава 
биха могли да се потърсят различни варианти за нейното 
продължение – но не чрез допълнителен хореографски 
текст, а посредством разработки на вече научения. Педа-
гогът или хореографът започва да задава различни задачи 
на изпълнителя, работи и по динамиката на танцуване.

Въведение в Четирите елемента
Тъй като човешкото тяло е лимитирано в своето дви-

жение и възможните комбинации, които то може да на-
прави, не са безкрайни. При изпълнение на движенията 
се търси характера на изпълнението – докато промяната 
в характера модифицира и движението. С идеята за еле-
ментите въздух, земя, огън, вода се повлиява върху динами-
ката на хореографския текст, върху пластичността на са-
мите движения, темпото на изпълнение и тяхната дълбо-
чина. Когато са свързани с елементите, задаваните задачи 
провокират въображението на танцьора. Тъй като прин-
ципът стъпва и върху част от основите на немския свобо-
ден изразен танц, можем да изведем и част от изследва-
нията на Лабан, които Цветанка Гергинова трансформира 
в принципа „Еспирал“. Танцьорите притежават всички 
тези елементи изначално – понякога надделява някой от 
тях, а друг е по-слабо изразен. За развиването и разбира-
нето им помага боравенето с картини и с примери, които 
могат да илюстрират, а също така и да задават усещане за 
това, което се търси.

12 Гл. творя – „създавам нови, оригинални художествени, научни и културни 
ценности“. 
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Първите, с които се започва в началото, са елементи-
те въздух и земя. Земята се изразява в усещането как тан-
цьорът да стои на двата си крака, здраво стъпил на земята 
(„пуснал корен“) и установил връзка с нея – нещо, което 
често се подценява, наблягайки веднага на сложни дви-
жения и пропускайки основата – свързаността със земята. 
Въздухът е свързан с дишането. Всяко механично движе-
ние от екзерсиса започва с вдишване и завършва с издиш-
ване. Въздухът е началото – живота. Чрез контрола върху 
дишането и връзката със земята се постига стабилност, 
устойчивост и равновесие, след което надграждаме с дру-
гите два елемента. 

Огънят ни позволява да се движим в пространството 
и да го овладеем, но само след като сме направили връзка-
та със земята преди това, а знаем, че огънят е невъзможно 
да се разрасне без помощта на въздуха (кислорода). Ха-
рактерна за него е пъргавината на движенията – напри-
мер в малкото алегро и всички други, изискващи бързина и 
точност, изпълнявани за много малки отрязъци от време 
и с голяма честота.

Изисква се голямо постоянство и повишено съзна-
ние, за да се достигне до елемента вода. Изпълнителят се 
нуждае от гъвкавост и подвижност, но не само физическа. 
Елементът вода може да бъде както разрушителна стихия. 
Адаптивна – водата винаги приема формата на нещото, в 
което е поставена – съд или нещо друго. Стремежът на ар-
тиста е както към адаптация спрямо бързо променящия 
се свят, така и да търси дълбочината и познанието, които 
тази стихия притежава, за да може да твори истински и 
без граници.

Методиката и философията в принципа „Еспирал“ са 
дълбоко свързани. Това е методика на работа, при която 
постигането на високи резултати в развиването на тялото 
и творческото мислене у танцьора се съчетават с филосо-
фията за пътя на воина. В танцов аспект ясно се набляга на 
стабилната основа, която дават класическият танц, прин-
ципите на Рудолф фон Лабан и техниките на Марта Греъм 
и Патрисио Бунстер. Различията идват от водещото мяс-
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то на философията и развитието на духовното у твореца, 
извеждането на биомеханични принципи и разделянето 
на екзерсиса на четири порти, дефинирането на четири-
те елемента (въздух, земя, огън, вода) в контекста на препо-
даване на принципа „Еспирал“ и представянето му пред 
по-широка аудитория като съвременна танцова методика 
на обучение.
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Methodology and Philosophy 
of the Espiral Principle

Zahari Nankov

Summary: The „Espiral“ principle (Control, Master, Create) was creat-
ed by the Bulgarian Tsvetanka Gerginova as a training methodology, 
which is used both when working with professional dancers and am-
ateurs, regardless of their age and training. The focus of the report will 
be the distinctive features of the „Espiral“ principle and the emphasis 
will be on the Bulgarian contribution to contemporary dance. The aim 
is to give another different model of training, which in its dynamics, 
logic and compliance with biomechanics corresponds to the spirit of 
its time and could find a very wide application.
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Френската пантомима и нейното 
влияние в България

Ива Лапатова1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Докладът проследява развитието на френската панто-
мима и творчеството на нейните представители, както и тяхното 
влияние върху българските мимове. Търсения и допирни точки 
на създадени от тях типажи и съвременни решения в пантоми-
мата. 

Ключови думи: невербален театър, изкуство, мим, образи, типа-
жи

Дали защото обединява в себе си множество похва-
ти от драматичния театър и от балетното изкуство, или 
защото чрез нея невидимото трябва да стане видимо, но 
изкуството на пантомимата е трудно за усвояване и изпъл-
нение. Счита се, че като професионално изкуство панто-
мимата датира от ранния елинистичен период2. Панто-
мимата не „превежда“ думи в жестове. Тя е онова „нямо“ 
пластично образно действие, в което е заложено драма-
тично начало, а основните изразни средства са тялото 
и неговата експресия, жестът и мимиката3. Една от осо-
беностите на пантомимата е нейната условност4. Само с  

1 Ива Лапатова е докторант в катедра „Хореография“, Югозападен университет 
„Неофит Рилски“, Благоевград.
2 Toepfer 2019: 1320.
3 Но движенията и жестовете са основните изразни средства в изграждането и 
на други направления изкуството – в балета, драмата. Отличителните белези са 
в начините, по които се използва тялото, телесното.
4 На сцената всичко е въображаемо, условно, освен реално действащите мимо-
ве-актьори.
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помощта на собственото си тяло – на мимика, жест и плас-
тика, мимовете разказват истории, представят различни 
идентичности. Всъщност всеки мим сам определя как да 
изпълни действието, по свой различен, телесен и експре-
сивен начин. И именно тази свобода на действие пък по-
ражда проблема от липсата на школи по пантомима. 

Интересно е да се проследи как образът на Пиеро – 
типаж от италианската Комедия дел арте намира развитие 
в следващи претворявания – и в образа на Пиеро, сътворен 
от Дебюро и в образа на Бип, създаден по-късно от Марсел 
Марсо. Франция определено има своя принос в историята 
на пантомимата, особено след Втората световна война. 

Не е известно къде точно е изучавал изкуството на 
пантомимата Жан Гаспар Дебюро (1796–1846). На гроба 
му е изписано: „Тук почива актьорът, който никога не го-
вореше, но каза всичко“5. През 1825 Дебюро създава като 
типаж свой образ на Пиеро. Но неговият Пиеро е разли-
чен от познатия ни от италианската Комедия дел арте Пи-
еро – безмълвен палячо в широки бели дрехи с големи 
черни копчета и бяло тебеширено лице. В изпълненията 
на Дебюро откликват настроенията на революционен Па-
риж – съответно и сътвореният от Дебюро образ на Пиеро 
става революционен герой и успява да си извоюва място 
на сцената. Дебюро разчупва границите на познатия образ 
на неудачника, превръщайки го в герой, който се опитва 
да запази човешкото си достойнство, да се бори за него и 
да побеждава.

Жан Луи Баро (1910–1994) е актьор, възпитаник на 
школата на Дюлен, чиято световна кариера започва едва 
след участието му във филма на Марсел Карне „Децата 
на рая“6. Жан Луи Баро и Етиен Декру започват заедно да 
изследват мима извън пантомимата. Но с времето те пре-
кратяват съвместната си работа, тъй като Баро променя 
своите виждания и търсения за модерния образ на мима. 

5 Цитат от лекция на проф. д-р Александър Илиев, Изкуството на комедия дел 
арте, НАТФИЗ, 2013 г. 
6 Филм „Децата на рая“, Франция, 1945 г., режисьор Марсел Карне, сценарист 
Жак Превер.
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Той намира нови пътища, които са между откритието на 
Декру „мим-статуя“, което принадлежи към поетичното, 
отколкото драматичното, и пантомимата повлияна от ста-
рата традиция, позоваваща се на конкретиката. Според 
Баро, изключително голяма трудност представлява нами-
рането на подходящ сюжет за пантомима, поради което 
липсват пантомимни постановки. „Що се отнася до мен, 
ще бъда особено щастлив, ако мога да изградя образа на 
Батист7, който ми се струва, че е много близък до моя ха-
рактер... Въпреки всичко си мисля колко важни, сериозни, 
та дори потресаващи неща биха могли да се изразят чрез 
Батист“8. През 1946 г. той поставя пантомимата „Батист“, в 
която Марсел Марсо изпълнява ролята на Арлекин. След 
„Батист“, Баро изоставя пантомимата изцяло и се отдава 
на изграждането на грандиозна кариера като актьор и ре-
жисьор в говоримата драма и филми. 

Актьорът Етиен Декру9 (1898–1991) маркира нов стил в 
пантомимните изпълнения. Той отделя мима от театрал-
ното изкуство, тъй като счита мима за модерно явление, 
докато пантомимата – за „нелепа и неприлична форма на 
театрално представление, която се опитва да разказва ис-
тории чрез жестове и следователно е корумпирана форма 
на писане, а не нова визия за тялото“10. Декру се фокусира 
върху тялото като цел на изучаване. Той практикува от-
чуждаване на ученика от околния свят – в голото студио, 
без декори, костюми, маски и реквизити, където музиката 
е ненужна и натрапчива, а говорните текстове нямат място. 
Изследователската цел на актьора е да постигне връзка със 
света и с околните единствено чрез собственото си тяло. 
Акцентирайки и наблягайки основно на телесната подго-
товка на мима Декру твърди: „Нашето тяло е ръкавица, в 

7 Образ на френския поет Жак Превер.
8 Инджев 1977: 247.
9 През 1923 г., освобождавайки се от армията, Декру е приет в новата театрална 
академия „Вийо Коломбие“, създадена от актьора и режисьора Жак Копо (1879–
1949). Тя оказва голямо влияние при формирането на Декру и подхода му към 
пантомимата.
10 Decroux, Leabhart, Chamberlain 2008: 145.
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която пръстите са мисълта“11. Чрез стилизирани движе-
ния, които подчертават балансирането на претеглени и 
противотежести налягания – така наречените „бутащи“ и 
„изтеглящи“ движения в тялото, Декру обикновено в рам-
ките на около двадесет секунди демонстрира многобройни 
абстрактни действия. Той никога не се движи на повече от 
три или четири крачки от първоначалната му поза на рав-
новесие. 

И все пак популярността на мимовете вероятно не 
би могла да се случи без изпълненията на Марсел Марсо 
(1923–2007), най-известният от всички ученици на Етиен 
Декру. През 1945 г. Марсо се записва в школата за драма-
тични изкуства на Дюлен, където учи под ръководството 
на Етиен Декру. Той се появява като Арлекин в продукция 
на Жан Луи Баро (1946) и това преживяване го вдъхновява 
да произведе своя собствена „мимодрама“, в която той съз-
дава своя герой – Бип, персонифицирайки се с него за цял 
живот. Бип е продукт на клоуна от цирка, на комичния 
ням филм, на социалния и интелектуалния хаос. 

Всъщност Марсо изгражда цяла галерия от различни 
образи, от които после обединява в един герой – Бип. По-
добно и на Декру, изкуството на Марсел Марсо е изкуство 
на илюзията – без помощни изразни средства. Сцената е 
празна, костюмът е един и същ, през цялото представле-
ние, а гримът остава непроменен. Твърде рядко мълчание-
то се прекъсва от музикален съпровод. Вместо него Марсо 
използва звуци. Със своята игра той изгражда илюзия за 
хора и предмети, които се раждат от неговите жестове. 

Програмите му се състоят от поредица от „скици“, 
всяка с продължителност между три и пет минути, в кои-
то Бип мимизира връзката си с невидими обекти на пра-
зен фон. Действията на Бип ни сблъскват с различни си-
туации: улов на пеперуда, с неговата пърхаща лява ръка, 
симулираща насекомо; укротител на лъвове, разочарован 
от провала на лъва му да скочи през обръч; сервитьор, сер-
виращ ястие на недоволен клиент; Бип пробва различни 

11 Decroux, Leabhart, Chamberlain 2008: 145.
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маски, които изкривяват лицето му; Бип танцува комично 
танго; Бип играе матадор; Бип като в скица ни подхлъзва 
в етапите на живота от раждането, детството и младост-
та, зрелостта, старостта и смъртта; „Клетката“ показва 
Бип, опитвайки се да пробие невидими стени, които го  
заобикалят и накрая потъвайки очевидно във фатален 
край12.

Почти всички скици са датирани от 50-те години на 
миналия век и дори такива, произведени след това, остават 
верни на същността на Бип. Проследявайки творчеството 
и живота на Марсо, съм убедена в неговото твърдение, че 
образът на Бип контролира изцяло пантомимното му въ-
ображение. 

Всъщност никой в мимовата култура никога не е по-
стигал популярността на Марсел Марсо13. Той приема 
като своя мисия да разпространи по целия свят изкуството 
на мима и не спира да пътува, играе, говори и разпростра-
нява образа на Бип. И това го различава от Декру, който 
се стреми да предаде изкуството на мима не толкова чрез 
гастроли и спектакли, колкото посредством училищната 
форма – чрез изучаване и изследване на основни принци-
пи на пантомимата, които да бъдат усвоени и от следва-
щи поколения. През 1978 г. Марсо създава и свое училище 
„Международно училище за мимодрама в Париж, Марсел 
Марсо“.

Безспорно френската пантомима остава еталон за 
подражание на много световни сцени. Героите Пиеро и 
Бип и принципите на Жан Луи Баро, Дебюро, Етиен Де-
кру, Марсел Марсо вдъхновяват и българските мимове. 
Със своето творчество и публикации14 проф. Васил Ин-
джев (1926–2008) има основни заслуги за утвърждаването 
на пантомимата15 в България и създаването на специал-
ност „Пантомима“ в НАТФИЗ16. Той завършва тогавашния 

12 Илиев 1993: 167. 
13 Toepfer 2019: 1320.
14 Инджев 1987: 157; Инджев 2003: 208; Инджев 1998: 202; Инджев 1977: 247.
15 Датирана от 60-те години на XX в.
16 В момента пантомима може да се изучава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и в 
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ВИТИЗ „Кр. Сарафов“, специалност „Актьорско майстор-
ство“ в класа на проф. Ж. Мандажиев. До 1964 г. е актьор 
в драматичните театри на Перник, Габрово, Театър „Тру-
дов фронт“ – София и Театъра на народната армия. През 
1971 г. специализира „Пантомима“ при Жак Лекок – Па-
риж. След своята специализация, Инджев става известен 
в България не като изпълнител, а като автор и постанов-
чик на редица пантомимни спектакли, както и заслугите 
му за развитие на обучението на мимове в България. Един 
от основателите на първата пантомимна формация у нас 
в театър „Сълза и смях“, където работи и като режисьор 
до 1982 г. Всъщност обучението в България следва принци-
пите и основите, положени във Франция. Добрият мим не 
трябва да бъде деформиран актьор, напротив, той трябва 
да бъде по-способен от който и да е актьор, защото „гово-
ри“ с тялото си, предава с жестове и мимика. Затова днес 
в обучението по пантомима се съчетават много дисципли-
ни, спомагащи за изграждането на актьора-мим – класи-
ческа пантомима, клоунада, акробатика, сценично движе-
ние, актьорско майсторство за драматичен театър, сценич-
на реч, класически балет, фехтовка и сценичен бой, театър 
на маските и др. дисциплини. 

Вельо Горанов (1946–2020) е един от малкото българи, 
имал честта да се познава лично с Марсел Марсо. „Един 
мим разказва“ (Театър „Сълза и смях“, 1972 г.) е монос-
пектакъл на В. Горанов, с който през 1980 г. в Лондон той 
печели приза „Най-добър мим в света“. В „Един мим раз-
казва“ се откриват препратки към френската пантомима. 
Костюмът, гримът и сценичното присъствие на Горанов 
наподобяват създадения от Дебюро образ на Пиеро. Но 
в своята кариера на мим, Вельо Горанов по-скоро следва 
тенденциите на „самотник“, който търси нови различни 
направления и образи, а не наподобява вече изградени 
типажи17. Горанов се бори за процъфтяването на българ-
ската пантомима, за развитието на българските актьори, 
завършили специалност „Пантомима“. Той споделя, че 

ПУ „Паисий Хилендарски“.
17 Toepfer 2019: 1320.
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режисьорската задача да поставя невербални и движенче-
ски постановка му е много по-интересна, отколкото много-
бройните му роли в киното и театъра18. 

И още един българин, който до ден днешен разпрос-
транява изкуството на пантомимата – проф. Александър 
Илиев (р. 1956). През 1985 г. той се дипломира със специ-
алност „Комедия дел Арте“ и „Театрална антропология“ в 
класа на Карло Бозо в Университета на театъра на нации-
те в Барселона, Испания. През 1988 г. завършва НАТФИЗ, 
специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на 
проф. Сашо Стоянов. Днес е преподавател по пантомима в 
НАТФИЗ, основател на специалност „Актьорско майстор-
ство за драматичен театър и пантомима“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – Пловдив, лектор на дисциплините – Пан-
томимен синтез; Клоунада; Класическа пантомима; Театрал-
на антропология; Сценично движение; Източни сценични бой-
ни техники; Комедия на маските; Източен театър и други. 

Между 1993 и 2002 година, Илиев публикува в четири 
тома „Обща теория и практика на пантомимата“ – свое-
образен наръчник за културата и практиката на мимовете, 
включително и различни упражнения за изграждане на 
мимове. Съчетава европейското и азиатското в така наре-
чената „нова философия“ по отношение на връзката на тя-
лото с материя, енергия и време. И въпреки големите му 
познания по отношение на източната култура и историята 
на пантомимата, като режисьор и мим Александър Илиев 
следва стила на Комедия дел арте – особено в образа на Пи-
еро. Илиев споделя: „Когато се запознах лично с Жан Луи 
Баро, разбрах, че моите възгледи за пантомимата са много 
близки до това, което той е създал, най-малкото, че аз съм 
го гледал в киното и съм го анализирал... По отношение на 
пантомимата аз възприех нещо средно между концепция-
та на Жан Луи Баро и Марсел Марсо.“19 

На българска сцена, впоследствие и по света, Илиев 
представя своя пантомимен спектакъл „Пиеро“ (Театър 

18 Личен архив на видеозапис, предоставен от проф. д-р Александър Илиев.
19 Интервю на проф. д-р Александър Илиев.
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199 „Валентин Стойчев“, 2011 г.). Костюмът, режисурата, 
музиката и целият дух на спектакъла наподобяват живота 
и премеждията на онзи тъжен клоун Пиеро, известен ни 
от италианската Комедия дел арте. 

Като последовател на изкуството на Марсел Марсо, а 
впоследствие и негов асистент е българинът Герасим Ди-
шлиев (р. 1968), който създава изкуството на мима повече 
чрез импровизация и самоусъвършенстване, а не като обу-
чение по пантомима. Според него движенията, експреси-
ята и живота на сцената трябва да идват отвътре и всеки 
мим сам трябва да сътвори и напише своята история без 
думи – да интерпретира своята поема. 

Герасим Дишлиев представя на родна сцена спекта-
клите си „Монолог с куфар“ и „Не на мястото си“ (Театър 
„Сълза и смях“, 2017 г.). Провежда и няколко „Пантомим-
ни работилници“, посещавани не само от студенти по пан-
томима, а и от обикновени хора, които искат да се докос-
нат до изкуството на мима.

„Работилниците“ запознават с азбуката на мима или 
как единствено чрез тялото си на гола сцена можеш да 
създадеш различни образи и типажи. Упражненията за-
почват от най-малкия жест, за да стигнат до най-голямата 
емоция. Разделени са поетапно на техники за различни 
действия с въображаем предмет. И винаги завършват с 
един класически етюд на големия майстор – Марсо. 

Герасим Дишлиев не спира да пътува със своя куфар и 
да разпространява изкуството на пантомимата. В неговите 
авторски спектакли, където той играе себе си и своята ис-
тория, бегло можем да уловим препратки към онзи образ 
на Белия Бип, сътворен от Марсо. И въпреки че, Дишли-
ев сам създава своята история, не може да избяга от оне-
зи случки, които е проследил от първо лице. Сценичните 
костюми на Марсел Марсо и Герасим Дишлиев също имат 
сходни щрихи.

Ако се върнем към началото – към образа на Пиеро 
от Комедия дел арте и неговите трансформации в Пиеро 
на Дебюро; Пиеро на Вельо Горанов (в „Един мим раз-
казва“); Пиеро на Александър Илиев (в едноименния му 
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спектакъл); Бип на Марсел Марсо и двойникът на Бип в 
творчеството на Герасим Дишлиев, ще открием и разли-
чията, които издават в творческите предпочитания на 
съответните творци. А те са именно онази сложност и не-
повторимост, която крие пантомимата – всеки мим сам да 
създаде и изгради своя спектакъл – чрез тялото и жеста, 
чрез своята експресия. Ако вземем един и същ сценарий 
и двама мима, много трудно може да се направи едно и 
също действие, защото всеки мим ще търси различни въз-
можности и начини на тялото, за да може посланието да 
достигне до зрителя. 

Библиография 

Илиев 1993: Илиев, Александър. Обща теория и практика 
на пантомимата. Т. III. Мълчаливите птици. София.
Илиев 1995: Илиев, Александър. Обща теория и практика 
на пантомимата. Т. II. В недеянието – деяние. София.
Илиев 1997: Илиев, Александър. Обща теория и практика 
на пантомимата. Т. I. Общуване и израз. София.
Илиев 2002: Илиев, Александър. Обща теория и практика 
на пантомимата. Т. IV. Сестрите на полихимния. София.
Инджев 1977: Инджев, Васил. Изкуството на пантомимата. 
София.
Инджев 1987: Инджев, Васил. Пантомимата /Мимодрама. 
Клоунада. Кукли. Маски. София.
Инджев 1998: Инджев, Васил. Феноменът българска панто-
мима. Варна.
Инджев 2003: Инджев, Васил. Синтез – пантомима, танц, 
музика. София.
Интервю на проф. Александър Илиев. БНТ. „В близък 
план“,//https://www.youtube.com/watch?v=l2cfL-Hlaa8, (по-
сетено на 08.05.2021).
Личен архив на видеозаписи, предоставени от проф. д-р 
Александър Илиев.
Decroux, Leabhart, Chamberlain 2008: Decroux E., Leabhart T., 
Chamberlain F. The Decroux Sourcebook. Routledge. London 
and New York.
Toepfer 2019: Toepfer, Karl. The History and Metamorphosis of 
a Theatrical Ideology. Vosuri Media. San Francisco.



372

French Pantomime and Its Influence 
in Bulgaria

Iva Lapatova

Summary: The report examines the development of pantomime in 
the 20th century. It includes the work of the French representatives 
Jean-Gaspard Deburau, Jean-Louis Barrault, Étienne Decroux, Marcel 
Marceau and their influence on the Bulgarian artists Vasil Indzhev, 
Velyo Goranov, Alexander Iliev, Guerassim Dichliev. Their quests are 
compared against the types created by them and modern solutions in 
the art of pantomime.
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Балети за деца по приказки за 
животни

Джулия Ромеова Йорданова1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Приказките за животни са част от многообразния ба-
летен репертоар за деца. Връзката на реалното с нереалното, сю-
жета, музиката и хореографията – това ще са акцентите в анали-
зираните творби. Ще бъдат разгледани балетите ,,Петя и Вълкът“ 
и ,,Конче-вихрогонче“. Постановките за деца повлияват върху 
развитието и бъдещия светоглед на малчуганите.

Ключови думи: хореография, режисура, култура, работa с деца

Как се подхожда към децата и какви възможности 
им се предоставят за изява е изключително важно, тъй 
като още в най-ранна детска възраст се формират част 
от качествата на големия човек – емоции, начини на из-
разяване, опознаване на света, осъзнаване на собствените 
потребности. От значение е и семейната и обществената 
среда, традиции, национална култура, духовен живот в 
семейството и в обществото, народопсихология. Всички 
те, макар заложени още в детството, с времето форми-
рат художествените принципи на големия човек, вкуса 
му и – индиректно – светогледа му. Когато се пише ли-
брето2 за детски балет, обикновено се търсят теми, кои-
то да са забавни и занимателни. Макар да са весели и 
жизнерадостни, те имат важна функция – посредством 
либретото, а и чрез реализирания впоследствие балет 

1 Джулия Ромеова Йорданова е докторант в катедра „Хореография“ (2019) и хоноруван 
преподавател по класически танци в катедра „Хореография“, Факултет по изкуства-
та на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
² Либретото е драматургичната основа на балетното произведение. 
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да научат децата на определени поведенчески модели –  
етически и естетически норми, традиции, начини за впис-
ване в обществото.

Много често драматургията на детските балети, черпи 
сюжети от приказки3, където заедно с реалните персона-
жи съжителстват и нереални. Приказките могат да бъдат 
плод на определен етнос или народ и обикновено са на-
ричани народни приказки. Но могат да бъдат и авторизира-
ни приказки – когато авторът обединява една или няколко 
приказки в свой авторски вариант, като допълва събрано-
то. Такива авторизирани приказки са тези на французина 
Шарл Перо – юрист и учен, считан за основоположник 
на авторизираната приказка4; на братята Грим – Вилхелм 
и Якоб Грим (немски учени и разказвачи на приказки), 
докато Ханс Кристиян Андерсен е автор на литературни 
приказки – плод на лично творчество.

Ще се спра върху някои балети с детска тематика, съз-
дадени по приказки за животни, като анализирам либре-
тото, музиката и най-популярните хореографски реали-
зации. 

ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ
Към приказките за животни определено се отнася ба-

летът „Петя и вълкът“ от Сергей Прокофиев. Напомням, 
че в руския език името Петя е за момче, а в българския с 
името Петя се определя момиче, но в настоящия текст ще 
запазя изписването както е по автор и ще наричам произ-
ведението „Петя и вълкът“, а централния герой – Петя. По 
поръчка на Детския театър в Москва Сергей Прокофиев 
написва музикална приказка, чиято задача е да запознае 
децата с различните инструменти в симфоничния оркес-
тър. Той е автор и на текста на разказвача5, с говорни ре-

3 Приказката е разказ – народен (безименен) и авторски прочит, в който е при-
месено действителното с фантастичното и вълшебното, с приключенски или 
битов сюжет, написана в проза и съдържаща поука.
⁴ Междинна форма на литературната и фолклорната приказка, по-близка до 
фолклорния първоизточник. Вж. Проп 1946.
⁵ Като се има предвид, че представлението е за деца, авторът Сергей Прокофи-
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плики, обикновено пресъздавани от Дядото. Всеки герой 
има своя музикална тема и е представен от определен ин-
струмент, а на премиерата диригент е самият Прокофиев. 
Всъщност преди да започне танцовото представление, ди-
ригентът представя пред аудиторията всеки от основните 
герои и съответния инструмент, който го характеризира и 
чиято мелодия (тема) ще съпътства появата му. Чрез този 
ход се онагледяват музикалните и танцовите характерис-
тики.

Петя е представен музикално от струнно-лъкова гру-
па, а в хореографията – обикновено с напористи и енер-
гични скокове и въртения. Изпълнението на флейтата съ-
провожда танца на Птичката – изпълнен с кратки скокове, 
по-насечени и по-въздушни движения. Срещата с Птичка-
та създава приятна атмосфера и танците са весели и жиз-
нерадостни. Идването на Патката и характерното ѝ покла-
щащо ходене е синхронизирано с характерното звучене на 
обоя. Размяната на реплики между Птичката (,,Каква пти-
ца си ти, щом не можеш да летиш?“) и Патката (,,А как-
ва птица си ти, щом не можеш да плуваш?“) придават на 
спектакъла свеж и шеговит оттенък. Всъщност всички ре-
плики преразказва Дядото (разказвачът). В някои поста-
новки Птичката и Патката са съпроводени с кордебалет от 
малки птички и съответно – от патета. Появата на Котката 
с нейния котешки танц под звуците на кларинета, създава 
известно напрежение и чувството за приближаваща опас-
ност. Хореографията ѝ е наситена с меки и елегантни ско-
кове, pas de chat, плавни, характерни движения на тялото. 
А и според разказа на Дядото, Котката се готви да закуси 
с Птичката, за което я предупреждава Петя и така спасява 
Птичката от изяждане.

Драматургичното действие достига своята кулми-
национна точка с появата на Вълка (три корни/валдхор-
ни). Вълкът е страшен и неочакван гост, а неговото соло 
завършва с това, че подгонва и поглъща Патката. Докато 

ев е включил в либретото и разказвач, който въвежда зрителя в сценичното 
действие – често в тази функция влиза дядото на Петя (представен от инстру-
мента фагот). Вж. https://www.youtube.com/watch?v=ypEIajNV1rk 2014.
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Птичката дразни Вълка, прелитайки почти до муцуната 
му, Петя успява да го обвие с дълго въже и да го върже за 
дървото. 

И едва тогава се появяват Ловците (тимпани, бас бара-
бан ). Те отвеждат хванатия от Петя и Птичката лош Вълк 
в зоопарка, а той – уплашен, че ще му разпорят корема, 
успява да изкашля Патката от корема си, при това – жива. 

Този балет е чудесна възможност за детската аудито-
рия да се запознае с музиката на Прокофиев и с инстру-
ментите от симфоничния оркестър, да се потопи в дет-
ския свят на приключенията, където доброто винаги по-
беждава.

Музиката на Прокофиев е разбираема за децата, раз-
нообразна и с отличаващи се музикални теми, които да 
бъдат свързани с определените герои, и които подпомагат 
хореографа в пресъздаването на персонажите.

Чрез танците пък хореографията прави връзката меж-
ду музика и сценично действие. Хореографията е достъп-
на за изпълнение, както от професионални трупи, така и 
от непрофесионални изпълнители-деца. Хореографията 
винаги е интересна за децата, когато ясно характеризира 
персонажите и техните взаимоотношения. А познатите 
герои от селския двор – любими за всички деца – са пред-
ставени чрез стройна драматургична линия, която следва 
един равномерно повтарящ се драматургичен модел: екс-
позиция на новия герой; завръзка във взаимоотношенията 
му с представените преди това персонажи; кулминация в 
действията им; поява (експозиция) на следващ герой. Този 
модел държи вниманието на децата дори и на най-мал-
ките до победното залавяне на Вълка и отвеждането му в 
зоологическата градина – което е и развръзка в драматур-
гичния модел.

КОНЧЕ-ВИХРОГОНЧЕ
Балетът е написан по приказката на Пъотр Ершов 

,,Конче-вихрогонче“ (1834 г.), ползвал за първоизточник 
руски народни приказки. За композирането на музика-
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та е ангажиран придворният капелмайстор Цезар Пуни6. 
Премиерата е в Мариински театър (Санкт Петербург) през 
декември 1864 год. в хореографията на французина Артур 
Сен-Леон. Отзивите за спектакъла са положителни, макар 
чe след като Сен-Леон го поставя и на сцената на Болшой 
театър, освен позитиви се чуват и негативни реакции – че 
балетът е пародия на приказката и заличава националния 
руски характер7.

Балетът е предизвикателство за немалко постановчи-
ци, но за успешен се счита вариантът, създаден от компо-
зитора Родион Щедрин, либрето – Василий Вайнонен и 
Маляревски, хореограф и режисьор Дмитрий Брянцев.

С основните действащи лица се запознаваме на панаи-
ра, където двамата братя-умници търгуват, докато третият 
– Иван, считан за глупак, не участва активно, а през цялото 
време гледа в звездите и мечтае да свири на балалайка. На 
връщане от панаира, двамата братя се напиват и заспиват 
на полето, а Иван, който се сеща, че си е забравил торбата, 
става свидетел на появата на кон със златна грива. Иван 
успява да го хване, но конят му се моли да го пусне, като в 
замяна му обещава три други коня и му заръчва да запази 
най-малкия за себе си – така се запознаваме и с Кончето, 
наречено заради римата Конче-вихрогонче. То ще му по-
мага в беда. През нощта на полето долитат и Жар-птици 
и от едната пада огнено перо. След като намира перото и 
внимателно го прибира, Иван уморен заспива. 

Двамата братя завеждат красивите коне при царя, 
който в замяна дава на Иван балалайка. На път за вкъщи, 
алчните братя му открадват и перото от Жар-птица, което 
отново предлагат на царя. В отговор царят заповядва на 
Иван да му доведе и самата Жар-птица. Това именно е за-
връзката за следващите събития. 

Конче-Вихрогонче води Иван в Сребърната гора, 
където Жар-птиците са всъщност омагьосани девойки. 
Иван хваща солистката – Жар-птица, което се оказва 

6 Вж. Сагаев 2006.
⁷ Вж. Арнаудова 1982.
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омагьосаната красавица Цар-девица. Иван се влюбва в 
нея, а и тя откликва на чувствата му.

Все пак Иван изпълнява заръката – завежда Жар-
птицата при Царя, който я затваря в клетка, но Иван успя-
ва да я спаси. По заповед на царя, Иван е хвърлен в кипящ 
котел, но благодарение на магията на приятеля си Конче-
вихрогонче, Иван излиза невредим и по-красив. Когато 
царя вижда това, сам се хвърля във врящия котел, но се 
сварява. За радост на хората, които се освобождават от 
лошия и капризен цар, балетът завършва със сватбата на 
Иван и красивата Цар-девица.

Творбата се развива в две сфери: реалност и фантазия, 
като реалността обхваща народните сцени и природните 
картини, с акцент върху националното. В реалната сфе-
ра музиката е жизнена и с много настроения: лиричност, 
радост, закачливост и др. Щедрин използва и народни 
частушки. В иреалните сцени музиката е нежна, роман-
тична, създаваща магична атмосфера.

Положителните герои – Иван, Цар-девица, Конче-
вихрогонче са изградени чрез класически танц, което гово-
ри за тяхната възвишеност и благородство, докато техни-
те антиподи (Царят, двамата братя) са представени чрез 
гротеска и окарикатуряване. Някои сцени са поредица от 
сола (соло на Иван, на Конче-вихрогонче, на Цар-девица), 
чиято последователност и липсата на контраст в известна 
степен „натежават“. Дуетите на Иван и Конче-вихрогонче; 
Иван и Цар-девица са с класическа структура и изразност, 
докато триото (Иван и пийналите братя) е комично. В 
спектакъла има активно ансамблово присъствие (,,На па-
зара“, ,,Оживяването на фреските“, ,,Къпането в котела“).

При солистичните изпълнения на Конче-вихрогонче 
е наблегнато върху движения, характеризиращи персона-
жа (кон), но доколкото този кон е и летящ, то са включени 
множество скокове и пируетна техника. Вмъкнатата сюита 
– ,,Оживяването на фреските“ – се реализира като класи-
чески Pas de quatre – с общо начало, четири солови изпъл-
нения за всяка от балерините и обща Кода, с доминация 
на палцовата техника. Хореографията на Царя е в стил 
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гротеска – позициите на краката са затворени – en dedans,  
включват се резки и насечени движения с комичен 
привкус. В общите сцени се забелязва присъствието на ха-
рактерните частушки, докато при танца на Жар-птиците 
в Сребърната гора хореографията е в стилистиката на кла-
сическия танц, като се набляга на работата с ръцете, които 
имитират криле.

Финалът е сватбата на Иван и Цар-девица, решен като 
тържествен масов танц на народа, който се радва на осво-
бождението си от капризния цар и победата на любовта.

Балетът „Конче-вихрогонче“ се посреща с радост от 
децата и заради занимателния сюжет и заради успешното 
съчетание на народни и фантастични сцени, на лирична 
нотка в любовта между Иван и Цар-девица, чийто анти-
под е безплодната и комична любов на Царя към Цар-де-
вицата. Но над всичко децата поставят мъжественото по-
ведение и ефектните сола на Кончето-вихрогонче, което 
впечатлява с виртуозните си скокове и умението чрез хи-
трост да измами Царя.

В този спектакъл могат да вземат участие деца от 
Балетни училища или Балетни школи от по-горните 
класове, като могат да влезнат в частта „Оживяването на 
фреските“, а също така и в кордебалет на Жар-птици в 
Сребърната гора, и в народните танци на панаира в първа 
картина на първо действие.

Специфика в драматургията на балети за деца
Участието на деца в балетите за деца е от голямо зна-

чение. То е възможност да се приобщи детската аудито-
рия към красотата на класическата и съвременна музика и 
към изяществото на балетното изкуство, да се провокира 
фантазията на децата. 

Моето лично мнение е, че драматургията на детски-
те балети трябва да е съобразена с възможностите за въз-
приемане на малчуганите – леснодостъпна, включваща  
винаги и хумористична, и поучителна част. Децата са въ-
веждани в драматургичното действие посредством говоре-
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щи актьори (разказвач на сцената ,,Петя и вълкът“), чрез 
пищни декори и цветен контраст в костюмите, подсказ-
ващ кои са положителните и кои отрицателните герои  
(„Конче-вихрогонче“ и др). 

Основна характеристика в драматургията за деца 
е, че и в приказките за животни, и в социално-битовите 
приказки присъства вълшебството8. Може би в по-малка 
степен отколкото във вълшебните приказки, но въпре-
ки това – присъства. Въобще – няма балетна приказка за 
деца, в която да не се появи вълшебен персонаж или пред-
мет; често героят се пренася във вълшебни градини. Тази 
двуплановост: реално – вълшебно е заложена още на драма-
тургично ниво в балетните приказки. При това преходът 
от реално действие към вълшебно действие е абсолютно 
необезпокояван. Той намира отражение и в музиката – 
където реалното действие е изградено чрез музикални на-
помняния за популярни салонни танци като полка, гавот, 
сарабанда или пък национални танци – като руски, испан-
ски, индийски, френски, китайски и т.н., докато при сце-
ните с вълшебства – иреално действие – доминира музикал-
ният симфонизъм и много често – валсовият ритъм. Хо-
реографията също отразява тази двуплановост – реалното 
действие се изразява предимно чрез характерен танц, а 
иреалното действие – чрез класически танц.

И още едно много важно отличие – за разлика от тек-
стовите (словесните) приказки, в балетните постановки 
по приказни сюжети, липсва вариантът на нарушената 
забрана9, може би защото в танца обикновено липсва го-
вор, а няма как без говор да се представи забраната, която 
впоследствие да бъде нарушавана.

Остават обаче другите компоненти: 
Препятствията (приключенията), които трябва да 

преодолее героят, за да постигне мечта (или целта) си.
Задължителен щастлив финал – лошите биват  

наказани и доброто възтържествува.

8  Вж. Ангелов 2019.
9  Вж. Янева 2010.
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Морални поуки, че само добрите ще успеят в 
намеренията си.

В детските балети те са задължителни и неотменни. 
Особено щастливият финал, който води със себе си мо-
ралната поука, че само добрите ще успеят в намеренията 
си. А след драматургичния финал (развръзка) има и още 
един финал – танцов финал. Чрез поредица от танци се 
изразява радостта от успешно разрешения проблем. Този 
танцов финал дава възможност и децата да се изявят с мно-
гообразие от танци. Но не бива да се превръща в безкраен 
дивертисмент, тъй като при липса на достатъчно ясни сю-
жетни взаимоотношения детската публика губи интерес 
към представлението.
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Ballets for Children Based 
on the Tales About Animals

Djulia Romeova Yordanova

Summary: The tales about animals are part of the diverse ballet rep-
ertoire for children. The connection of the real with the unreal, the 
plot, the music and the choreography-these will be the accents in the 
analyzed ballets. The ballets “Petya and the Wolf’” and “Little Hump-
backed Horse” will be considered. Staging for children influence the 
development and future worldview.
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Изкуство по време на криза – от 
съхранените традиции до днес

Борислава Тодорова1

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Абстракт: Читалището е институция за разпространение на 
знания и култура, особено активна по времето на Възраждането. 
Интересен път на развитие има първото читалище в Софийскo – 
„Свети Цар Борис I – 1909“. Какви са били ценностите на хората и 
как държавата се е отнасяла към културата и изкуството в начало-
то на XX в. и днес, как се работи в условия на криза – възможнос-
ти и предизвикателства пред онлайн изкуството – това са част от 
акцентите, които ще бъдат разгледани и анализирани. В резултат 
ще се запознаем с успешния управленски модел, съществуващ 
повече от 110 години, и ценността на едно национално и светов-
нопризнато културно наследство. 

Ключови думи: читалище, управленски модел, нематериално 
културно наследство

Първото читалище в Софийска област 
В читалищата години наред са се събирали хора, кои-

то се интересуват от просвета и изкуство, и съхраняват 
народния дух и идентичност. От 1909 година насам чи-
талище „Свети Цар Борис I – 1909“ предава традициите 
и носи възрожденски дух не само сред бистричани, но и 
сред всички, които искат да се докоснат до историята на 
създаването на първия културен център в Софийска око-
лия. Днес, горди от своята история – председателят Сте-
фан Маджаров, секретарят Венера Кривинска, както и 
Здравка Пенева – член на читалищното настоятелство, 
разказват за пътя, по който от 9 май 1909 година до днес  

1 Борислава Тодорова е докторант в катедра „Хореография“ на Югозападен универси-
тет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 
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читалището работи за удовлетворение на нуждите на насе-
лението, пази наследството и идентичността на българите.

Настоящият председател споделя, че идеята за създа-
ването на читалището е на будния бистричанин Младен 
Ангелов Амзин, познат сред всички като бай Денко2. Той 
съумява да съчетае военната служба и участието си в ня-
колко войни, за които получава от държавата признание 
чрез връчването на 12 ордена за храброст, с мечтата да 
изгради културен център в родното си място3. След увол-
нението си от военна служба той става строителен пред-
приемач и участва в изграждането на много училища и 
сгради в София, като през цялото време продължава да 
се самообразова. Завръщайки се в родната Бистрица, той  
купува една къща, която ремонтира със собствени средства 

2 Маджаров 2021. 
3 Бай Денко е старши офицер през Сръбско-българската война. През 1885 г. ста-
ва командир на застрашена от нападение батарея и успява да спре врага. Спо-
ред историята при премръзналите войници идва княз Батенберг, който прегръ-
ща Младен и му казва, че заслужава да получи орден за храброст. През 1916 г. 
Амзин възстановява читалище „Зора“. 100 години читалище  2009: 7.

1. Читалище Св. Цар Борис – 1909
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и с помощта на доброволци, сред които са свещеникът и 
учителите, я превръща в първото читалище в Софийско, 
осветено под мотото – „Въздържание, просвета, честен 
труд“. В книгата „100 години читалище „Свети Цар Борис 
I“ е спомената тържествената церемония на откриването 
на читалището. Присъстват видните за това време Михаил 
Такев – вътрешен министър на България, Рашко Маджа-
ров – народен представител и Хранов – областен управи-
тел4 (Фиг. 1).

Бай Денко е и първият дарител, който предоставя 40 
тома книжнина за функционирането на читалнята, а през 
годините дарява парични средства за фонд „Нова чита-
лищна сграда“. Успява да привлече към каузата си извест-
ни личности, сред които и ирландския кореспондент на 
вестник „Таймс“ Джеймс Баучер. Заслужено Амзин ста-
ва и първият председател на читалището и единственият, 
който към момента носи титлата „Почетен председател“, 
а учителите от неговото време са го сравнявали с Паисий 
Хилендарски. Този паралел вероятно е продиктуван от не-
уморимия дух и борбеност на монаха, който не се е отказ-
вал пред трудностите и се е стремял да докаже, че бълга-
рите имат с какво да се гордеят. Подобно на него Младен 
Ангелов търси начин да развие културата и да съхрани 
ценностите на нацията ни. Той намира съмишленици, ра-
боти извънредно и влага лични средства за изпълнението 
на своя блян, което го прави достоен човек, останал в исто-
рията като радетел на българското. 

Така читалище „Св. Цар Борис I – 1909“ постепен-
но гради културния живот на селото5. Започват сбирки,  

4 100 години читалище  2009: 9.
5 Първите беседи и сбирки са свързани с представяне на вредите от тютюнопу-
шенето и алкохола, тъй като по това време в селото е имало около 300 къщи и 
10 кръчми и именно тази тема е била от критична необходимост. Акцентира се 
върху ползите от земеделието, народния труд и животновъдството, като голяма-
та цел била да се повиши моралът и обучението сред младото население. Инте-
ресен факт е, че през 1937 г. се закупува радиоприемник и се обособява място, 
където хората имали възможност да слушат радио. След електрифицирането 
през 1941 г. с кредит от банката се купува още един радиоапарат и се изготвя 
списък на темите и график на посещенията, като желаещите били разделени в 
групи, според своите интереси и възраст. 100 години читалище  2009: 11.
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представления на социални тематики и пресъздаване 
на традиционни български обичаи, които и до днес из-
граждат облика на читалището и го правят привлека-
телно място за малки и големи. Всички хора могат да се 
запознаят отблизо с автентичните български традиции и 
обичаи, като сред най-популярните днес са Лазаруването 
и Коледуването, изпълнявани както в миналото6. Особено 
място в началото е заемала театралната група, включваща 
предимно учители, които представят различни пиеси7.  
По този начин традициите са ярко застъпени, предвид те-
мите, които се засягат – автентични и в същото време акту-
ални за времето си. 

След 9 септември 1944 година, бай Денко е обявен за 
фашист и е принуден да се справи с репресиите срещу 
него, близките и делото му. Много книги, картини, порт-
рети, икони и ценности, говорещи за историята на създа-
ването на културния център, са унищожени и това оказва 
голямо влияние върху здравословното му състояние. Той 
умира през 1955 година, като е изпратен с високи почести 
от всички жители на с. Бистрица. В своя дневник пише: 
„Моето читалище – и то не беше пощадено... Комисия 
прочисти библиотеката, бяха изхвърлени всички картини, 
не се пощади и портретът на дарителя Баучер. Също бе 
смачкана и фирмата на читалищната сграда „Св. Цар Бо-
рис I“ На мавзолея при паметника на загиналите във вой-
ните 74 бистричани бе разбита вратата и унищожени всич-
ки портрети. Не бе пощадена и иконата на „Вознесение 
Господне“8. Такива действия от страна на правителството 
потъпкват вярата в съхранението на духа и традициите. 
Ясно проличава, че не се цени труда на хората, дали жи-

6 Лазарица – на този ден младите девойки за първи път обличат нестинарски 
одежди и с песни, и танци посещават всяка къща в селото. Те танцуват в кръг, 
като движенията им са посвещение към агнетата и пчелите, а самата форма 
символизира задържането на здравето и плодородието в дома. Стъпките им са 
малки и на близко разстояние, за да се покрие най-плътно земята и да избягат 
злите сили. 
7 Първата изиграна комедия е „Ординарецът плаща“, последвана от „Нонкина 
любов“, „Снаха“, „Вражалец“, „Три сестри“, „Женско царство“, „Осем жени“, 
„Бюро за услуги“, „Щурец“, „Новото пристанище“ и др. 
8 100 години читалище  2009: 13.
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вота и силите си за изграждането на един културен цен-
тър, а напротив – властва разрушение и липса на респект 
към изкуството и културата. Така поради политически 
причини, за период от 40 години (1951–1991), читалище-
то носи името „Лиляна Димитрова“. След разрушаването 
на сградата то се помещава в кръчмата на Димитър Божи-
лов Терзийски и още няколко локации, а от 1968 година 
се премества в нова сграда, включваща киносалон с около 
300 места и зали за събрания, и различни дейности. Ето 
как, въпреки социалната роля и човешка нагласа за кръч-
мата като място, носещо пороци и липса на духовност, тук 
можем да отбележим положителната и тотално обърна-
та роля, а именно „спасителен пояс“ за съхранението на 
традициите. Читалището има орден „Кирил и Методий“ 
III степен, наградено от Комитета за култура с грамота за 
активно участие в Националния преглед за най-добра чи-
талищна дейност 1980–1984 година.

Най-известен и световнопризнат обаче остава ансам-
бъл „Бистрица“9, който функционира от 1949 година и в 
годините представя традиционните български обичаи. 
Негов предшественик е групата „Бистришката четвор-
ка“, създадена 1932 година, която от своя страна предста-
влява първия оркестър за народна музика в България10.  
В своя творчески път групата е участвала неведнъж на 
записи в Националното радио, а репертоарът им включ-
ва над 192 песни. Те успяват да издадат 4 плочи и да из-
несат над 350 изпълнения, както и да получат множе-
ство награди. Така групата бързо набира популярност 
не само в България, но и в чужбина, но това едва ли е 
щяло да бъде възможно без подкрепата на тогавашния 
домакин на читалището – Любен Кузманов, с чиято под-
крепа „четворката“ репетира всяка вечер в читалище-
то (Фиг. 2). Към тях се присъединяват още дванадесет  
самодейци и така се поставя началото на местния ан-
самбъл. Делото на Деян Матеин се свързва и с видния  

9 Ансамбъл „Бистрица“ включва мъжка и женска певческа група, детски ансам-
бъл, танцов състав и оркестър.
10 Участници: Деян Матеин (тамбура), Йордан Белкин (гъдулка), Ангел Кривин-
ски (гайда) и Стоян Рангелов (кларинет и кавал).
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музикант Филип Ку-
тев. Заедно двамата 
изграждат основите 
на „Държавния ан-
самбъл за народни 
песни и танци“ и 
имат заслуга за попу-
ляризиране на шоп-
ските танци не само 
там, но и в Народния 
театър „Иван Вазов“. 
В годините групата 
запазва своя стил и 
ценности, а към със-
тава за кратко се при-
съединяват Цвятко 
Благоев11 и Владимир 
Пашалийски – кавал. 
По този начин със 
своето дело и труд 
„Бистришката чет-
ворка“ дава началния 
тласък за създаване-
то на една по-голяма 
формация (Фиг. 3).

Дейността на ансамбъла включва представяне на 
автентичния фолклор от шопския регион, като най-ем-
блематична е групата на „Бистришките баби“ (Фиг . 4), 
понастоящем с ръководител Дина Колева, представи-
ла българското творчество и дух в над 15 държави, с ре-
пертоар от над 300 песни. Гласът на „бабите“ е светов-
нопризнат и се асоциира със специфичен тип полифо-
нично пеене, което експертите определят като диафо-
ния и като една от най-ранните форми на музикално 
мислене в света. Интонацията им е чужда на западната  
диатоника. Интерес предизвикват още през 1976 година,  
когато австрийският музиколог Жералд Меснер защи-

11 Благоев се включва на мястото на Стоян Рангелов в периода (1936–1938).

3. Ансамбъл Бистрица, 1953 г.

2. Бистришката четворка
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тава докторска дисертация на тема „Интерферационна-
та диафония в с. Бистрица“, посветена на уникалността 
на пеенето там. Именно в нея е описан начинът на пее-
не, който се отличава със своята уникалност: „В пеенето 
на бистришките баби има концентрация на необичайни 
интервали. Секундата е по-малка или по-голяма, в един 
тон те вкарват до 5 микротона“12. Трудът на групата е при-
знат на национално и световно ниво, но една от най-зна-
чимите им награди е вписването на „Бистришките баби“ 
като първата европейска група в списъка на „Световни-
те шедьоври на нематериалното културно наследство“13. 
Има заснети филми за тях от Би Би Си и Японската на-
ционална телевизия. В България интересът също е голям 
и през 2016 година излиза документалият филм „Гласове 
от Холоцена“ с режисьор Росен Елезов и сценарист Хелия 
Чавдарова. Репертоарът на „Бистришките баби“ е широк, 
а творчеството им е представено в много държави14. През 

12 Messner 2013.
13 Централа на ЮНЕСКО, Париж, 2005 година, връчена от генералния директор 
Куичиро Мацуура. 
14 1977 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Загреб, Хърватия;

 4. Бистришките баби
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последните 30 години „бабите“ работят за предаване на 
своето фолклорно наследство на по-младите и така въз-
никва формацията „Бистришките баби и техните внуч-
ки“, които имат и издаден албум15. Това е пример за устно 
предаване на старата фолклорна култура от поколение на 
поколение.

През 1975 г. се създава Районен ансамбъл с главен ху-
дожествен ръководител Иван Тодоров, диригенти на хора 
– Андрей Коларов и Фидан Димитров, помощник-дири-
гент – Марина Златева, ръководител на детския състав – 

1978 г. – Европейска награда за фолклорно изкуство и Хердерова награда от 
фондация „Алфред Тьопфер“ за изключителни постижения и заслуги в облас-
тта на традиционната музикална култура, гр. Хамбург, Германия; 
1983 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Будапеща, Унгария;
1984 г. – Международен фолклорен фестивал за многогласно архаично пеене, 
гр. Париж, Франция и осъществяване на записи за радио „Париж“; 
1984 г. – Международен фолклорен фестивал „Жената и музиката“, гр. Париж, 
Франция , Концертно турне на „Бистришките баби“ в Северна Франция;
1984 г. – Дни на българската култура, гр. Кил, Германия;
1987 г. – Концертни изяви по покана на Британско-българското дружество, гр. 
Лондон, Великобритания;
1990 г. – Фолклорен фестивал, о-в Сардиния, Италия;
1990 г. – Собствено концертно турне в САЩ;
1992 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Дижон, Франция;
1993 г. – участие в проект “Artangel”, „Гласът на Европа през океана“, “A work for 
the North Sea”, финансиран от Английския съвет за изкуствата;
1993 г. – Концертно турне, гр. Тулуза, Южна Франция, организирано от Окси-
танската консерватория за традиционни изкуства;
1995 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Тушловица, Чехия;
1997 г. – Симпозиум по фолклор в Уелс, Великобритания;
1988 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Сен Жирон, Франция;
2001 г. – Фолклорен фестивал с участието на „Бистришките баби и техните внуч-
ки“ в гр. Гент и гр. Брюксел, Белгия;
2001 г. – Международен фолклорен фестивал в Сен Киприан, Испания;
2001 г. – Концерт на момичетата и оркестъра в гр. Линц, Австрия;
2002 г. – участие на „бабите“, момичетата и оркестъра в „Европалия – 2002 Бъл-
гария“ в гр. Брюксел и гр. Гаит, Белгия; 
2003 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Загреб, Хърватия;
2004 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Рожнав, Чехия;
2005 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Вилнюс, Литва;
2006 г. – Концерт по повод Дните на България в Нормандия, гр. Каен, Франция;
2006 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Истанбул, Турция;
2006 г. – Участие в концерти на панаирите в Шатерло и Льо Ман, Франция;
2006 г. – собствен концерт във Венеция, Италия;
2007 г. – участие в Паралия Катерини, Гърция;
2007 г. – Коледен концерт, Рим, Италия;
2008 г. – Международен фолклорен фестивал, гр. Миява, Словакия;
2008 г. – Международен фолклорен фестивал за женско пеене, гр. Тетуан, Ма-
роко.
15 Албум „Бистришките баби и техните внучки“ 2000 г., Gega New.
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Дина Анчева (Колева), организатор – Петър Ташев, оркес-
тър с шестима музиканти. 

Пример за предаване на традициите и възпитаване на 
ценности и любов към българския фолклор още от ранна 
възраст е и детският ансамбъл „Бистрица“, създаден през 
2008 година. В него се обучават около 115 деца на възраст 
от 5 до 18 години. Репертоарът е изграден на фолклорна 
основа от шопския регион, включващ песни и танци от 
автентични образци на с. Бистрица. Децата участват и в 
проекти за обмяна на опит, съвместно с връстници от Бос-
на и Херцеговина и също представят страната ни на меж-
дународна сцена16.

Здравка Джорева17 описва връзката между поколени-
ята по следния начин: „Очевидно е, че селото ни е дарено 
от Господ с изключително древно богатство, удивяващо и 
до ден днешен всеки човек, по четирите краища на света, 
който се докосне до него. Нека сме горди пазители на това 
съкровище и го предадем в неговата пълнота на следва-
щите поколения. Читалището гледа с гордост и надежда 
към най-младите самодейци на сцената и нека всички за-
едно да държим крепка тази крехка нишка на традиция-
та, дошла до нас от древността, по която тече мъдростта и 
силата на народния ни дух!“18 

Днес в читалището членуват над 100 души, организи-
рат се множество дейности19 и то е информационен цен-
тър за Шопска област, като работи в тясна връзка с Бъл-

16 IIth International children’s folklore festival Sofia – 2013
International Folklore Festival “Pautalia” – Kyustendil, Bulgaria – 2014
International children’s folklore festival – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina – 2015
XI International Folk – Dance & Music Festival – Ohrid, Republic of Macedonia – 2016
XII International Folk Festival “Crossroads of the Muses” – Sofia – 2016 – 1st place in the
category to 19 years – folk dances / Second place in the category to 14 years – dances / Special 
Prize of the Union of Community Centre
XIVth International Folk Festival – North Pieria Greece – 2017
XIth International Festival Folklore “Gioiello Dell`Adriatico” – Rimini, Italy – 2018
IVth International Festival Folklore “Istria folk fest” - Buje and Novigrad, Croatia – 2019
17 Член на читалищното настоятелство.
18 Котева 2019. 
19 Лекции, кръжоци, творчески четения, кинопрожекции, концерти, театрални постанов-
ки, творчески занимания с деца, в това число народни танци, балет, йога, зумба, пиано и 
т.н. Домакин е на годишен конкурс за акордеонисти с международно участие.
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гарската академия на науките. Библиотеката е с фонд от 
над 19 600 книги, даваща достъп до книжнина на над 700 
читатели, от които почти половината са деца на възраст 
до 14 години. 

Несъмнено обаче 2020 ще остане в историята като 
една изключително предизвикателна година, отличаваща 
се със социална изолация, живот, който е далеч от оби-
чайния си ритъм, множество прецеденти и промени в 
правилата и нормите на съществуване20. 

Така във време на пандемия и извънредна ситуация 
хората на изкуството продължават да работят, но пред-
ставят своя труд в различна форма – дигитално и от раз-
стояние. В този период всички дейности на читалището, 
свързани с широка посещаемост или концертна дейност, 
започват да се провеждат на открито, в това число танцо-
ви и музикални репетиции. Членове на читалището се 
включват в различни онлайн събития и това спомага за 
съхраняването на интереса към културата и даването на 
една различна гледна точка, непозната до момента. Също 
така се дава възможност за извършване на повече админи-
стративна работа като например инвентаризация и под-
реждане на фондове и архиви. Подобно на много инсти-
туции и фирми, читалището инвестира време и усилия в 
обновяването на своя уеб сайт и по този начин успява да 
поддържа интереса на аудиторията си, чрез публикуване-
то на информация, актуална към момента21, което е свое-
образно предаване на традицията към по-младите поко-
ления, чийто най-предпочитан начин за търсене и нами-
ране на информация е именно посредством интернет. 

Кризата без съмнение води след себе си до големи за-
губи, свързани с липса на приходи от външни дейности, 
поради национална забрана за провеждането им, както и 
сериозен отлив от желаещи да ги практикуват след въз-

20 Причина за това е смъртоносният вирус Covid-19, регистриран в Ухан, Китай през 
декември 2019 година и разпространил се в целия свят през 2020 и 2021 година.
21 В сайта може да се открият данни както за създаването на читалището, различните 
дейности, библиотека, исторически записки на бележити бистричани, така и за различ-
ни обичаи и традиции като Лазаровден, Бабинден, Великден, Томина неделя, Св. Герман, 
Св.св. Константин и Елена, Гергьовден и др.
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обновяването им. Причините се крият вероятно в страха 
у хората, породен от вируса или в демотивацията на учас-
тниците във връзка с дългите периоди на прекъсване на 
дейност, или с постоянните смени от онлайн в присъстве-
на форма и обратно. Други предизвикателства пред рабо-
тата в дигиталното пространство са липсата на техника и 
достатъчно обучени кадри, които да познават добре соф-
туерните продукти и да могат да се включват активно в 
предлаганите дейности. Първото събитие, организирано 
лице в лице след тази дълга пауза, е през месец юни 2021 
година с надеждата за висок интерес от страна на публи-
ката и привържениците на читалищната дейност. Имен-
но тази подкрепа е най-значима за хората, работещи в 
сферата на изкуството. Разбира се, благодарение на бю-
джетната издръжка на персонала, читалището не затваря 
врати дори и във времето на пандемия. За всички обаче 
предпочитания модел на работа остава личният контакт. 
По този начин може да се въздейства много по-ефектив-
но, а информацията остава в съзнанието на зрителите и 
бележи своя отпечатък във времето. Така пример за съх-
ранените ценности е и начинът, по който поколенията се 
възпитават – запазване на народните обичаи и традиции. 

На база на горепосочената информация може да за-
ключим, че зад успешното управление на читалището по-
вече от 110 години се крие на първо място – любов към 
традицията и културата, и себеотдаване на това дело. От 
изключителна важност е и намирането на талантливи бъл-
гари, които да са готови да се учат и да слушат по-възраст-
ните поколения, като по този начин възприемат уникал-
ното и непознато културно наследство. Не без значение е 
и намирането на възможности за изява и оповестяването 
на творческите търсения и успехи сред широката публи-
ка. Отношението на държавата е безспорно важен фактор, 
без чиято подкрепа развитието не би имало същия темп, 
а в моментите на криза единствено хората са тези, които 
спомагат дейността и съхраняват духа и културното на-
следство. В днешно време бих казала, че споделянето на 
информация и изграждането на общност са от критична 
важност. Младите поколения търсят информация в ин-
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тернет пространството и се стремят с минимални усилия 
да научат максимално много неща. С оглед на това ние 
трябва да се стремим да се адаптираме към промените във 
времето и да актуализираме информацията си така, че да 
я направим привлекателна и леснодостъпна. Изгражда-
нето на уеб сайт, официални страници в социалните ме-
дии и най-вече ежедневното публикуване на интересна 
информация, интервюта, дори игри и анкети, би довело 
до повишаване броя на посетителите. Разбира се, своевре-
менното споделяне на всичко случващо се в читалищния 
живот, наличието на повече снимков и видеоматериал, 
също ще окаже положително влияние. Закупуването на 
радиоприемник през 1937 г. и през 1941 г. с банков кредит 
е предприемчива идея, която се увенчава с успех и дона-
ся широка посещаемост, имайки предвид иновативността 
на тази дейност. Ето защо смятам, че понастоящем инвес-
тицията в техническо обновление, съобразено със съвре-
менните потребности на потребителите, би постигнало 
добри резултати с оглед повишаване броя на членовете 
на читалището и предаване на културните ценности във 
времето. Двадесет и първи век дава възможности за елек-
тронно съхранение на информация, както и множество 
програмни продукти, чрез които да се архивират данни, 
което ще улесни търсенето на информация, а визуалното 
съхранение на данни ще даде конкретика и нагледен при-
мер на следващите поколения.

Така с цел разглеждане на управленския модел на 
читалището можем да направим следния SWOT анализ 
(Фиг. 5), на база на който може да се изготви стратегия за 
развитие. 

В заключение може да се обобщи, че държавата ни 
невинаги е подкрепяла развитието на културата и изку-
ството и дори в определени периоди се е опитвала да ги 
потъпче по политически и идеологически причини. 

За радост, днес, страната ни не пречи на развитието 
на културните институции, но за съжаление подкрепата 
ѝ се оказва недостатъчна с оглед на финансовото състоя-
ние и материалната обезпеченост на служителите и всич-
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ки членове на читалищата у нас. Това обаче не може да 
сломи българския дух и желание за просвета и култура. 
Ценностите на българите през ХХ в. остават непроменени 
и в днешно време. Многобройни са примерите за добри 
дела, съхранение и уважение към историята и обичаите, 
стремеж към развитие и въвеждане на нови технологии, 
и адаптация в един модерен дигитален свят. Несъмнено 
въвеждането на платформите за дистанционна работа, 
електронният регистър на читалищата, онлайн събитията 
и достъпът до информация, както и многобройните ар-

SWOT анализ Вътрешна среда

Силни страни Слаби страни

В
ъ
н
ш
н
а

с
р
е
д
а

Възможности • любов към 
традицията;

• намиране на 
съмишленици и 
увеличаване на броя 
на читалищните 
членове;

• обновяване на сайта;

• наличие на 
официални страници 
в социалните мрежи;

• участие в онлайн 
събития.

• споделяне на 
информация;

• обмяна на опит;

• архивиране на 
информация и 
пренасянето ѝ в 
дигитални източници.

Заплахи • съхранение на 
работни места по 
време на криза;

• променящи се 
политики и държавно 
регулиране;

• разработване 
на стратегия за 
дистанционна работа 
при продължаваща 
криза. 

• липса на умения за 
работа с различни 
софтуерни програми;

• недобро финансово 
обезпечаване на 
служителите;

• липса на модерно 
техническо оборудване.

5. SWOT анализ



396

хивни кадри и ресурси, които са достъпни за широката 
публика, продължават да поддържат интереса на младите 
към една вековна институция с множество традиции. По 
този начин, с поглед към бъдещето, читалище „Св. Цар 
Борис I – 1909“ работи и до днес за съхранение на тради-
циите, обичаите и популяризиране на творчеството както 
сред местното население, така и на национално, и светов-
но ниво.
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Art in Times of Crisis: From the 
Traditional Culture Preservation 
to Our Day

Borislava Todorova

Summary: Currently, more and more people are talking about the 
development of technologies and the gradual shift of human labor 
through the creation of machines and artificial intelligence (AI). How-
ever, what happens to the preservation of intangible cultural heritage? 
One of the biggest prides for Bulgaria was the Bistrish Grandmothers’ 
Award in 2005. The way they’re singing makes them unique and unre-
peatable, and their voices are an object of international interest. Mak-
ing a parallel between the attitude of people to art and culture in the 
twentieth and twenty-first century, we come to the conclusion that the 
values have not been changed. People are those who keep and pass on 
the tradition for the next generations. They take care of their history 
and look forward to the future. The new time gives different oppor-
tunities for access to information. Thus, the first community center in 
Sofia region builds a successful model that goes through the centuries.
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