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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ТЕАТЪРЪТ НА ГАЛИН СТОЕВ И ИВАН ВИРИПАЕВ:
ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЕ
Камелия Николова1
Резюме: Изследването „Театърът на Галин Стоев и Иван Вирипаев:
идентичност и различие“ разглежда дългото и продуктивно сътрудничество
между известния български режисьор Галин Стоев, който работи основно
в Белгия и Франция и наскоро пое директорския пост в театъра в Тулуза,
и руския драматург Иван Вирипаев, също добил европейска известност
през последните две десетилетия. Обект на анализ в него са четири техни
съвместни театрални продукции – първата им обща работа „Археология на
сънуването“ (2002), постановката на Галин Стоев по „Кислород“ на Вирипаев
в Театър 199 (2003 г.), оригиналният им проект „Битие 2“, показан в основната
програма на фестивала в Авиньон през 2007 г., и най-новият им спектакъл
„Танцът Делхи“ (2017) в Народния театър в София. В текста са проследени
сходните идеи и театрални естетики на режисьора и драматурга, отразени
в съвместните им продукции, и са откроени различията между тях, ярките
им, едновременно силно очертани и флуидно изплъзващи се творчески
идентичности.
Ключови думи: режисьор, дивайзинг театър, перформативност, ново
драматургично писане, текст – представление, театрална идентичност

Творческото сътрудничество между известния български режисьор
Галин Стоев, който работи основно в Белгия и Франция и наскоро
пое директорския пост в театъра в Тулуза, и руския драматург Иван
Вирипаев е едно от най-продължителните и най-продуктивните както
в нашия, така и в европейския театър през последните петнадесет
години. За това време Галин Стоев създава пет спектакъла по четири
1 Kamelia Nikolova, DSc, is a Professor at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of
Sciences, head of the Theatre Studies Department and professor in History of European Theatre
at the National Academy for Theatre and Film Arts, as well as a visiting lecturer at the National
Academy of Fine Arts, New Bulgarian University and abroad. She has nine books including “The
Other Name of Modern Theatre: Stage Director” (1995), “Expressionist Theatre and the
Body Language” (2000), “Theatre on the Border of 20th and 21st Century” (2007), “History
of Bulgarian Theatre” (2011, in a research team), “Bulgarian Theatre after 1989 and New
British Drama” (2013, 2018), “Theatre in the Beginning of the 21st Century” (2015) and a
number of studies and articles published in over ten languages. Editor in chief of Year book of
NATFA, deputy editor in chief of Art Studies Quarterly and a member of the editorial board of
Homo Ludens theatre magazine. E-mail: kamelian@hotmail.com
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от текстовете на Вирипаев – „Археология на сънуването“ (2002, по
пиесата „Сънища“), „Кислород“ в театъра в Лиеж, Белгия, и в Театър
199 в София (и двата поставени през 2003 г.), оригиналния му проект
„Битие 2“, показан в основната програма на фестивала в Авиньон през
2007 г., и най-новото му представление „Танцът Делхи“, чиято премиера се състоя на сцената на Народния театър в началото на декември
2017 г., след което в продължение на целия януари 2018 беше играно2
в театъра в Тулуза.
Намерението на този текст е да проследи сходните идеи и театрални естетики на режисьора и драматурга, отразени в съвместните им
продукции, и да се опита да открои различията между тях, ярките им,
едновременно силно очертани и флуидно изплъзващи се творчески
идентичности.

1. Галин Стоев, 2017
Galin Stoev, 2017

Галин Стоев (р. 1969) е сред емблематичните представители на
поколението режисьори3, появило се в началото на 90-те години на 20
век в България, които директно се вписват в постмодерната театрална естетика, започнала по това време да си проправя път в страната.
2 Представлението се играе на български със субтитри на френски език.
3 Вж. по-подробно: Николова, Камелия. Българският театър след 1989 и новата британска
драма. С., 2013 (2018) [Nikolova, Kamelia. Balgarskiyat teatar sled 1989 i novata britanska
drama. Sofia, 2013 (2018)], както и Йорданов, Николай. Театърът в България 1989–2015. С.,
2016 [Iordanov, Nikolay. Teatarat v Balgariya 1989–2015. Sofia, 2016].
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Театърът, към който тези режисьори се насочват с първите си спектакли и с който се утвърждават до края на десетилетието, може да
бъде определен като театър на концептуалния постмодернизъм и се
характеризира със своята хедонистична наслада от играта с цитати и
препратки. Галин Стоев завършва актьорско майсторство и театрална
режисура в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ в знаменития випуск 1989–19934
на Крикор Азарян. Той прави режисьорския си дебют през 1993 г. още
като студент в Театралната академия с оригинална сценична версия на
„Илюзията“ на Пиер Корней в театъра в Сливен. Спектакълът веднага
привлича вниманието със своето майсторство и неочакваност. Сред достойнствата му ясно се открояват няколко определящи характеристики,
които в следващите си представления режисьорът трайно изследва. Те
са: избраният драматургичен текст е полифонична основа за пораждане на актуални смисли и непосредствени преживявания; актьорът
е преди всичко психо-физическо тяло, което произвежда и изпраща
енергии; пространството и особено костюмът са прецизно намерени
продължения на енергиите, излъчвани от телата и взаимоотношенията
на изпълнителите. Спектаклите на Галин Стоев, направени до края на
90-те – „Госпожица Юлия“ на Стриндберг, „Агамемнон“ (продукция
на Международния фестивал „Охридско лято“ 93) и „Агамемнон ІІ“
по Есхил, „Мяра за мяра“ на Шекспир, „Рожден ден“ на Пинтър (осъществен в Младежкия театър в Любляна), „Дисни трилър“ на Филип
Ридли, „Войцек“ и „Леонс и Лена“ на Бюхнер – предлагат различни,
но винаги въздействащи комбинации на тези характеристики. Това са
интелигентни, умни и същевременно артистично свободни и изобретателни игри с цитати, образи и значения от големите световни автори,
допълнени както с препратки към други текстове и артефакти, така и
със собствените им преобръщания и коментари. Те смело цитират и
смесват средства от различни естетики – от психологическия и физическия театър, от визуалния пърформанс и театъра на средата, от киното
и пластическите изкуства.
В работата си от началото на 21 век Галин Стоев запазва пристрастието си към текста като мощен източник на актуални усещания и
препратки, както и към хибридния театрален език. Но сега в спектак
лите му настъпва и съществена промяна. Тя може да бъде определена
4 Почти всички от випуск 1989–1993 „Актьорство за драматичен театър“ с художествен
ръководител проф. Крикор Азарян след това стават водещи имена в съвременния български
театър и изкуство. Освен Галин Стоев в него са Мариус Куркински, Стефан Вълдобрев,
Камен Донев, Стефан Денолюбов, Лилия Маравиля, Стефка Янорова, Красимира Кузманова, Касиел Ноа Ашер (Десислава Спасова), Койна Русева и др. – Вж. също Радинска,
Валентина (съст.). Алхимия на играта. С., 2016 [Radinska, Valentina (sast.). Alhimiya na
igrata. Sofia, 2016].
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като пълно „разтваряне“ на режисьора в работния екип и най-вече в
актьора. Екстровертният хедонизъм на забавляващия се режисьор и
трупата му от играта с културни пластове и различия от 90-те отстъпва
място на съсредоточаването в напрежението, възникващо при срещата на съвременния човек със себе си и с другия, на проявяването на
неговите обсесии и страхове. Насочването към разказването на лични
истории, на частното интимно преживяване на света чрез живото
тяло и автентичните емоции на актьора чрез актуалната събитийност
на сцената приобщава спектаклите на Галин Стоев от началото на
21 век към перформативната театрална естетика5, към театъра като
автентично преживяване в реалното време на представлението. Този
театър разчита преди всичко на интензивното енергетично присъствие
на изпълнителите.
Преходът на Галин Стоев към перформативния театър започва с
„Антигона в Техноленд“ по Софокъл в Националния театър в Скопие,
Македония (2000), „Аркадия“ на Том Стопард в Народния театър в
София (2001) и „Игра на любов и случайност“ в Любляна, Словения
(2002). Същинския му вид режисьорът постига при срещата и продължителното си сътрудничество с Иван Вирипаев. Именно с перформативния театър, който започва да прави от началото на 21 век, Галин
Стоев добива международно признание.

2. Иван Вирипаев, 2017
Ivan Viripaev, 2017

5 Вж. по-подробно: Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New
Aesthetics. Abingdon and New York: Routledge, 2008, 18; Schechner, Richard. Performance
Studies: An Introduction, Abingdon and New York: Routledge, 2002 и др.
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Иван Вирипаев (р. 1974) е руски драматург, който също в първите
години на 21 век постепенно се наложи на европейската сцена с необичайната си драматургия, вгледана в трудното и лишено от перспектива
ежедневие на хора от различни социални прослойки в съвременна Русия
и основана на разказването на лични истории на персонажите. Почти
всички негови текстове, написани до днес, се занимават с въпроса за
страданието едновременно в неговия екзистенциален и непосредствено житейски контекст. Започнал театралната си кариера като актьор в
родния си град Иркутск, Сибир, Русия (където завършва Института по
сценично изкуство през 1994 г.), както и в други градове в областта, от
1998 г. той учи задочно режисура в Театралния институт „Шчукин“ и
през 2001 г. се установява в Москва. Тук през следващата година става
един от създателите на добилия скоро след основаването си широка
национална и европейска популярност Театр.doc6, сред чиито първи
премиери е и представянето на пиесата му „Кислород“ (написана през
2002 г., премиера 2003 г., добре позната и у нас от постановката ѝ в Театър 199, реализирана пак от Галин Стоев, премиера 1 юли 2003 г). Тя
е четвъртата от общо седемнайсетте драматургични текста, написани
от Вирипаев до днес, и е пиесата, която с появата си веднага го налага
в страната му като емблемата на новата руска драма. През май 2003 г.
присъствах на Международния театрален фестивал КОНТАКТ в Торун,
в чиято основна селекция беше представен спектакълът на Театр.doc
(където Иван Вирипаев е и изпълнител на главната роля, а режисьор
е Виктор Рижаков), и след удостояването му с наградата за най-добро
представление пиесата, нейният автор и театърът получиха първото
си международно признание и сложиха началото на своята европейска известност 7. Две години по-късно, през 2005 г., Вирипаев, въодушевен от успеха на „Кислород“, създава своята Агенция „Движение
Кислород“, започва да снима филми (7 до днес, някои от тях отличени
с престижни награди), установява се в Полша и продължава да пише
своите мрачно-философски пиеси. В повечето от тях, както стана дума,
драматургът неуморно изследва споменатия по-горе философски въпрос
за страданието в света и живота на човека и за начините то да бъде
понесено. Може би „Танцът Делхи“ (написана през 2009 г.) формулира
най-директно този въпрос и предлага най-категоричния му отговор.
От тези кратки професионални профили на Галин Стоев и Иван
Вирипаев става ясно, че от началото на 21 век (т.е. през последните
6 За рождена дата на Театр.doc. се смята 14 февруари 2002 г.
7 Николова, Камелия. КОНТАКТ’2003: между доброто качество и жаждата за изненада.
In: Театърът в началото на ХХІ век. С., 2015, 418–421 [Nikolova, Kamelia. KONTAKT’2003:
mezhdu dobroto kachestvo i zhazhdata za iznenada. In: Teatarat v nachaloto na 21 vek. Sofia,
2015, 418–421].
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повече от 15 години) и двамата се насочват към перформативната
театрална естетика и към театъра, основан на разказването на
лични истории, към който Иван Вирипаев се придържа почти изцяло,
докато Галин Стоев проявява определено предпочитание към него, но
работи и с друг вид драматургични текстове. В оставащото време ще
се опитам да проследя близостта между естетиките и възгледите за
театъра и за света на режисьора и драматурга, както и местата, в които
те се различават и всеки запазва собствената си творческа и светогледна
идентичност в двата им най-значими спектакъла, реализирани у нас –
„Археология на сънуването“, който е първата им среща, и последната
засега постановка на Галин Стоев на пиеса на Вирипаев – „Танцът
Делхи“ в Народния театър.
Запознанството на Галин Стоев с Иван Вирипаев е задочно, но знаменателно, както признава8 самият режисьор. През есента на 2000 и
началото на 2001 г. той получава стипендия от германската академия
Солитюд и прекарва шест месеца творческа резиденция в един замък
в Германия, където се среща и работи с артисти от различни области.
Тук един млад немски драматург му дава пиесата „Сънища“ на Иван
Вирипаев. Галин Стоев я прочита и в началото тя дори не му харесва
особено, но нещо в нея силно го привлича. Когато се завръща в България,
той получава покана от МТФ „Варненско лято“ да направи спектакъл,
който фестивалът да продуцира и да покаже като своя премиера на
10-ото си юбилейно издание през 2002 г. Така се появява спектакълът
„Археология на сънуването“, Иван Вирипаев пристига във Варна, гледа
представлението и заявява, че това е най-добрият сценичен прочит на
негов текст. Оттогава той изпраща всички свои следващи пиеси на
режисьора и той прави няколко от тях, които вече споменах по-горе.
На фестивала представител на една белгийска театрална организация,
която организира професионални стажове и майсторски класове, гледа спектакъла и кани Галин Стоев да води такъв майсторски глас в
Брюксел, след което той е помолен от част от актьорите, участвали в
този уъркшоп, да направят своя компания9 и да продължат да работят
заедно в Брюксел и Лиеж.
„Археология на сънуването“ (на Галин Стоев, актьорите Иво Димчев, който е и хореограф на спектакъла, Юлияна Сайска, Снежина
8 Стоев, Галин. Пропуснах срещата си с Изабел Юпер в „Комеди Франсез“. Интервю
на Валерия Калчева [Stoev, Galin. Propusnah sreshtata si s Izabel Yuper v “Komedi Fransez”.
Intervyu na Valeriya Kalcheva]. Available at: https://impressio.dir.bg/interview/galin-stoevpropusnah-sreshtata-si-s-izabel-yuper-v-komedi-fransez [accessed 29.08.2018].
9 Вж. също: Галин Стоев – режисьорът от Оз – интервю на Ани Ефремова [Galin Stoev –
rezhisyorat ot Oz – intervyu na Ani Efremova ]. Available at: https://www.bitelevision.com/
golyamoto-intervyu-galin-stoev-rezhisorat-ot-oz, 29.11.2017 [accessed 29.08.2018].
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Петрова, Вяра Коларова, Никола Мутафчиев и художничката Людмила
Тенекиджиева) е ярък пример на енергетичен театър. Най-лаконичната
дефиниция за този театър е дал Лиотар в емблематичната си статия
„Зъбът, дланта“ (1980): „... не може да има енергетичен театър, когато
чрез свит юмрук се прави алюзия за болен зъб; както и обратното. Не
трябва да се внушава, че това означава онова... Трябва да се постигне
най-висок интензитет (чрез излишък или недостиг) на това, което е
тук“10. Коментираният спектакъл изцяло се вписва в това определение,
доколкото не цели да възпроизведе, да представи чрез едни или други
означения (жестове, думи, пространствени метафори и т.н.) закодирани в текста на Вирипаев значения, а иска да се състои като пространство на трансформация, на
непосредствено и самостойно
изживяване на заключените в
този текст енергии.
Същото е валидно и за
самия текст на Вирипаев.
Най-общо би могло да се каже,
че „Сънища“ се занимава с темата за наркоманията. В пиесата се различават обичайните
прозаично банални точки на
изговарянето на тази тема –
бременно момиче, изоставено от своя любим и намерило
утеха в наркотиците, момче,
компенсирало „студа“ на отсъстващата родителска любов
с топлината след „боцкането“,
повтарящи се ситуации на заместване на липсващото и
проблематичното в непосредственото живеене със света на
сънищата и т.н. Но в работа3. „Археология на сънуването“ по пиесата
„Сънища“ на Иван Вирипаев, режисьор Галин
та на Вирипаев споменатите
Стоев, Международен театрален фестивал
традиционни опорни точки на
„Варненско лято“, 2002
разказите за наркоманията са
‟Archaeology of Dreaming” after ‟Dreams” by Ivan
пренесени (от житейски слуViripaev, stage director Galin Stoev, Inernational
Theatre Festival Varna Summer, 2002
чаи и други литературни тек10 Лиотар, Ж.-Ф. Зъбът, дланта. – Homo Ludens, 2002, № 4–5, 163 [Lyotard, Jean-François.
Zabat, dlanta. – Homo Ludens, 2002, No 4–5, 163].
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стове) и отново активирани, напрегнати, накарани остро и болезнено да
пулсират в текста, а не са взети като база за изграждане на нов разказ,
представящ темата.
Безспорно тук има обща стратегия на изграждане на пиесата и
представлението, което режисьорът и драматургът веднага отчитат и
което безспорно става основа на бъдещото им сътрудничество. Тук обаче се откроява и различието между двамата – драматургът предполага
енергиите на текста да бъдат активирани на сцената чрез изговарянето
на думите и постигането на значенията му, докато спектакълът е
екстатичен енергетичен пърформанс, изграден чрез движенчески и
интонационни партитури на петте персонажа. Изграждането и разгъването на тези интонационно-движенчески партитури е именно
проявата на достигнатата от изпълнителския екип интензивност на
преместилия се енергиен поток от литературния материал в телата и
движенията на актьорите.

4. „Танцът Делхи“ от Иван Вирипаев, режисьор Галин Стоев, Народен театър, София, 2017
‟Delhi Dance” by Ivan Viripaev, stage director Galin Stoev, National Theatre, Sofia, 2017

Петнадесет години по-късно в „Танцът Делхи“ в Народния театър
това различие вече го няма, тъй като Галин Стоев през последните години все повече търси автентичното лично присъствие и преживяване
на актьорите в разказваните от тях истории, а пък Вирипаев от своя
страна внася по-голяма доза физикалност и екстатичност в текстовете
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си. Така че днес и двамата залагат основно на перформативността
на словото на сцената. Различието между тях в този спектакъл обаче
вече е по-скоро ценностно и светогледно.
Дори само заради своята актуална театрална естетика и интелигентно визуално решение, комбиниращи живо актьорско изпълнение
и прожекции на заснемани моменти от него от две камери, поставени
на подиума, върху голям екран, „Танцът Делхи“ веднага би се откроил в българския театрален афиш през 2017 г. Онова, което обаче го
превърна в истинско събитие, е фактът, че спектакълът откровено и
директно поставя и разглежда ясно формулиран и максимално актуален
днес философски въпрос; че е философски спектакъл върху актуален
проблем. Ето нещо, което наистина много рядко може да се види на
българската сцена.
Актуалният философски проблем, който поставя пиесата на Иван
Вирипаев, е въпросът за страданието, което изпълва света, и за стратегиите, с които то може да бъде понесено. За драматурга, отдал се през
последните години на източната философия и източните житейски
практики, отговорът е един и е успокоително ясен. Пиесата му умело
представя двете основни гледни точки към проблема за страданието –
западната и източната. За човека, възпитан в традициите, философията
и морала на западната (юдеохристиянската, европейската) цивилизация,
страданието, което съществува в заобикалящия го свят, породено както
от насилието, мизерията и несправедливостта, така и от неизменното
присъствие на смъртта, не може да бъде понесено, не може да бъде прието, то е постоянен обект на съпротива, на гняв, на болка от безсилието
да бъде отстранено. То е изпитание както за емоционалността, така и
най-вече за разума на западния човек, за стройните морални разбирания,
категории и оценки, с които той възприема случващото се. Ето защо
той е априори нещастен, страданието е винаги с него, той не може да
бъде щастлив, защото винаги е принуден да изпитва неудовлетворение,
вина, съпротива, да съди, да търси виновника, да преследва възмездие,
да желае наказание. Източният възглед за страданието в света и отношението на човека към него в сбитата интерпретация на Вирипаев е
коренно различно. Според него всичко случващо се във вселената и
в непосредствения живот на индивида – доброто и злото, радостта и
нещастието, мизерията и охолството, е едно цяло, то е продукт на една
всеобща божествена енергия. Затова източният човек го възприема
без оценка и съпротива, чувства го и го преживява естествено, така,
както диша, като „ритъма на сърцето си“ (както често настоява една
от героините в пиесата). Този тип екзалтирано и успокоено щастливо
живеене отвъд страданието драматургът нарича танц – танц, в който
всички и всичко стават едно същество. Животът се приема с всичко в
него и страданието става излишно. В тази източна гледна точка върху
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живеенето и страданието Вирипаев намира единствено възможния
отговор на поставения от него базисен екзистенциален въпрос.

5. „Танцът Делхи“ от Иван Вирипаев, режисьор Галин Стоев, Народен театър, София, 2017
‟Delhi Dance” by Ivan Viripaev, stage director Galin Stoev, National Theatre, Sofia, 2017

Този въпрос силно вълнува и Галин Стоев както в неговия екзистенциален план, така и преди всичко като неочаквано и болезнено
актуално изострил се днес – във време на постоянни терористични
заплахи и множество световни конфликти, последвани от хуманитарни
бедствия, нещастия и несправедливости. Спектакълът му е заразен
от драматургичната изобретателност на текста и умело я продължава
и доразвива във визуалното решение и в изграждането на отделните
актьорски партитури. Но що се отнася до ясното приобщаване на Иван
Вирипаев до източната гледна точка върху страданието, съществуващо
в света, и отношението на човека към него и неговите източници, то
режисьорът го възприема и представя най-малкото полемично. Неговият отговор чрез представлението на повдигнатия базисен философски
въпрос се колебае между западния и източния възглед: той не може и
не желае да напусне ценностните и моралните територии на европейската традиция, където има добро и зло, престъплението трябва да бъде
наказано и вината – понесена, но в същото време иска да запази нещо
и от възможностите за утеха и за превръщане на болката в изкуство,
откривани от източната гледна точка.
Безспорно диалогът между Галин Стоев и Иван Вирипаев днес продължава в нови посоки, но не губи своята интензивност и продуктивност.
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THEATRE OF GALIN STOEV AND IVAN VIRIPAEV:
IDENTITY AND DIFFERENCE
Kamelia Nikolova
Abstract: The study Theatre of Galin Stoev and Ivan Viripaev: identity and
difference analyzes the long and productive collaboration between the famous
Bulgarian stage director Galin Stoev, who works mainly in Belgium and France
and recently he became the head of Toulouse’s Theatre, and Russian playwright
Ivan Viripaev, who also gained European reputation over the last two decades.
The research focuses on the four theatre shows made by them – their first collaborative performance Archaeology of Dreaming (2002), Galin Stoev’s production
after Viripaev’s Oxigen (2003, Theatre 199, Sofia), the original project Genesis
2, which was presented in the main programme of Avignon Festival in 2007 and
their latest production Delhi Dance (2017) at the National Theatre in Sofia. In
the text are examined the similar ideas and theatre aesthetics of the director and
the playwright and highlighted the differences between them.
Key words: devised theatre, stage director, performativity, new playwriting,
text – performance
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ТЕАТРАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕАТРАЛНАТА
НАУКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
БЪЛГАРСКИЯ ДРАМАТУРГИЧЕН КАНОН
Николай Йорданов1
Резюме: Текстът проследява как се формира списъкът от значими български
драматургични творби в театралното образование и театралната наука.
Разглежданият период обхваща времето след Освобождението на България
в края на 19 век до наши дни. Откроени са историческите книги, които
са важни за формирането на българския драматургичен канон – първият
учебник за средните училища на Александър Теодоров-Балан „Българска
литература“ (1896 г.); първият опит за профилирана история на българския
театър от Добрин Василев (1942); силно идеологизираните истории, написани
през комунистическия период от Константин Державин (1950) и Пенчо
Пенев (1952–1958); както и тези, които се появяват след политическите
промени от края на 80-те години, подготвени от научните сътрудници на
Института за изкуствознание към Българската академия на науките (1997;
2011). Отбелязани са и приносите на отделни монографии, критически обзори
и други публикации за канонизациите и де-канонизациите в българската
драматургия.
Ключови думи: българска драматургия, литературна и театрална история,
(де)канонизация

Понятието канон, освен че има различни употреби, е исторически
детерминирано. „От 19 в. идеята да се формира канон се запазва преди
всичко в образованието“, констатира Патрис Павис в свое изследване2.
1 DSc. Nikolay Iordanov is a Professor; a senior research fellow at the Institute of Art Studies,
BAS, and a part-time lecturer at the National Academy for Theater & Film Arts. His publications
include three monographs, co-authorships of “Encyclopedia of Bulgarian Theatre” and “History of Bulgarian Theatre”, V. 4, as well as many studies and articles on the theatre theory and
practice. He is director of the “Via Fest” Foundation – organizer and curator of the international
theatre festival Varna Summer and of the platform World Theatre in Sofia. Member of the editorial
boards of Homo Ludens magazine and Year book of the NATFA. E-mail: nikyordanov@abv.bg
2 Pavis, Patrice. Transgression et provocation dans le théâtre contemporain. Доклад на международна конференция на Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови
филологии на СУ. София, 20.11.2015 [A paper at the International Conference of the Romance
Studies Department at the Faculty of Classical and Modern Philology of Sofia University. Sofia,
20.11.2015].
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Днес вече е пределно ясно, че всеобщи правила за художествено майсторство не може да има, но образователните програми продължават да
се нуждаят от списък на значими текстове и произведения на изкуството.
Първите систематизации на българската литература, а заедно с това
и на драматургията започват след Освобождението. През 1896 г. се
появява учебникът на Александър Теодоров-Балан „Българска литература. Кратко ръководство за средни и специални училища“3, в който
е отделено място и за историята на българската драма. Това е първо
очертаване на това поле с образователна цел; нещо като прото-канон
под формата на списък от автори и заглавия, към които в някои случаи
има и приложени оценяващи ги характеристики.
Самото понятие канон се употребява
за пръв път в критическите рефлексии
за българската литература след Първата
световна война от Михаил Арнаудов в
знаменитата му студия от 1922 г. „Канонът на българската литература“4. Тя
излиза в годините, когато радикализираното от кризата след войната обществено съзнание настойчиво се опитва да
осмисли своята културна идентичност.
В двете десетилетия между световните
войни активно се разгаря критическият
дебат и за канона в българската драматургия. Той минава през специализираните вестници и списания, отразяващи
литературния живот и изкуството, през
изследванията на литературните процеси, през университетските и училищните образователни програми и учебни
1. Учебникът на Ал. Теодоров-Балан
помагала. Към края на междувоенния
„Българска литература“. Пловдив,
период се обособят и специфични исто1896
рически изследвания и образователни
The textbook of Al. Teodorov-Balan
програми в полето, което вече започва
“Bulgarian Literature”. Plovdiv, 1896
3 Теодоров-Балан, Александър. Българска литература. Кратко ръководство за средни и
специални училища. Пловдив, 1896 [Teodorov-Balan, Alexander. Balgarska literatura. Kratko
rakovodstvo za sredni i spetsialni uchilishta. Plovdiv, 1896]. Available at: https://liternet.bg/
publish16/a_t_balan/bylgarska/02_02_2.htm [accessed 16.01.2018].
4 Арнаудов, Михаил. Канонът на българската литература. – Пролом, I, № 16–17, 15.11.1922,
493–501. LiterNet, 16.09.2003, № 9 (46) [Arnaudov, Mihail. Kanonat na balgarskata literatura. –
Prolom, I, No 16–17, 15.11.1922, 493–501. LiterNet, 16.09.2003, No 9 (46)]. Available at: https://
liternet.bg/publish9/marnaudov/kanon.htm [accessed 16.01.2018].
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да се нарича „театрознание“. Театрознанието става предмет в образователната програма на Държавната школа към Народния театър от
есента на 1943 г.
Първият опит за цялостна история на българския театър е изследването на Добрин Василев, което излиза през 1942 г. Очертаната от
него линия в българската драматургия до Първата световна война е
„Иванко“ на Друмев, „Борислав“ на Вазов, „Вампир“ и „Свекърва“ на
Страшимиров, а по-големи художествени достойнства са признати
единствено на драмите на П. Тодоров.

2. Историята на Д. Василев. Варна, 1942
D. Vassilev’s book. Varna, 1942

Развиващото се театрално образование в страната също предполага
очертаване на върховните постижения в българската драматургия. Когато през 1942 г. се създава към Народния театър Държавна театрална
школа, преподавател по „История на драмата“ става поетът и преводачът
Николай Лилиев. От неговите лекции, четени в Държавната театрална
школа5, ние можем да видим първото по-ясно концептуално очертаване
на значимите имена в историята на българската драматургия с оглед на
образователната програма в школата. Това е линията: Друмев, Вазов,
5 Благодарение на изследователските усилия на Aлeĸcaндpa Tpифoнoвa неотдавна бяха
публикувани чернови на лекциите на Николай Лилиев, намерени сред документите от
архива на Кръстьо Мирски [Thanks to the research efforts of Aleksandra Trifonova, drafts of
Nikolay Liliev’s lectures, found in the archive of Krastyo Mirsky, were published recently.] Вж.
Tpифoнoвa, Александра. Πo cлyчaй 130 гoдини oт poждeниeтo нa Hиĸoлaй Лилиeв: из apxивa
нa пpoф. д-p Kpъcтьo Mиpcĸи. – Библиосфера, 2015, № 19 [Trifonova, Alexandra. Оn the
occasion of 130 years of Nikolay Liliev’s birth: from the archive of Prof. PhD Krastyo Mirsky. –
Bibliosphere, 2015, No 19]. Available at: http://bibliosphere.eu/?p=2733 [accessed 19.11.2017].
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Страшимиров, К. Христов, П. Тодоров, Яворов, а от съвременните му
автори Йовков, Р. Стоянов и Ст. Л. Костов.
Тази логика на полагане на драматургичния канон и достигане до неговата относителна пълнота и уравновесеност е прекъсната от тоталния
обществено-политически обрат след края на Втората световна война.
Усилията по изясняване на българското драматургично наследство от
класово-партийна гледна точка започват веднага след 9.09.1944 г. Пенчо
Пенев, който ще се превърне по-късно в историка на българския театър
през тоталитарния период, излиза още през 1945 г. със статия, в която
постулира, че „българската драма до 9 септември не е имала особени
художествени постижения“6. Това снизходително отношение към драматургичното наследство продължава до края на т.нар. култовски период
и може да се срещне в множество статии и архивирани документи от
това време.
Но същевременно големият разказ на комунизма се нуждае от легитимност, която да бъде привидяна
още в миналото и в културната памет на народа. Първият теоретичен
инструмент за новото тълкуване
на историята и настоящето на българския театър е съветско производство – публикуваната в Москва
през 1950 г. на руски език история
на българския театър „Болгарский
театр“7 от Константин Державин,
литературовед, трайно изследващ
българската култура. Всъщност
става въпрос за преформулиране на
историческото минало на българския театър от съветска гледна точка,
лансирано като научно проучване и
систематизиране на драматургичното
„Българският театър“ на К. Держаи сценичното наследство на Бълга- 3.
вин. Москва/Ленинград, 1950
рия. В контекстуалното осмисляне “Bulgarian Theatre” by K. Derzhavin. Mosна историческите периоди и в ин- cow/Leningrad, 1950
6 Пенев, Пенчо. Българската драма след 9 септември 1944 година. – Литературен фронт,
12.08.1945, № 289 [Penev, Pencho. Balgarskata drama sled 9 septemvri 1944 godina. – Literaturen
front, 12.08.1945, No 289].
7 Державин, Константин. Болгарский театр. Москва/Ленинград: Государственное издательство „Искусство“, 1950 [Derzhavin, Konstantin. Bolgarskiy teatr. Moskva/Leningrad:
Gosudarstvenoe izdatel’stvo “Iskusstvo”, 1950].
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терпретациите на литературните и сценичните явления то е силно
манипулативно, изцяло класово-партийно ориентирано, и (не)прикрито
колонизиращо една по-малка култура на „братския български народ“8.
Историята на Державин изиграва ролята на методологическо пособие, от което се ръководи Пенчо Пенев, който чете лекции по „История
на българския театър“ във ВИТИЗ до смъртта си през 1968 г. и който
се заема с написването на театралната история, наред с множество
отделни проучвания и критически статии в това поле. Лекциите му
са публикувани в четири тома през периода 1952–19589, а през 1975 г.
излиза и редактираното им общо издание под редакцията на наследилата го като театрален историк Надежда Тихова10. Когато създава този
свой исторически опус, П. Пенев вече е усвоил основната стратегия
на официалната идеология да не отрича миналите постижения на българската култура, а да ги приобщава
към класово-партийната линия, по
която се строи новият литературен
канон, в това число и в драматургията. Най-общо казано, признанието на
българските драматурзи в миналото
при П. Пенев върви по две линии –
търсене на „народностното“ в техните пиеси и на потенциала им за
социален критицизъм. Именно този
метод, който оставя за дълго време
последствия върху обучението на
всички театрални специалности във
ВИТИЗ, става предмет на спорове
и отхвърляне от новите поколения
театрали, които идват след средата
на 50-те години и предлагат значими
ре-интерпретации на драматургичното наследство най-вече през 70-те
и 80-те.
Обществените промени през 1989
4. Историята на П. Пенев. София, 1975
P. Penev’s book. Sofia, 1975
г. заварват конспекта за приемен изпит по специалността „Театрознание“
8 Derjavin. Болгарский театр, 5.
9 Пенев, Пенчо. Лекции по история на българския драматически театър. I–IV част. С.,
1952–1958 [Penev, Pencho. Lektsii po istoriya na balgarskiya daramaticheski teatar. Vol. I–IV.
Sofia, 1952–1958].
10 Пенев, Пенчо. История на българския драматически театър. С., 1975 [Penev, Pencho.
Istoriya na balgarskiya daramaticheski teatar. Sofia, 1975].
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във ВИТИЗ (както и този за постъпване на работа в Института за изкуствознание към БАН) успял да съвмести в един списък драматургичното минало преди Втората световна война, утвърдените драматурзи
през култовския период (Кюлявков, О. Василев, Зидаров, Стрелков),
драматурзите от 50-те и 60-те (Ив. Пейчев, В. Петров, Ив. Радоев, Г.
Джагаров, Д. Димов, Н. Хайтов), както и наложили се през 70-те и 80те години автори като Й. Радичков, Н. Русев, Ст. Стратиев, Ст. Цанев,
К. Илиев. В последващите години от конспекта отпадат както авторите
еталони на социалистическия реализъм в драмата, така и имената на
тези, формирали т.нар. поетическа вълна, най-вече поради тематичната
им неадекватност на новото време след промените.
Преобладаващите нагласи след 1989 г. е включването на рефлексиите
върху отделните художествени текстове в по-големи исторически разкази (дебатите върху канона са своеобразна част от този исторически
интерес) въпреки узнаването, че е дошъл краят на „големите разкази“,
но пък със съзнанието, че сега е настъпило времето да се напишат
необременени от идеологически предразсъдъци истории за всяко поле
от обществения живот. До 2011 г. излизат четири тома на „История на
българския театър“ – дългосрочен проект на Института за изследване
на изкуствата към БАН. Те се отличават със своя неоемпиричен подход,
с внимателните си и балансирани оценки, със зачитането на жанровите специфики и авторови почерци.11 Погледната като общ корпус
от текстове, „История на българския театър“ не предлага радикално
различни оценки или принципно нови ракурси към драматургичните
текстове, които до този момент по едно негласно правило се определят
като класически, но от друга страна, препотвърждава значението на
основни автори и заглавия за развитието на българската драматургия
и сцена, при това те са оценени не сами по себе си, а като принос в
театралния процес.
Тези исторически изследвания, заедно с други публикации като
сборника с доклади „Българското драматургично наследство. Нови
прочити“12, раздвояващи се между затвореното четене на драматур11 История на българския театър. Стефанов, Васил. Т. 1. От Възраждането до 1878 г.; Саев,
Георги. Т. 2. От Освобождението до 1904 г.; Тошева, Кристина. Т. 3. От 1904 г. до 1918 г. С.,
1997; Йорданов, Николай, Ромео Попилиев, Камелия Николова, Виолета Дечева, Йоана
Спасова. Т. 4. Българският театър между двете световни войни на ХХ век. С., 2011 [Istoriya
na balgarskiya teatar. Stefanov, Vassil. Vol. 1. Ot Vazrazhdaneto do 1878 g.; Saev, Georgi. Vol.
2. Ot Osvobozhdеnieto do 1904 g.; Tosheva, Kristina. Vol. 3. Ot 1904 g. do 1918 g. Sofia, 1997;
Iordanov, Nikolay, Romeo Popiliev, Kamelia Nikolova, Violeta Decheva, Joanna Spassova. Vol.
4. Balgarskiyat teatar mezhdu dvete svetovni voini na XX vek. Sofia, 2011].
12 Българското драматургично наследство. Нови прочити. Сборник. Съст. Камелия Николова.
С., 2006 [Balgarskoto dramaturgichno nasledstvo. Novi prochiti. Sbornik. Sastav. Kamelia
Nikolova. Sofia, 2006].
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5. Първите три тома от „История на българския театър“ с автори В. Стефанов, Г. Саев,
Кр. Тошева. София, 1997
The first three volumes from “History of Bulgarian Theatre” by V. Stefanov, G. Saev, Kr. Tosheva.
Sofia, 1997
6. Четвърти том от „История на българския
театър“ с автори Н. Йорданов, Р. Попилиев, К.
Николова, В. Дечева, Й. Спасова. София, 2011.
The forth volume from “History of Bulgarian Theatre”
by N. Iordanov, R. Popiliev, K. Nikolova, V. Decheva, J.
Spassova

гичните произведения и потенциалните
интеркултурни взаимовръзки, в които
те могат да бъдат поставени, или като
книгата на АннаТопалджикова „Фобии
и утопии“13, която иска да види интелектуалната и морална съпротива на
текстовете за театър срещу репресиите на средата, са все опити, преки или
косвени, за преосмисляне на това, което
се нарича „български драматургичен
канон“. Само че без агонална страст, без
желание за доминации, без стремеж към идеологизиране. По всичко
личи, че изследванията в полето на българската драматургия тепърва
ще задълбочават именно тези нагласи.
13 Топалджикова, Анна. Фобии и утопии. С., 2014, 200 [Topaldjikova, Anna. Fobii i utopii.
Sofia, 2014, 200].
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Все пак остават два дискусионни въпроса. Единият е за канона като
списък от най-добри или най-подходящи драматургични произведения,
които (ще) влизат в обучителните програми на общообразователните
училища или на професионалните учебни заведения. Вторият въпрос,
след относителното успокояване на страстите и разбирането на историческата конюнктурност на канонизациите и деканонизациите, е свързан
с предизвикателството да разберем, защо отделни текстове се радват
на виталност в различни обществено-политически ситуации, колко
дълготраен е техният идеен, образен и сценичен потенциал, и какъв е
социокултурният им периметър на въздействие с оглед на процесите
в променения свят на 21 век?
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HOW THEATRE EDUCATION AND THEATRE SCIENCE
HAVE INFLUENCED THE FORMATION OF THE
BULGARIAN DRAMATURGICAL CANON
Nikolay Iordanov
Abstract: The text tracks how the list of significant Bulgarian dramaturgical
works is formed in the theatre education and theatre science. The period of view
is from the time after the Bulgarian Liberation at the end of 19th century to the
present day. Several written histories are highlighted, which were important for the
formation of the Bulgarian dramaturgical canon – the first textbook of Alexander
Teodorov-Balan “Bulgarian literature” for the secondary schools (1896); the first
attempt for particular history of the Bulgarian theater by Dobrin Vassilev (1942);
the highly ideologized histories, written during the communist period by Konstantin
Derzhavin (1950) and Pencho Penev (1952–1958); as well as those that appeared
after the political changes of the late 80s, prepared by the research fellows of the
Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences (1997; 2011). The
contributions of separate critical reviews, monographs and other publications for
the canonizations and de-canonizations in Bulgarian dramaturgy are also noted.
Key words: Bulgarian dramaturgy, literary and theatre history, (de)canonization
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ДРАМАТУРГИЧНАТА АДАПТАЦИЯ
В СЪВРЕМЕННАТА СЦЕНИЧНА ПРАКТИКА
Ина Божидарова1
Резюме: Настоящата работа отбелязва присъствието на адаптацията на
българска сцена в последните два театрални сезона в контекста на засиленото
ѝ присъствие на световните сцени. Фокусът е по-специално върху адаптацията
на романа и приоритетното присъствие на Достоевски, интерпретиран през
различни творчески стилове и подходи. В посочените примери режисьорите са
автори на драматургичната и театрална адаптация, поради което са разгледани
в пряка връзка. Засегнати са рефлексиите на адаптацията към новите теории
за текста и зрителя в театъра. Набелязани са определени процеси на промяна
в адаптационните практики, които отдалечават сценичната версия от изходния
текст и довеждат до пълната му деконструкция в постдраматичния театър.
В крайните си форми употребата на оригинален авторски текст е отведена
отвъд „адаптацията“ и проблематизира термина в досегашното му разбиране.
Ключови думи: сцена, текст, адаптация, театър, теория

Проследяването и анализът на развитието на съвременната драматургична адаптация е обект на по-сериозно изследване. Настоящата
работа само ще отбележи наличието/развитието на тези процеси в
сценична практика у нас през последните два театрални сезона. Ще
потърси паралели и аналогии с адаптацията, която все по-често присъства на европейските и световни сцени.
Ако погледнем назад в историята, ще видим, че първите представ
ления, официално регистрирани и обявени за начало на българския
театър, макар и авторски, са адаптирани чужди произведения. Свободната адаптация е основна част от първите стъпки на българския театър
и запазва присъствието си под различни форми на драматизация до
по-свободни версии и колажи до днес.
В днешния културен контекст адаптацията присъства от театралната сцена до мюзикъла и операта; от големия до малкия екран; от
романите и комиксите до интернет. Още от края на модернизма и в
1 Ina Bojidarova is a theatre critic and theatrologist, and also a Ph.D. She received a Master‘s Degree of Theatre Studies from The National Academy for Theatre and Film Arts, Sofia,
Bulgaria. She has a lot of publications – reviews, theoretical articles, interviews in the field
of theatre and has contributed to various specialized editions for theatre and culture. E-mail:
inabojidarova@gmail.com
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постмодерната епоха всеки текст може да бъде пригоден за сценична
интерпретация. Съвременната театрална теория споделя това отношение към текста за сцена. Доколкото адаптацията в съвременното
ѝ разбиране е жанрът, който трансформира всеки друг жанр, вид или
форма на текст в сценичен текст, тя разширява полето си до безкрай.
В постмодерната визия например тя е драматургичен „преразказ“ със
заемки от първоизточника (идея, сюжетна линия, герой, концепция),
пресечен, преобърнат, иронизиран от други „разкази“ или асоциации,
които не отричат всеки друг. Тя концептуално пренаписва и преструктурира текстовете.
Романът, прозата, митът, документът се репрезентират в драматургичния текст с всички произхождащи от трансформацията на жанра и структурата характеристики като диалог, действие, персонаж и
адаптирането им към сценичната условност. Променят се времевите
параметри – събития от определен исторически момент се пренасят в
друг или в настоящето на адаптиращия, изменя се сюжетната линия
или тежестта на участие на героите – някои изчезват, други се появяват.
Интенциите се пораждат в контекста на нови идеологически, естетически или концептуални възгледи за автора.
В две от подопределенията2 на Патрис Павис за адаптацията в
„Речник на театъра“ можем да видим, че, от една страна, тя е пренос и
преобразуване на дадено произведение от един жанр в друг с последвалата дискурсивна промяна на структурата и от друга, че адаптацията
е и драматургична работа върху предназначения за представяне текст.
Това включва всички манипулации, извършвани с текста: съкращения,
преструктуриране на разказа, стилистично „смекчаване“, намаляване
на броя на персонажите или местата на действие, съсредоточаване на
драмата върху някои силни моменти, добавяне на текстове, монтаж и
колаж на чужди елементи, промяна на заключението, изменение на
фабулата в зависимост от дискурса на драматурга и режисурата.
Постмодерното време се връща към старата традиция на класическия
театър за присвояване и преразказ на чужди текстове, твърди Джули
Сандърс в изследването си върху адаптацията3, но в новите измерения
на автора, силно разслоен в текста, и с обратното въздействие на читателя или зрителя при възприемането на произведението на изкуството.
Адаптацията на чужд текст от своя страна се включва в тази традиция
през различните епохи с различен статус, оценка и степен на приемане
до постмодерната съвременност, когато присвояването не подлежи на
2 Павис, Патрис. Речник на театъра. С., 2002, 4 [Pavis, Patrice. Dictionary of the Theatre.
Sofia, 2002, 4].
3 Sanders, Julie. Adaptation and Appropriation. Routledge, London and New York, 2006.
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санкциониране в скалата на ценности в изкуството и литературата4.
Разположена в контекста на развитието на адаптацията в европейски
и световен мащаб, българската театрална практика не се отклонява
много от практиките на адаптационния процес. Само в последните два
сезона в столичните театри се появиха адаптации на български романи,
три адаптации по произведения на Достоевски и още две на сцените
на театрите в Пазарджик и Стара Загора. Този феномен не е случаен.
От една страна, той показва актуалността на темите и идеите, които са
залегнали в творчеството на Достоевски, а от друга, необходимостта
на съвременната сцена от преразказване и преосмисляне на познати
литературни произведения именно на театралната сцена. Повечето
големи имена в европейската режисура (Брук, Варликовски, Ван Ховен,
Кастелучи, Лоренци и др.) използват адаптацията в театралната си
практика. Адаптират проза, антични текстове, документални текстове,
а в последно време и много филмови сценарии. В статия за режисьора
Иво ван Хове Александра Петрова цитира думите му, че пренасяйки
киносценария на театралната сцена, може всеки път да открие нещо
ново, да изследва как сценарият работи в театъра „по същество това
означава да се създаде нов свят... Това е уникален опит, който не може
да ти даде нито една съвременна пиеса“5. Същото може да се отнесе и
за литературния наратив. Всъщност всяка жанрова или медийна трансформация на определено произведение го разкрива в нова светлина и
представя нови емоционални, визуални и стилови внушения на зрителя.
Трудно бихме дали един отговор на въпроса защо театралната адаптацията е така популярна днес. Готовият отговор, който битува в теат
ралното пространство, е: драматургията е ограничена в количествено
и тематично отношение, няма достатъчно съвременни текстове за
театър, които да достигнат до публиката и т.н. Но едва ли този отговор
удовлетворява питането ни днес. Ако се върнем назад в развитието на
драмата, в годините на модернизма и постмодернизма, ще видим, че
драматургичната адаптация е онзи незаменим материал, през който в
театъра навлиза нов език, нов стил и се поражда ново отношение към
текста. Адаптациите на Шекспир, Брехтовата адаптация, по-късните
адаптации на Том Стопард, Хайнер Мюлер, а в края на 20 век Сара Кейн,
Марк Рейвънхил създават нови тенденции в развитието на театъра. Това
изреждане не претендира за изчерпателност, а само набелязва важни
процеси в развитието на драматургията и в изграждането на постдраматичния текст, които се възползват от преработките, апроприациите,
4 Sanders. Adaptation and Appropriation, 1–14.
5 Петрова, Александра. Иво ван Хове – театър без граници. – Homo Ludens, 2018, бр. 21,
107–108 [Petrova, Alexandra. Theater without borders. – Homo Ludens, 2018, No 21, 107–108].
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заемките или дори цитирания на вече създадени литературни наративи
или драматургични текстове.
Жанровата трансформация от прозаичен авторски текст към драма е най-популярна в българския театър, що се отнася до преноса от
един жанр към друг, по-рядко срещана е вътрежанровата преработка
или адаптирането на античен мит или популярни пътуващи сюжети
от световната литературна история (изключение прави преработката
на българската митология и библейския мит). В последните две-три
години отново като по-сериозни постижения в полето на адаптацията
можем да отбележим романовите преработки.
„Възвишение“ и „Чамкория“ на Милен Русков са привлекателен
обект за сценична интерпретация. Те третират важни и необговорени
от съвременна гледна точка теми, свързани с историческото ни минало
и с формирането и промените в народопсихологията, погледнати през
фокуса на днешния ден. Авторът им не се ангажира с адаптациите, като
предоставя това на драматурга Александър Секулов, създал текста за
спектакъла „Възвишение“ на Пловдивския театър, или на режисьора,
в случая Явор Гърдев – на адаптацията на „Чамкория“ на Театър 199.
Александър Секулов отдавна проявява интерес към сценични адаптации
на български романи. Вече няколко негови текста се играят на сцената
на Пловдивския театър. Като автор той създава драматургичните версии, без да взима участие в по-нататъшния път на текста към сцената.
Съвсем друга е ролята на Явор Гърдев в „Чамкория“. Освен текста, той
разработва цялостната сценична версия на спектакъла. Общото в двата
подхода е, че авторите запазват духа и сюжетната линия на романите
на Русков.
Разбира се, трансформацията на един жанр в друг изисква много
промени в структурата на съответното произведение. Спецификата на
сценичния разказ, в който преобладава диалогичната форма, окрупняване на сюжетната линия, прецизиране на образите на отделните
персонажи силно се отдалечава от романовата структура. Много често
преработките променят фабулата, като са възможни размествания на
разказа във времето или дописване на свързващи текстове. Такива са
свободните адаптации на Юрий Дачев. Нерядко авторите променят
жанровия код. Пример за такава жанрова трансформация е адаптацията на Деляна Манева на романа „Сестри Палавееви“ от Алек Попов.
Сценичната версия на режисьорката Елена Панайотова засилва пародийните елементи в трагикомичния тон на романа.
Независимата сцена също предлага свои примери за адаптиране на
литературен материал, но доколкото те са в полето на пърформанса
и съвременния танц като „Повече не, или така нареченият Бернхард“
на Ида Даниел или “Prager Strasse” по Франц Кафка на Вили Прагер
едва ли могат да бъдат определени като адаптации. В конвенциите на
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постдраматичния театър адаптацията вече силно размива границите
си и терминологично губи чистотата си.
Разглеждането на адаптацията е пряко свързано и с театралната интерпретация, или с други думи – с реализирания сценичен спектакъл.
Театралните режисьорски адаптации значително изпреварват появата
на свободните авторски адаптации или постмодерните текстове-игри
върху чужди текстове. Първите им по-ярки прояви са в края на 80-те
и 90-те години на 20 век, като най-значителни представители на тези
театрални игри по чужди текстове са Стефан Москов и Александър
Морфов, последвани от много други режисьори, които няма да изброявам тук. Ще обърна по-специално внимание на Театрална работилница „Сфумато“, където Маргарита Младенова и Иван Добчев още от
основаването ѝ започват да работят със свободните адаптации върху
текстове от един или няколко автори. Тази традиция се запазва и досега с разработките им по романите „Идиот“ и „Бесове“ в програма
Достоевски „Изгонването на бесовете“.
Примерът с „Чамкория“ на Явор Гърдев, автор на текста и постановчик, също е потвърждение, че режисьорите ни имат любопитство и
интерес към преработките на романова в сценична структура. Сценичният разказ, изграден от Гърдев в „Чамкория“, следва този на Русков,
като го оставя в рамките на едно пътуване с омнибуса на Бае Славе от
центъра на София, площад „Св. Неделя“, до центъра на Чамкория, но
сгъстява и интензифицира действието в спектакъла. Режисьорът изчиства романовия сюжет от много странични събития, линии и многословни
отклонения, като го съсредоточава върху основния образ, пречупва го
през засилено субективното възприемане, но следва дословно езика на
авторовия персонаж. В хаоса на тези прескачащи мисли, мимолетни
впечатления и асоциации Гърдев неусетно изгражда представата за
обикновения българин от началото на 20 век. Драматургично погледнато, романовото повествование на Милен Русков е трансформирано
от Явор Гърдев в театрална моноформа. Гениалният ход на Гърдев –
сливането на разказвача и сценичния персонаж, е постигнат в своята
пълнота и убедителност.
Адаптациите на Достоевски, както споменах по-горе, са на Театрална
работилница „Сфумато“. Маргарита Младенова и Иван Добчев преди
близо 20 години изследваха „Братя Карамазови“, а сега се връщат към
Достоевски с Програмата „Изгонване на бесовете“.
В „Бесове“ Иван Добчев поставя образа на Ставрогин като център
на адаптацията си, като преструктурира романа. Останалите персонажи,
които той нарича негови двойници, доразвиват посвоему идеите му и
очакват от него да ги поведе. Шатов, Кирилов, Верховенски са негови
варианти, като по-голяма тежест пада върху Верховенски, буквално
пародия на Ставрогин. Идеологическият пласт на нихилизма и филосо35

фията на Нечаевци, които Достоевски разобличава в романа си, изобщо
са отпаднали от сценичната версия. Персонажите не следват сюжета,
диалозите са заменени с монологични изказвания почти без пресечна
среща. Иван Добчев поставя акцента си на взаимоотношенията, на съмненията и предизвикателствата към Бога и самоизпитанията, на които
се подлага Ставрогин. Главата „При Тихон“, първоначално отпаднала
от романа, се превръща в основен фокус на спектакъла. Сценичното
повествование започва с призрака на Матрьоша от писмото признание,
което Ставрогин дава на Тихон, и се затваря диалогът-диспут между
двамата персонажи. Старецът Тихон прозира съдбата на Ставрогин в
битката му с бесовете. В интерпретацията на Добчев центърът са не
бесовете на социалната и политическа безизходица в руския живот, а
бесовската битка за душата на човека. Това е битка между дявола и
Бога, разразила се вътре в Ставрогин, страхът от смъртта и срамът
от покаянието му, което ще бъде отхвърлено. „Бесове“ е своеобразно
продължение на работата му върху Достоевски. Светът на човека е
различен от този преди 20–23 години и битката с бесовете на Ставрогин
е добила по-зловещи мащаби.
Маргарита Младенова също прави своя скок във времето, преосмисляйки света на Достоевски – от „Братя Карамазови“ до „Идиот“. Могат
да се намерят паралели между образите на Альоша и княз Мишкин, но
в новата интерпретация фокусът пада върху въпроса за възможностите
на човешкото състрадание да преодолее бесовете. Както и в романа, в
центъра на театралната адаптация е поставен образът на княз Мишкин.
Сценичното действие изследва света около него през срещата и общуването на останалите персонажи с Мишкин като лакмус за човешкост.
Докосването до него е преминаване на изпитание чрез страдание, на
което той подлага и себе си, и останалите. В своята сценична версия
Маргарита Младенова запазва основните персонажи и следва сюжетния
разказ на романа, претворен в лаконични, действени диалози, които
успяват да предадат силата на романа чрез въздействащ театрализиран
образ на човешката болка, на човека без Христос, без вяра, жаден за
състрадание.
Има някои общи линии в адаптацията на „Бесове“ на Иван Добчев
и „Животът бяс“ на Веселка Кунчева в Куклен театър – Стара Загора.
Нейната интерпретация също поставя в центъра образа на Ставрогин.
Тя също избира да редуцира образите до няколко основни, но се усеща
желанието за прочитане на живота му като цялостен разказ, структуриран във формата на изповед. Ставрогин изминава отново пътя на живота
си от самоубийството на Матрьоша по негова вина до собственото си
самоубийство и доведен до пълно самоопустошение, надмогва страха
си от смъртта с последния самоубийствен жест. За разлика от графичния лаконизъм в спектаклите на Младенова и Добчев, постановъчното
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решение на Кунчева е с богато визуално и музикално въздействие.
Автор на драматургичната адаптация на „Престъпление и наказание“
от Достоевски със заглавие „Убиецът и блудницата“, осъществена на
сцената на Пазарджишкия театър, е Анна Топалджикова, а театралната
версия е на Ани Васева. Тук имаме наслагване на две интерпретации. От
една страна, текстът на Анна Топалджикова много точно и лаконично
разказва сюжетната и идейна линия на романа, като поставя в центъра
пътя на духовната трансформация на основните персонажи Разколников
и Соня, които в края му достигат през страданието до просветление.
Дори структурирането и озаглавяването на сцените чертае ясно идеята
и развитието ѝ, като редува диалогичните с монологични сцени и на
финала извежда персонажите извън клаустрофобичното пространство
на вътрешното им съществуване. От друга страна, сценичният прочит
на Ана Васева разширява идейната и социалната рамка и засилва енергията на съпротивлението срещу света такъв, какъвто е, като добавя
текстове от „Братя Карамазови“, монолога на Иван Карамазов за децата
и Бога, както и финалната песен.
Обръщането към света на Достоевски изглежда симптоматично при
толкова засилен авторски и режисьорски интерес. Човекът и човешкото
в противоречивите му и трагични измерения кореспондират със сложния свят на съвременния човек. Романите на Достоевски са предизвикателство и творческа лаборатория за театрални прозрения, идейна
образност и актьорска изобразителност, извикани от необходимостта
на сцената и публиката. Четири сериозни сценични адаптации на Достоевски в един сезон, от една страна, говори за засиленото присъствие
на адаптацията на българската сцена, а от друга – за необходимостта на
театъра да преосмисля натрупаните културни пластове в литературното и драматургично наследство. Неслучайно американският теоретик
Линда Хътчън разглежда адаптацията като „акт на преосмисляне на
паметта и знанието, като процес, който съдържа удоволствие както от
повторението на познатото, така и от предвиждането и разпознаването
на старото в новата форма“6.
Малко автори у нас биха адаптирали даден текст за театър, бил той
проза, документален материал, драматургичен или сценарен текст без
предварителна уговорка с конкретен режисьор или театър. Дори когато
става дума за независима театрална трупа, в сценичната практика се
налага моделът на колективно пораждане на идея и реализацията ѝ в
рамките на трупата или с авторите, ангажирани с нея. Тези спектакли
са създадени върху текст, написан за конкретната творческа група, и се
изчерпват с нея. Това, разбира се, се случва и с почти всички съвременни
6 Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. Routledge, 2006, 9.
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адаптации. Създадени за конкретен спектакъл, те не се пресъздават от
друг театър или колектив.
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ADAPTATION IN THE CONTEMPORARY
STAGE PRACTICE
Ina Bojidarova
Abstract: The present work marks the adaptation of the Bulgarian stage in the
last two theater seasons in the context of its increased presence on the world stage.
The focus is in particular on the adaptation of Dostoevsky’s novel and priority,
interpreted through different creative styles and approaches. In these examples,
directors are the authors of the dramaturgical and the theatrical adaptation and
are therefore considered in direct connection.
Reflections of adaptation to the new theories about the text and the viewer in the
theater are touched. Some processes of change in the adaptation practices have
been identified, which diverge the stage version from the source text and lead to
its complete deconstruction in the post-drama theater. In its final forms, the use
of original author’s text was taken beyond the “adaptation” and problematizes
the term in its previous understanding.
Key words: stage, adaptation, theater, theory
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

АЛЕГОРИЯТА КАТО ПОДСТЪП КЪМ
КУЛТУРНАТА ЦЕННОСТ НА ТЕЛЕСНОТО
В БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ
Венета Дойчева1
Резюме: Два текста в жанра „диалог“ („Плач бедния Мати Болгария“ и
„Просвещенния Европеец, Полумершая Мати Болгария и син Болгарии“)
от възрожденския автор Неофит Бозвели се анализират с акцент върху
алегорията като изразно средство. Статията разглежда действащите лица,
посочени в заглавията като фигури на символно обобщение. Подчертава се
доминиращата роля на телесното в комплекса от персонажни алегорични
означения. Коментират се елементите, които участват в изграждането на
образите (облекло, самопреживяване, описание). Специално внимание е
отделено на образа на майката (като алегория на България) и поетичната
употреба на телесната свързаност с нейните деца (сина на майка-България).
Изказва се идеята, че спецификата на алегорията в тези диалози дава основание
за ново отношение към тяхната природа и възможност за приближаване на
текстовете към полето на българската драматургия и театър.
Ключови думи: алегория, тяло, диалози, българска възрожденска драма,
Неофит Бозвели

Името на Неофит Бозвели (Хилендарец, Хилендарски, 1785–1848)
е сред големите фигури на възрожденското църковно, просветно и литературно дело. Историята на българския театър обръща внимание на
тази богата и сама по себе си изключително интересна личност заради
няколко негови текста, които могат да се обвържат с поне две важни
тенденции. Това са неговите оригинални текстове, създадени в жанра
на диалога, и най-вече „Плач бедния Мати Болгария“ и „Просвещенния
Европеец, Полумершая Мати Болгария и син Болгарии“.
Безспорно е, че тези негови творби се вписват в общата рамка на
активно търсене на ефектен и ефективен път за художествено изразяване
1 Prof. Veneta Doytcheva, PhD, is a theatre critic, researcher and lecturer at the National Academy
of Theatre and Film Arts. Master of Theatre Studies at the National Academy of Theatre and
Film Arts (1986), Master of Intercultural Studies (Sorbonne Université de Paris, Paris 3 (2005),
Ph.D. (1994), Associate Professor (1999), Professor (2016). Dramaturgist at Stefan Kirov State
Theatre – Sliven (1987), expert at National Center for Theatre (1993–1997), dramaturgist at the
Bulgarian Army Theatre (1998–2011). Research interests: Theory of Drama, Bulgarian Drama.
Published Books: “Words and Erians” (2010), “Theatre bulgare d‘aujourd‘hui”, dir. (2007),
“The Imagined Body” (2016). E-mail: veneta.doytcheva@gmail.com
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и достигане до широка аудитория на важни обществени идеи с просветителско-революционен характер. Бозвели е сред големите първострои
тели на възрожденската книжнина. Втората линия е оригиналността
на тези съчинения, които остават в гранична зона на принадлежност.
Различни изследователи приемат, че те имат своето специално значение
във възрожденската литература и като общо дискусионно питане поставят въпроса за тяхното отношение към начеващата във Възраждането
практика на оригинална българска драматургия и нагласа за театрално
мислене. Критическата мисъл изказва разнопосочни твърдения относно
жанровата им принадлежност. От „начални стъпки на драматургичния
жанр у нас“2, през „конкретизация на прехода от разсъдъчно към художествено съзнание“3 до „политическа публицистика“4 и „белетристичен тип изображение“5. Иван Шишманов ги определя като „сатира
против цял обществен клас и против известна безнравствена личност“6.
Михаил Арнаудов ги нарича „жлъчен памфлет“7. „В тях вече е готов
утрешният публицист“8, пише за тези два диалога Васил Пундев. В
същата жанрова плоскост ги поставя и Иван Радев: „художествена
публицистика“9 и „диалогична проза“10. В линията на „белетристика
на територията на фолклора“ споменава диалозите на Бозвели и Нико2 Радев, Иван. История на българската литература през Възраждането. Велико Търново,
1997, 138: „Редица изследвачи като проф. П. Пенев, акад. П. Зарев, проф. П. Русев и др.
свързват тези прояви на Неофит Бозвели с началните стъпки на драматургичния жанр у
нас през Възраждането.“ [Radev, Ivan. Istoriya na balgarskata literaturа prez Vazrazhdaneto.
Veliko Tarnovo, 1997, 138].
3 Radev. История на българската литература през Възраждането. „Г. Гачев пък вижда в
тях конкретизация на прехода от разсъдъчно към художествено съзнание.“
4 Radev. История на българската литература през Възраждането. „Налице са – според
трети – основания чрез тях да се защитят белезите на политическата публицистика.“
5 Radev. История на българската литература през Възраждането. „За четвърти отделните
фрагменти проговарят с езика на белетристичния тип изображение.“
6 Шишманов, Иван. За един непознат труд на Неофита Бозвели, неговата цена за историята на нашето Възраждане и неговите отношения към „Мати Болгария“. In: Сборник
за народни умотворения. С., кн. ХVІІІ, 1901, 332 [Shishmanov, Ivan. Za edin nepoznat trud
na Neofita Bozveli, negovata tsena za istoriyata na nasheto Vazrazhdane i negovite otnosheniya
kam “Mati Bolgaria”. In: Sbornik za narodni umotvoreniya. Sofia, Vol. 18, 1901, 332].
7 Арнаудов, Михаил. In: Бозвели, Неофит. „Мати Болгария“ и други съчинения (под ред.
на проф. М. Арнаудов). С., 1942, 37 [Arnaudov, Mihail. In: Bozveli, Neofit. “Mati Bolgaria” i
drugi sachineniya (pod red. na prof. M. Arnaudov). Sofia, 1942, 32].
8 Пундев, Васил. Библиотека „Български писатели“. Т. 1 [Pundev, Vassil. Biblioteka “Balgarski pisateli”. Vol. 1]. Available at: https://liternet.bg/publish5/vpundev/nbozveli.htm [accessed
09 August 2018].
9 Radev. История на българската литература през Възраждането, 24.
10 Radev. История на българската литература през Възраждането, 52.
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лай Аретов11. Съществуват и позиции, че диалозите на Бозвели трябва
да се обособят от практиката на училищните диалози и цитираните
текстове с общ персонаж Мати Болгария категорично не биха могли
да се определят като принадлежащи към драматургичната литература.
Становището на Пенчо Пенев е: „В тях може да се намерят драматични
моменти, но въпреки това те не са драматични произведения, а още
по-малко предназначени за представяне“12. Според Васил Стефанов:
„Съчиненията-разговори на Бозвели са първите оригинални български
литературни текстове в диалогична форма. Те свързват нишката на една
стара традиция с началото на нова традиция. Но строго погледнато, те
нямат никакво отношение към процеса на зараждане на драмата, при
все че въвеждат диалогичната форма в нашата литературна практика.
Сам авторът не ги е замислял като драматични произведения, за него
диалогичната форма въобще не се асоциира с идеята за драма и театър“13.
С уговорката: „Без да бъдат истински драматични произведения...“14,
диалозите на Бозвели все пак са разгледани като начален етап от раждането на българската драма от някои автори (Ваня Бояджиева).
Текстовете очевидно предизвикват любопитство заради трептенето
на жанровата им природа и докосването както до ангажираната проза
и публицистика, така и до идеята за драматическо представяне. Формалната им и очевидна характеристика на „диалози“, вписването им
в специфичната възрожденска практика на публичност на диспута,
ролевата игра в представянето на тезите – това са външните белези,
които принуждават да бъде осмислена природата на тези текстове
в перспективата на едно по-свободно отношение. За такова четене
апелира Иван Радев: „По-скоро на жанрово равнище те въплъщават
именно лабораторната ситуация, в която се оказва цялата просвещенска
книжнина на 40-те години спрямо нужното и създаваното през следващите десетилетия. Ето защо опитът еднозначно да идентифицираме
тези творби е в ущърб на тяхното своеобразие“15.
11 Аретов, Николай. Българското възраждане и Европа [Aretov, Nikolay. Balgarskoto vazrazhdane i Evropa]. Available at: http://slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=4540&L
evel=3 [accessed 09 August 2018].
12 Пенев, Пенчо. Бележки върху българската драматургия и върху театъра до Освобождението. In: Българската драматургия до Освобождението. Част 2. С., 1964, 10 [Penev, Pencho.
Belezhki varhu balgarskata dramaturgiya i varhu teatara do Osvobozhdenieto. In: Balgarskata
dramaturgiya do Osvobozhdenieto. Sofia, 1964, 10].
13 Стефанов, Васил. История на българския театър. Т. 1. С., 1997, 51 [Stefanov, Vassil.
Istoriya na balgarskiya teatar. Vol. 1, Sofia, 1997, 51].
14 Бояджиева, Ваня. Летопис на българската драма. С., 1980, 15 [Boyadzhieva, Vanya. Letopis
na balgarskata drama. Sofia, 1980, 15].
15 Radev. История на българската литература през Възраждането, 138.
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Независимо от проблематичното мислене за техния жанр, споделен
от всички изследователи, остава един важен пункт: за водещата роля на
символното означаване и алегоричното представяне на фундаментални
тези, чрез което се изгражда образният свят на творбите. В диалозите
„Просвещенния Eвропеец, Полумершая Мати Болгария и син Болгарии“
и „Плач бедния Мати Болгария“ съществуват индикации за употребата
на телесното като доминиращ елемент от състава на алегорическото
тълкуване (алегореза).
(В скоби ще припомним, че алегорията е: „Стилистичен похват, при
който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други. В
християнството са познати някои устойчиви алегории: овцата е алегория
на невинността; козелът – на греха; змията – на дявола; пастирът – на
Христос. Четиримата евангелисти се изобразяват чрез алегоричните им
образи: Матей с човек (ангел), Марко като лъв, Лука се изобразява като
бик (телец), а Йоан с орел. В старобългарската литература широко се
използват алегории. Като алегоричен жанр може да се отдели притчата
(кратък иносказателен разказ, изграден по образец на евангелските
притчи и притчата басня). През Средновековието са създадени множество слова, които имат за цел да разкрият и разяснят алегориите в
Светото писание“16.)
В посочените диалози има общи участници: Мати Болгария и Синът
на Мати Болгария. В „Просвещенния Eвропеец, Полумершая Мати
Болгария и син Болгарии“ присъства и просветеният европеец, а в
„Плач бедния Мати Болгария“ разговарят само майката (Мати Болгария)
и нейният син (син Болгарии). Бозвели назовава своите персонажи
с означаване чрез национално-географска конкретизация (Европа и
България) и чрез родствена индикация (майка и син).
В съдържателен план това са съчинения, които могат да бъдат мис
лени като близки до формата и стила на „художествено-публицистичен
диалогичен трактат“17, написан с повишена емоционална ангажираност
към окаяната съдба на българите. Детайлите на алегоричните означавания показват допълващи значения спрямо експлицитния патос на
мъка, гняв и патриотично чувство. Европа, Майка България и българският син са силно разпространени фигури на образно изразяване
във възрожденската литература. В текста на Бозвели липсват външно
конкретизиращи белези на оразличаване на европееца и българския
син. Тези персонажи се реализират само чрез своите езикови излияния
и регистрите на изказването им заслужават отделен коментар. Ако
разпрострем механизма на алегоричното четене над това наблюдение,
16 http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/alegoriya [accessed 09 August 2018].
17 Radev. История на българската литература през Възраждането, 138.
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би могло да се изведе идеята за близостта, или дори за принципната
еднаквост на българина и на европееца. Те са агенти на алегорично
общуване с равна мяра на конкретизиращи подробности (по-точно на
липса на конкретизация). Алегоричното отстъпва, тъй като европеецът и българинът остават референти на самите себе си и без да бъдат
индивидуализирани, се разгръщат като фигури на личното (субектно)
преживяване – двама синове (на Европа и на България) разиграват
представата за обобщения европеец и българин.
Алегоричният образ на майката, който се анонсира като символно
изразяване на България, е представен в нюанси на видимостта и индивидуализираната конкретност. Всички изследователи на тези диалози
коментират разликите в облика на Мати Болгария в двата диалога. В
„Просвещенний Европеец...“ (предполага се, че това е по-ранният от
двата текста) това е фигура на жена, описана в подробности на вида,
облеклото и жеста: „... в тая край Янтрата висококаменная пещера
водворила много нараннийната си снага, и от непрестанен плач,
лютоболезненните си очи, со черна карпа, и со раздранна раса
покрила...“18. Европеецът, който води при страдащата майка нейния
син и от чиито думи научаваме тези характеристики, продължава, като
повтаря описателните нейни белези: „... като също нейно чадо, не питаш ли я; кой ли ѝ е дал барим, кога, и тая черна карпа и тая вехта
раса“19. Вехтото черно расо и кърпата се повтарят няколко пъти в текста
и стабилизират представата за отшелнически, страдален (душевно
и телесно) живот. Мъченичеството е означено с белезите на плътта
и органичното (множество рани по цялото тяло, непрестанен плач,
подлютени от сълзи очи, прокъсано расо, което създава асоциации с
унижаваща снагата голота, скръбно-траурно облекло). Точно този образ
на мъката и стоическото издържане (Мати Болгария се е „въдворила“ в
каменна пещера високо над водите на Янтра, очевидно край Търново)
изказва алегорично българската съдба като сюжет на изстрадването, на
понасянето и на живот в пустинничеството. Алегоричната употреба е
подсилена и от други детайли на мъченичеството: очите ѝ са превързани
(„везали, до смерти наранили очите ѝ“), ушите ѝ са също запушени
(„ушите ти со Дебела пластина привезали, за да не ги виждаш и
слушаш“)20. Без взор, без слух, без физически допир до земята и без
възможност за движение в пространството – тази фигура на прикова18 Бозвели, Неофит. Просвещенний Европеец, Полумершая Мати Болгария, и сина Болгарии... In: Сборник за народни умотворения. С., кн. ХVІІІ, 1901, 339 [Bozveli, Neofit.
Prosveshteniy Evropeets, Polumershaya Mati Bolgariya i sina Bolgarii... In: Sbornik za narodni
umotvoreniya. Sofia, Vol. 18, 1901, 339].
19 Bozveli. Просвещенний Европеец, 339.
20 Bozveli. Просвещенний Европеец, 335.
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ната за скалата (о)глушена и (о)слепена мъченица трябва да изгради
представа за българския живот. Сетивното, органичното и физически
конкретно телесното на този антропоморфен образ успяват да внушат
ярка, пластично-колористично нюансирана картина на идеята за България. Алегорията е въздействаща и надскача тезисното си послание
да бъде зрим образ на България. Тя пулсира в ориентири на реалното
човешко страдание, физическа болка и телесно поругание. Подобни
текстови конструкти, свързани със значението/значимостта на майката/
майчиното се определят от някои изследователи като: „Класическият,
фундаментален за културата ни образ на света […] в чиято мяра за
история разказва и собствената ни съдба. Във възрожденския ѝ запис
верско и етническо контаминират неминуемо наративите си, преносът
по аналогия превръща името България в име на разплакана страдаща
Майка на своя Син (той може да се казва Левски или народ...)“21.
В другия диалог „Плач бедния Мати Болгария“ алегоричното представяне е стабилизирано чрез женското тяло, но е подсказана и неговата
образна амбивалентност. Тук също майката е свързана с белези на телесно означаване на действия и емоции (плачът, посочен още в заглавието,
„кървавите сълзи“, които пролива страдащата жена, проклинането на
собствената ѝ майчина кърма, ако чадата не ѝ обадят истината за състоянието си). Бозвели усилва принципа на самопреживяване чрез телесното:
„Олеле! Горкана, горчица! От жалости серце ми се претръгна. Кръвта
ми се смръкна и замръзна. Свестта ми се замая“22. Специфичният
стил (който се коментира от всички изследователи като разпознаваема
характеристика на поетиката на Бозвели), освен че изрича в страстно
ангажиран план патриотичното чувство, остава активно свързан и с
внушението за националното страдание, изобразено/изразено чрез
усилване на майчинско телесното. Мати Болгария повтаря в различни
варианти рождението, отхранването и отглеждането на чедата като
фигура на телесното свързване с нейното даващо живот тяло („вас,
които съм родила, отдоила“ (стр. 47); „да не ви е проста матернята
ми кърма“(стр. 47); „суща, която съм ви родила, отхранила и храня“
(стр. 47); „която съм ви родила, отрастила и храня, единоутробная
прожалена майка“ (стр. 48); „сос кървави сълзи плачуща, с жалноплачевний и умилногромкий глас призивающа“ (стр. 50); „Дали не ви
е отдоила, отгледала и отхранила в преизобилнопроизходящата си
благоразтворновоздушная матерня пазва“ (стр. 50); „с непрестаннотекущи извороречнопроливаеми кървави сълзи“ (стр. 50) Интензи21 Пелева, Инна. Ботев. Тялото на национализма. С., 2015, 351 [Peleva, Inna. Botev. Tyaloto
na natsionalizma. Sofia, 2015, 351].
22 Бозвели, Неофит. Мати Болгария. С., 2003, 47 (Всички цитати са от това издание, като
в скоби са посочени страниците.) [Bozveli, Neofit. Mati Bolgariya. Sofia, 2003, 47].

44

тетът на този езиков регистър прескача чисто тезисните съдържания на
алегоричното означаване на майката-родина и проговаря като интуиция
за най-дълбинното пребиваване на свързаност в страданието, което не
би могло да се изрече толкова убедително, освен с езика на телесното.
Родината е майка, мислима като осезание на физическата конкретика
на женската природа, очевидно поставена в топоса на най-високата
символна позиция. Тази специфика на алегоричното има значение не
просто и само като художествен ход, но и като хоризонт на допустимо-драматическото в този текст.
Черната кърпа отново присъства като знак на мъката, траура, вдовството и старостта: „Дали ви е, премили рожби, от нечто оставила,
горката, оскудни и лишени, че да ви гледа толико години прожалена,
сос черна забрадка забрадена…“23. Но алегоричните атрибути тук са
допълнени и от аксесоари, които разширяват културните послания в
други посоки. Преди да обади за черната си кърпа, Мати Болгария се
е представила като „по-славна от по-младите си едноматеринославенородни милодраги сестри Росия и Сербия“ и се е описала с инсигниите
на царското си минало битие: „седя облечена в порфира и висон на
царский си престол“; и още: „порфирооблечената си, коронясана и
скиптородержащая милодрага майка“24. Реторическият контраст, който
постига Бозвели, събира миналото и сегашното през онагледяване на
загубеното величие на царствената ѝ природа чрез черната забрадка на
плачещата майка България, заменила старинната корона.
Няколко наблюдения, следващи от споделените мисли. Алегорията
като поетическа фигура, освен че позволява абстрактната идея (България) да бъде мислена като „изобразимо тяло“25, отключва възможности
за предоговаряне на полето на драматическото. Не толкова външната страна на тази поетическа фигура има значение за последващото
движение на българската драматическа литература. Алегорията се
използва и в други текстове от Възраждането, без да съдържа подобен
богат телесно-изразителен план, и по-късно изчезва. Бозвели достига
до интуицията за въздействието на тази образност, облича понятието
(България) в плът, но и демонстрира блестящ усет за хуманизиране
на идеите чрез интимността на женско-телесното. Никой от възрожденските драматурзи не успява да постигне това. Те малко или много
робуват на формата и лансират драматическия човек чрез персонажи,
неумело изградени и повече тезисно овъншнени, отколкото допускащи
23 Bozveli. Мати Болгария, 50.
24 Bozveli. Мати Болгария, 48 (порфира – багреница; висон – скъпа материя, употребявана
в древността, вж. Речник на по-непознати и чужди думи в произведенията на Бозвели. In:
Bozveli. Мати Болгария, 197).
25 Peleva. Ботев. Тялото на национализма, 364.
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освен идейни и телесни конкретизации. Бозвели пълноценно изпълва
формата на алегорията с пулса на живото страдащо наранено тяло на
майката, която изплаква участта на робските си чеда. Лабораторията
на Възраждането е създала материал, който днес заслужава повече
внимание, отколкото нашето стандартизирано отношение предполага.
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ALLEGORY AS AN ACCESS TO THE CULTURAL VALUE
OF THE CORPOREAL IN THE BULGARIAN DRAMA
Veneta Doytcheva
Abstract: Two texts in the genre “dialogue” (“Wail of the Poor Mother Bulgaria”
and “The Enligh tened European, Half-Dead Mother Bulgaria and Her Son”) by
the Renaissance Bulgarian author Neofit Bozveli are analyzed with an emphasis
on allegory as a means of expression. The article looks at the main characters
listed in the titles as figures of a symbolic generalization. It emphasizes the dominating role of the corporeal in the complex of allegorical personality namings. It
comments on the elements involved in the imagery creation (clothing, self-experiencing, description). Special attention is paid to the image of the mother (as an
allegory of Bulgaria) and to the poetic use of the corporeal connection with her
children (the son of mother – Bulgaria). The following idea is put forward – that
the specificity of the allegory in these dialogues gives grounds for a new attitude
towards their nature and the possibility of putting these texts closer to the field
of Bulgarian drama and theatre.
Key words: allegory, body, dialogues, Bulgarian Renaissance drama, Neofit
Bozveli
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ИДЕИТЕ ЗА МУЗИКАТА И КЛОПКИТЕ НА
ТЪЛКУВАНЕТО – ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПОУКИ
Кристина Япова1
Природата обича да се крие.
Хераклит, Фрагменти, DK B123
Резюме: В доклада са поставени на обсъждане две утвърдени изследователски схеми, под които бива подвеждана музиката, с цел да се посочи тяхната
неадекватност спрямо нея и да се аргументира необходимостта от преодоляването им. Първата се употребява, за да обозначи историческия преход „от мит
към логос“. Срещу тази схема се привеждат два аргумента – от общонаучен
и от музикологичен характер. Първият посочва несъотносимостта между
двете страни от схемата, която се дължи както на различните употреби на
понятието „мит“, така и на избора на значения от съдържателния обхват на
понятието „логос“. За музикалната наука схемата е още по-неприемлива,
като се има предвид, че е привнесена отвън и по този начин е несъобразена
с основни музикологични понятия, каквото е например понятието хармония.
Втората схема е породена от нивелирането на смисловата разлика между
„хуманизъм“ и „хуманизация“. С налагането на понятието „хуманизъм“ в
неговата статична форма и в неговите исторически (ХІV–ХVІ в.) и идейни (на
ренесансов хуманизъм) параметри, отслабва интересът към хуманизацията
като процес, който в областта на музиката протича по закони, различни от
издигнатите от общата теория на културата. Възстановяването на този интерес ще позволи да се откроят проявите на хуманизация в музиката, които
са налице много по-рано от „епохата на хуманизма“ и които дават основание
да се говори за музикално Средновековие.
Ключови думи: музика/музикология, musica theorica/musica practica, мит/
логос, хуманизъм/хуманизация

Принципа да се крие е усвоила и историята. Ако в Хераклитовия
космос всичко е в движение и само малцина са онези, които съумяват –
1 Dr. Kristina Yapova is a Professor at Institute of Art Studies, BAS. Research field: theory, history,
and philosophy of music. Author of the books: “Dobry Christov and the Idea of Personality and
Community” (1999), “The Archives of Dobry Christov. A Catalogue” (2002), “Churchiness and
Musical Thinking. On Examples of Dobry Christov’s Work” (2006), “The Music that Lifts Up
the Hearts” (2007), “Sound and Ethos. Variations on a Theme by Boethius” (2011), “Music and
Logos. ‘Moses and Aron’ by Schoenberg” (2015). Awards: the Union of Bulgarian Composers’
Award “Book of the Year” (for 1999, 2002, 2006, and 2011). E-mail: yapovak@abv.bg
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с една способност, наречена будност и дадена само на тях – да следват
отблизо движението по скриване и разкриване, показване и потулване на
една природна същност, можем да предположим, че подобна способност
е нужна и тогава, когато трябва да се проследи движението на онази част
от природата на човека, с която той разкрива себе си като историческо
същество. И тъй като в движението тази човешка природа се крие и
същевременно се разкрива, то и следите, които оставя във формата на
събития, идеи, държавни устройства и произведения на изкуството, са
твърде несигурни. Будност и предумисъл, истинност и изопачаване се
борят за надмощие в историческото съзнание, чиито протагонисти са
колкото творците на историята, толкова и нейните тълкуватели.
Ходът на идеите за музиката през епохите е белязан от палимпсести,
наложени един върху друг; вещественият материал, звуков или писмен,
се разполага в картини, попадащи под различен ъгъл помежду си, в
образи, създадени от действащите сили както на будното, така и на
сънното съзнание, при това преплетени така, че да може отново да се
скрие и разкрие една същност от природата на историята2.
Макар този процес да е непрестанен, винаги в движение и усложняване, той позволява да бъдат разглеждани – наистина само до известна
степен – отделни „спрени моменти“ от него. Тук ще посоча само два
такива момента, които са се наложили като докси. Понятието „докса“
приемам в най-широк Платонов смисъл – като мнение за разлика от
истинно знание (епистема). От Платон заемам също идеята за движението и посоката: пътят по създаване на една докса върви от сетивното, наличното, даденото, посочимото; обратно, научната истина се
постига откъм идеите. Тези две докси биват приемани и (пре)предавани
в изследванията за музиката, постепенно мимикрирайки до степен на
неразличимост с истинното знание.
Мит и логос
Първата от тях се изразява често с формула, която идва да посочи
един преход – прехода „от мит към логос“. Въпреки че натрапва историческата си ограниченост и предизвиква нуждата от подозрително
дълга обосновка относно степента и сферата на своята приложимост,
формулата рядко бива поставяна под съмнение. С нея се предпоставят
типове историческо самосъзнание, без, разбира се, да се пропускат
обясненията относно сложността на прехода от едното към другото,
както и относно техните взаимодействия. В едър щрих доксата гласи:
2 За единството на събитие и осъзнаване в историята, осмислени откъм понятието „историйност“, във връзка с изкуството и естетиката, вж. Лешков, Андрей. Историйността на
естетическото? – Философски алтернативи, 2017, № 4, 98–115 [Leshkov, Andrey. Istoriynostta
na esteticheskoto? – Filosofski alternativi, 2017, № 4, 98–115].
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първоначално идеите за света и човека са се появили във формата на
разказ(и); оттук доминантата в „мита“ е литературна; съобразно с това
пък образността, сюжетността и особено „завръзките“ играят значителна роля. Но идва време, в което тези идеи започват да се оформят
по следващи исторически закони, според които и новата картина на
света носи вече друг център – разума3.
Според подобна историческа двуделност господството на логоса
означава, че истината се появява, открива се или се отдава на човечеството посредством нов метод. Методът е рационален, а средствата
са отново словесни, или речеви, откъдето и терминът „логос“ на свой
ред придобива доминантите разумност и речевост. Започва царството
на философията, властелин в което е „горната“ част на душата – умът.
Детайлизираното представяне на отношението мит – логос, при което
се откриват логосни „зародиши“ в периода на мита и митологични
„рудименти“ в логосния, не отменя схемата, а само я затвърждава4.
Поне два аргумента действат срещу доксата, единият е от общ характер, другият – от музикологичен. Първо, самата конструкция мит –
логос се определя от такава взаимозависимост на двете страни, която я
прави нестабилна. За обитаващите „мита“ логосът е средство да бъде
съобщено едно послание, да бъде предадена една истина; обратно, от
позицията на непринадлежност с „мит“ се назовава подвъпросността,
неприемливостта или дори лъжовността на начина, по който се отправя посланието, а оттук и на неговото съдържание. Несъвместимостта
между двете позиции, необходимостта да се избира или едната, или
3 Вж. напр. Радев, Ради. Антична философия. Стара Загора, 1994, 84–85 [Radev, Radi. Antichna filosofiya. Stara Zagora, 1994, 84–85]: „В митологията той (логосът – б.м.) означава слово,
е синоним на разказ или неистинно слово, доколкото се явява „проводник“ на нечия воля,
желание или прищявка. [...] Впоследствие логосът се използва, за да изрази правдива реч,
основана на доказателства, или представлява учение, дело на мъдреца, истина, свързана
с научното познание и с начинания изобщо в областта, полето на знанието“.
4 Формулата „от мита към логоса“ е въведена от германския класически филолог Вилхелм
Нестле в едноименното му съчинение (Vom Mythos zum Logos: die Selbstentfaltung des
griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates. Stuttgart: Kröner, 1940).
Стъпвайки върху общоразпространените схващания за възникването на философията,
Соня Бабева подчертава, „че философията и митът са свързани“, че те „са вкоренени
в един и същ изначален опит“ и че „философията се разгръща от мита, продължавайки
процесите, започнати от него“ (Бабева, Соня. Философия. Шумен, 2004, 34–35 [Babeva,
Sonya. Filosofiya. Shumen, 2004, 34–35. Available at: http://diliev.com/Home/Emo/СЕМЕСТЪР%208/.../filosofia-uchebnik_shumen.doc) [accessed 30 January 2018], с което ни най-малко
не преодолява схемата, а я прецизира. Веселин Дафов привежда обширна литература от
трудове на споделящи въпросното положение. Авторът няма намерение да постави под
съмнение посоката на прехода „от мита към логоса“, а да я потвърди, поставяйки я в
контекста на „онтологията на наричането и името“ (Дафов, Веселин. Категории и битие.
С., 2012, 15 [Dafov, Vesselin. Kategorii i bitie. Sofia, 2012, 15]. Available at: http://projectoria.
com) [accessed 30 January 2018].
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другата, се дължи на фундаменталната неразривност между логос и
истина. Ако логосът е начинът, по който истината се разкрива пред
обитаващите един свят, и ако за непринадлежащите към този свят начинът е неприемлив, те ще трябва да заменят наименованието „логос“
с друго. Прибягвайки към „мит“, те ще попаднат на една пясъчна територия, подвижна както в диахрония („мит“ е вече отживялото), така
и в синхрония („мит“ е определение, което може да бъде дадено само
отвън, от дистанция). И в двата случая с „мит“ се назовава нещо, към
което употребяващите понятието не принадлежат.
За музикологията схемата „от мит към логос“ е неприемлива и
поради това, че се опира върху подбор от значения на думите „мит“ и
„логос“, мотивиран от определени научни интереси – повече на литературознанието и историята на културата, по-малко на философията.
Това са първите речникови значения на „мит“ и „логос“, превеждани
буквално като „дума“ и „слово“ и оттук водещи до затвърждаването на
равенството между „логос“ и „реч“. Но експроприирането на логоса от
словесния език, на който музикалният трудно може да съперничи поради фактора „достъпност“, води, като страничен ефект, до изтласкване
извън обсъждане на два важни момента: в ретроспектива то съкращава
спектъра от значения на думата „логос“, сред които и основното за
питагорейците значение (на „число“), в перспектива – преустановява
интереса към всяка възможност, която музиката открива за разбирането
на това съвсем не така просто и съвсем не еднозначно понятие „логос“.
За своето оформяне първата докса се опира върху авторитета на
Платон, в чиито текстове често се вижда аргумент за противостоенето
мит – логос. Същото име е станало опора и за друго противостоене –
между питагорейските теории за числото и за душата. За оформянето
и на двете теории решаваща е ролята на Платоновите съчинения, в
които се обсъжда музиката и които на свой ред биват подвеждани под
едната или другата теория, за да образуват групата на онези, изследващи
числовата музикална природа, и на отнасящите се до темата „музика
и душа“5. Влязло в обращение благодарение на присъщата за науката
и напълно законна склонност към деления и опозиции, които трябва
да подпомогнат и улеснят обхващането на даден, нерядко огромен
материал, това противостоене остава непоклатимо дори когато бива
изтъквано, че именно Платон е мислителят, който свързва теориите
за числото и за душата, съществуващи при по-ранните питагорейци
самостоятелно6. И тъй като в музикалната наука днес двете противопос5 От една страна е диалогът „Тимей“, представящ с подробни изчисления музикалното
устройство на душата на света, от друга страна са „Закони“ и „Държавата“, от които се
извличат началата на теорията за етоса.
6 Вж. по този въпрос Philip, James. Pythagorean Doctrines to 300 B.C. In: Dictionary of the
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тавяния се преплитат така, че сковават развитието ѝ, на нея ѝ предстои
да се отърси от първото и да преосмисли второто. А това тя ще може
да направи, като се върне към съчиненията, дали повод за пораждане
на разделението между мит и логос, от една страна, и между двете
теории за музиката – от друга. При това начисто, без да се осланя на
готови и заети отвън деления, разграничения и докси. Така ще ѝ се
удаде да достигне до една „трета“ Платонова идея за музиката. Стаена
в граничната зона между темите за числото и за душата, тази идея не
просто разколебава схемата мит – логос, но и разкрива понятийни
съдържания, изтласкани извън изследователското внимание до голяма
степен благодарение на действието именно на тази схема.
„Тимей“ – диалогът, който обрисува връзките между числото и душата, описвайки пропорциите, избрани от демиурга за създаването
на световната душа7, е наситен с подобни съдържания, разширяващи
хоризонта пред най-музикалната дума – думата хармония. Тук нейното
значение на числово отношение, или пропорция – значението, което
определя и специалния предмет на науката хармоника, – я издига до
принцип, който в съвместното си действие с логоса поражда истината
в душата на света. В движението на вселената „от себе си“8 логосът
отмерва пропорциите между всичко съществуващо и съобщавайки се
„в цялата душа“9, поражда в нея истинното познание10.
Да се разкъсат връзките между хармония и логос, означава да се
отнеме дъхът от Платоновата Вселена, изградена от „видимото тяло
на Небето и невидимата, но участваща в разсъждението (с думата
„разсъждение“ в българското издание се превежда „логос“ – б. м., К.
Я.) и хармонията душа, най-съвършеното от създанията, сътворени
от най-съвършения измежду всичко мислимо, което е вечно“11. Днес
музикологията, която не иска да си позволи да се откаже от интереса
си към логоса и неговата вътрешноприсъща музикалност, ще извлече
нужната историческа поука от „третата“ Платонова идея.
Хуманизация на идеите за музиката
Действието на втората докса се разполага между чувствителните
пунктове на историческия преход от Античността към Средновековието
History of Ideas. Vol. 4. New York: Charles Scribner’s Sons, 1973, 31–33.
7 Платон. Тимей. 35а – 36b (прев. Георги Михайлов). In: Диалози. Т. 4. С., 1990, 484–485
[Plato. Timaeus. 35a – 36b (trans. Georgy Mihaylov). In: Dialogues. Vol. 4. Sofia, 1990, 484–485].
8 Plato. Тимей [37b], 487.
9 Plato. Тимей [37b], 487.
10 Plato. Тимей [37b-c], 487.
11 Plato. Тимей [35a – 37a], 484–486.
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и от Средновековието към Ново време. В основата на създаването ѝ
лежи понятие, чиято статична форма е хуманизъм, а динамичната – хуманизация. Но именно между двете форми се е образувал исторически
синкоп. Първата обикновено се употребява, за да обозначи сплав от
идеи, белязващи време не по-ранно от това, което минава под знака
на Ренесанса, и достигащи своя разцвет през ХV в. Със заковаването
на подобни исторически граници интересът към хуманизацията като
процес, присъщ и за Средновековието, отслабва. Макар че гледището
на историците на културата отдавна се е променило и Средновековието вече не бива наричано „тъмно“, доксите затова са докси, защото
продължават да битуват и да се възпроизвеждат с ненамаляваща инерция. Ако тук поставям на обсъждане тази докса, то е поради факта,
че музиката – макар в своето историческо разглеждане да е попадала
под нейната интерпретативна призма, – е областта, която ѝ оказва
най-силна съпротива, като по този начин очертава най-ясно и пътя за
нейното преодоляване.
Затова трябва да се каже ясно: теоцентричността на Средновековието
не би била качествено нова, ако периодът не беше в същата степен и антропоцентричен. Качествено новото при християнската теоцентричност
е не само в идеята за Единия Бог, а и положението за съгласуването на
двете природи – човешката и божествената. В хоризонта на това ново
положение става възможно хармонията да бъде мислена поновому – да
има нов произход, ново битийно основание в събитието Въплъщение.
Хармонията, както е било винаги, е не просто понятие, изменящо
своето съдържание и обем според дадена познавателна система: тя е
битийно отношение, с което се съ-отнася всяко познание. Хармонията,
по своето християнско разбиране, е съгласуването вече не само между
тялото и душата на космоса или между човешкото тяло и душа, но и
между човека и Онзи, Който е вложил принципа на съгласуването у
него: между човека и Бога. Хуманизацията в идеите за музиката започва още в първите векове на християнството и намира израз в новото
съдържание на идеята за музиката като практика на душата. Античният
човек практикува в космически хоризонт; за християнина хоризонтът
е отворен към трансцендентния Бог. Това променя коренно идеята за
хармонията, чийто вектор е насочен нагоре, но и отвъд. Хармонията
като постигнато състояние отстъпва пред действието на хармонизирането – непрекратимо и есхатологично открито12.
12 Тук се стига до въпроса за раждането на естетиката от мистиката. Вж. Лешков,
Андрей. Ауратично и Театрично. Основни светогледни тематизми на модерното естетическо мислене. С., 2018, 85–94 [Leshkov, Andrey. Auratichno i Teatrichno. Osnovni svetogledni
tematizmi na modernoto estetichesko mislene. Sofia, 2018, 85–94]. Available at: http://www.omda.
bg/uploaded_files/files/articles/_03_(c)__1523601151.pdf [accessed 30 January 2018].
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Мислена поновому следователно, хармонията съдържа нова перспектива – перспективата на личното. Личното хармонизиране на човека
започва с неговото лично вслушване в истината – онази истина, която
се разкрива лично пред човеците.
Когато върху музиката започва да се налага понятието хуманизъм
предвид на неговите исторически (ХІV – ХVІ в., Западна Европа) и
идейни (на ренесансов хуманизъм) параметри, идеята за хуманизация
в музиката постепенно затихва. Преходът е проява на дълбока промяна,
при която акцентът се премества от Твореца към творението: една промяна, довела в крайна сметка до култа към природата – не природата
на човека, а тази от res naturaе. Енциклопедичният труд на Атанасий
Кирхер от 1650 г. Musirgia universalis („Общо занятие на музикуса“)
свидетелства недвусмислено, че погледът към музиката вече минава
през природата. Сред последиците е откровеното нивелиране на разликата между човешката музика и тази на животните – разлика, за чието
удържане средновековните мислители са се грижили толкова много.
Ако трябва с едно изречение да обобщя заявените със заглавието на
този доклад поуки, то би гласяло: всяко полагане на музиката в дадена
конструкция, изграждана с оглед да обслужва целите на историята
на културата, на която и да било област от хуманитаристиката или на
общата теория на изкуството, рискува да остане външно, както и да
изопачи представите за нея; обратно, подходът, при който посоката се
сменя така, че се започва с музиката, позволява не само да се постигне
разбиране, близко до самата нея, до собствената ѝ същност, но това
разбиране да разшири възможностите на тълкуването също и за останалите изкуства, културни сфери или епохи.
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THE IDEAS ABOUT MUSIC AND THE TRAPS OF
INTERPRETATION: TWO LESSONS OF HISTORY
Kristina Yapova
Abstract: This paper submits for discussion two generally accepted schemes
in human studies for examination of cultural, in particular musical, phenomena.
The author intends to demonstrate the inadequacy of both the schemes in the
field of musicology where they may function only as doxes in Plato’s sense.
The first scheme is expressed in the formulae that there exists a historical transition
‘from myth to logos’. Two arguments are adduced against this first doxa – the one
of a general scientific value, the other of specifically musicological relevance.
Firstly, ‘myth’ and ‘logos’ are not concepts that stand on one and the same level.
Secondly, the use of ‘myth’ varies as to the position occupied by the one who
makes judgment of it; the use of ‘logos’ depends on the choice of the specific
meaning of this word from the scope of its full sense. Thirdly, in musicology the
scheme is even more unworthy, taking into consideration that being involved in
it from outside, it remains incongruous with its basic concepts.
The second scheme owes its birth to an elimination of the distinction between
two concepts: humanism (in its static shape) and humanization (as a word that
conveys a process). Through assigning humanism to a historical period (15th – 16th
centuries in Western Europe), and with ascribing to it certain ideological parameters
(Renaissance humanism), we are about to lose interest in the humanization as a
process that abides by a law different from these catering for the needs of some
general cultural-historical periodization. The restoration of this interest as a task
of musicology will allow it not only to confirm that humanization in music was
in process during the Early Middle Ages, but also to maintain that it is exactly
the fact that humanization manifesting itself in music earlier than in the other
spheres of culture that characterizes a whole epoch, giving us reasonable grounds
for calling it Musical Middle Ages.
Key words: myth – logos, musica theorica/musica practica, harmony – harmo
nics, harmony – harmonization, humanism – humanization
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

THIRD STREAM И МУЗИКАЛНИЯТ АВАНГАРД
(СРЕДАТА НА XX – XXI В.)
Гергана Костадинова1
Резюме: Статията повдига някои въпроси относно връзката между джаз
музиката и съвременното композиторско творчество от втората половина
на XX век и началото на XXI век. В края на 50-те и началото на 60-те
години на миналото столетие използването на композиционни техники като
импровизация, алеаторика, експериментиране с нетрадиционни инструменти
и различни тембри, както и една цялостна посока към независимост от
функционалната логика и нов поглед към музикалната форма се наблюдава
в творчеството на композитори като П. Булез, Дж. Кейдж, К. Щокхаузен,
както и джаз музиканти като О. Колман, С. Тейлър, Дж. Колтрейн.
С еволюцията на авангарда двете течения стават все по-близки. На границата
между тях се появяват нови стилове, изискващи нова терминология. Важни
моменти са въвеждането на термина third stream, или трето течение, от Г.
Скулър през 1957 г., както и фрий джаз, произлизащ от пиесата на О. Колман
“Free jazz” през 1960 г. Няколко години по-късно тези процеси се отразяват
в България в творчеството на Милчо Левиев и Иван Спасов.
Ключови думи: джаз и съвременна музика, трето течение, фрий джаз, импровизация, авангард, алеаторика

Eклектичността, бoгатството на идеи, разнопосочните опити, характерни за изкуството на XX век, ни изправят пред множество въпроси.
Настоящият доклад има за цел изследването на авангарда в музиката от
края на 50-те години на миналия век до наше време. Той няма стремеж
да даде категорични отговори, а по-скоро да хвърли светлина върху
връзките, които се появяват между авангардните течения в джаза и
съвременната класическа музика.
Развитие на музикалния авангард и възникването
на нови термини
Понятието авангард в музиката на постмодерната епоха, било то в
класика или джаз, от позицията на XXI век е трудно да бъде дефинирано.
Да бъдем пред всички, въвеждайки нови идеи, изисква изкуството да е
1 Gergana Kostadinova is a PhD Student, Music Department, Institute of Art Studies, Bulgarian
Academy of Sciences. Research field: Classical and Jazz Music in the Twentieth and Twenty-first
century. E-mail: gerganadkostadinova@gmail.com
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праволинейно в историческото си развитие. В този ред на мисли само
ако вярваме, че музикалната история е право линеарно движение към
по-велика комплексност, или по-голяма абстракция, по-голям дисонанс,
или каквото и да е по-велико, то тогава бихме могли да идентифицираме кои композитори и композиции са напред, пред другите. Но ако
постмодернизмът отрича линеарността на историята и автономното
развитие на музиката и я вижда като ненасочено поле, в което паралелно
се развиват различни процеси, би било невъзможно да приемем, че има
авангард в постмодерната ситуация. Но същевременно експерименти в
дадена посока, дори понякога без последователи, съществуват.
Промените, започнали още в началото на миналия век, дават отражение върху джаз музиката в средата на века. Ако се върнем в края на
50-те и началото на 60-те години на XX век и проследим развитието
досега, попадаме в период, в който джазът и авангардната класическа
музика насочват поглед в една посока, тръгвайки към търсенето на
нещо ново, бидейки „пред“ другите. Смесват се все повече елементи
и техники – електроника, импровизация и алеаторика, търсене на източници в източните философии, експериментиране с нетрадиционни
инструменти, търсене на специфични тембри. Така двете направления
се доближават толкова близко едно до друго, че често са неразпознаваеми. Привлечени да експериментират, да се движат пред другите са
едновременно композитори като Пиер Булез, Джон Кейдж, Карлхайнц
Щокхаузен, Милтон Бабит, Гънтър Скулър, така и джаз музиканти
като Орнет Колман, Сесил Тейлър, Алберт Айлер, Арчи Шеп, Джон
Колтрейн, Дон Чери, Сън Ра.
С развитието на авангарда двете течения са все по-близко едно до
друго, музикантите се адаптират да изпълняват и композират както
класика, така и джаз. Появяват се т.нар. “crossover” музиканти и голям
брой композиции. Налага се терминът third stream2, въведен от Гънтър Скулър3 през 1957 г. Пиесите от third stream се характеризират със
2 На български се превежда като трето течение – Й. Рупчев реферира като негово начало
композицията на Джордж Ръсел “A Bird in Igor’s Yard” от 1949 г. – „чрез използване на
имената на Чарли Паркър (Bird) и Игор Стравински, а и чрез самата музика се прави опит
за съчетаване на елементите на джаза и съвременната академична музика... В края на 50те се появява цяло направление, за чийто основоположник и теоретик се смята Гюнтър
Шулър, който се опитва да съвмести импровизационните принципи и инструментариума
на джаза с класическата музика... В конкретния смисъл понятието изчерпва смисъла си
до края на 60-те, но по принцип се употребява винаги когато се наблюдава смесване на
елементи на академичната музика и класиката с джаза.“ Вж. Рупчев, Йордан. Изборът на
Рупи. Р...Я. С., 1999, 137–138 [Rupchev, Yordan. Izborat na Rupi. R...Ya. Sofia, 1999, 137–138].
3 Й. Рупчев и други източници изписват името като Гюнтър Шулър, но тук се приема
английската транскрипция – Гънтър Скулър, тъй като неговата композиторска и музиковедска дейност се развива главно в САЩ.
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съвместяването на елементи от джаз музиката (най-важни са импровизацията и ритмическите особености) и класически композиционни
принципи. Появява се и free jazz – терминът е въведен през 1960 г. от
Орнет Колман вследствие на неговата композиция “Free Jazz”4. Тя е
ключова за развитието на джаза – 36-минутна, с двоен квартет, записана
е наведнъж – осемте музиканти импровизират едновременно, без предварително уговорено темпо, метрум, акорди, последование на хоруси,
дори е лишена от строго темпериран строй. Това е характерна черта
на free jazz – акордовите последования не са предварително написани, музиката се създава в движение и най-важно е взаимодействието
между музикантите. Third stream и free jazz можем да приобщим към
авангардните течения в джаза, тъй като те се развиват едновременно
и хвърлят своя поглед „напред“, експериментирайки и търсейки нови
пътища за развитие на джаз музиката.
В Чикаго се създава ААCM (The Association for the Advancement of
Creative Musicians) – обединява музикантите с авангардни идеи и виждания (Антони Бракстън, Art Ensemble of Chicago и др.). Музиката им е
на границата между джаз и съвременно композиторско творчество, дори
може да се каже, че предизвиква с идеите си авангардното движение,
водено от Джон Кейдж. Концертите са импровизация, много от произведенията обединяват музика, геометрия и изобразително изкуство.
Интересно е да хвърлим поглед към процесите, които текат в България през този период. Тук информацията за това развитие закъснява и
тези нови музикални идеи не се възприемат веднага. Първите композиции на Милчо Левиев не се посрещат възторжено. Може би публиката, а
и музикантската общност още не e готова за по-смели и екстравагантни
опити. Но през 60-те години вече наблюдаваме и други проявления. На
14.05.1967 в Камерната зала „Славейков“ е изпълнена композицията на
Иван Спасов – „Конфронтация – музика за приятели“ от квартет „Димов“
и джаз квартет „Фокус‘65“. Това е една от първите творби в България,
използващи алеаториката като композиционна техника. Бихме могли
да направим паралел с произведението на Орнет Колман “Free Jazz”,
но не е ясно дали то е имало пряко влияние5.

4 “Free jazz” ще съотнасяме към произведението на Орнет Колман, а free jazz – към
течението в джаз музиката.
5 Според Вл. Гаджев „Възможно е Иван Спасов да познава произведението на Орнет
Колман “Free Jazz” и използваните от него изразни средства и технически похвати, попътни на това, което в Европа прави Карлхайнц Щокхаузен, а в Америка Джон Кейдж“.
Вж. Гаджев, Владимир. Now’s the time. Джазът в България. Българите в джаза: 1911–1991.
С., 2010, 232 [Gadzhev, Vladimir. Now’s the time. Dzhazat v Balgariya. Balgarite v dzhaza:
1911–1991. Sofia, 2010, 232].
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Всички тези търсения, свързани със свобода на формата, избягване
от тоналността, експериментално мислене в посока на тембри, звукоизвличане, импровизация и освобождаване от метрума, поставят пътищата на развитие на класика и джаз плътно един до друг. Генезисът
на авангардното движение в джаза и в класиката се корени в едни и
същи цели. В класическата музика можем да търсим тези промени още
от началото на ХХ в. при Шьонберг и Берг, както и през 50-те години в
Дармщадтската школа – Щокхаузен, Булез. Малко по-късно някои от
авангардистите – Милтон Бабит, Гънтър Скулър и Джон Кейдж намират
израз на своята музика чрез адаптация на техники от джаза. Например
Кейдж увеличава значително ролята на импровизацията – техника,
която съществува през барока, а и по-рано, но е толкова забравена, че
трябва да бъде припомнена наново.
Осмисляне на композиционните техники
в светлината на авангарда
Общите композиционни техники, общият музикален език на авангардните течения в джаз музиката и съвременното композиторско творчество от средата на XX в., а именно тенденциите за разширяване на
тоналната функционалност, нетрадиционният прочит на музикалната
форма и импровизацията (която може да се отбележи като най-ключова
за взаимовръзката между джаз и класика през ХХ и ХХI век) ще бъдат
разгледани.
Разширяване на тоналната функционалност, атоналност
Така както класическата музика разширява, дори се отделя от тоналния
език на предхождащата я тонална музика, така и free jazz се „освобождава“ от рамките на функционалната логика, тоналната функционалност.
Според Джон Маурер6 тези опити в джаза започват от Майлс Дейвис и
неговия ”Milestones”, използвайки модалността, и водят към атоналния
фрий джаз. В композицията “Milestones” от 1958 г. функционалната
хармония не е тази, която диктува музикалното развитие. Използвани са
стари ладове, пиесата е разделена на 2 дяла: в дорийски и в еолийски лад.
Екехарт Йост отбелязва следното явление: „Това, което първоначално
се възприeма от джаз критиците като изключителна слабост и липса на
връзка в хармонията, се оказва всъщност стремеж към нова концепция
на импровизаторската мисъл7“. Това е първата крачка в посока към
атоналния free jazz.
6 Maurer, John. A Comparison of Free Jazz to 20th-Century Classical Music. Similar Percepts
and Musical Innovations. February 24, 1998, 5–6.
7 Jost, Ekkehart. Free Jazz. New York, 1994, 18.

60

1. Майлс Дейвис – “Milestones” – модалност в джаза
Miles Davis’ piece “Milestones” – modality in jazz

Джон Колтрейн продължава развитието в тази насока (модални са
пиесите му “So what” и “Flamenco Sketches”). Постепенно в неговите
импровизации (“My favorite things“, “India”) все в по-голяма степен
навлиза хроматизъм и смесване на различни ладове, битоналност –
доближавайки го до Барток и Шьонберг в началото на ХХ век. Йост
пише още: „В традиционния джаз основната цел на темата е да създаде
хармонична и метрична рамка като основа за импровизация. Във free
jazz, който не възприема фиксираните модели или тактове, или функционална хармония, тази цел вече не съществува“8. Според него дори
бихме могли да наречем и авангардната класическа музика free classical.
А значението на free той определя не като пълна свобода, а освобождаване от функционалната хармония, залагане на комуникативност и
взаимодействие между музикантите.
Някои от джаз музикантите, например Орнет Колман, използват
техниката на тонален център. В произведението “Tears inside” един
тон играе ролята на своебразен педал – мелодиите започват от него,
ориентирани са към него дори когато интервалите са дисонантни. Вече
функционалната логика не е ръководещата за развието на композицията.
Джон Маурер9 посочва като водещи следните композиционни техники:
мотивното развитие, сонористиката и използването на различни
от височина и тембър музикални параметри (ритъм, темпо, метрум,
динамика). Мотивното развитие, използването и взаимодействието на
мелодични модели се среща при Орнет Колман. Това е вид мотивна
импровизация – мотиви, независими от главната тема, които се развиват
и не са свързани само пряко един с друг, а имат връзка в цялостен контекст. Маурер тук прави паралел с Барток и „Микрокосмос“. Тембровата
вариация, играта с различни звуци се забелязава при използваните от
8 Jost. Free Jazz, 18.
9 Maurer. A Comparison of Free Jazz, 7–19.
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Сесил Тейлър различни динамики, регистри. Маурер отбелзява също
пулсиращите ритмични мотиви, които се срещат при Сън Ра, Стравински
и Стив Райх. Голяма разлика в динамиката (началото на фразата да е ff,
а краят – ppр, чак до едва доловим звук) е характерна както за Айлер,
така и за Барток.
Особености на музикалната форма
По отношение на структурата на музикалната форма авангардното
търсене се изразява в опити за разчупване на традицията при развитието, бягане от квадратност; избягване на функционална зависимост
между периодите, асиметрия на дялове. Комбинират се традиционни
форми с нови процеси – традиция и „революция“. Маурер10 сравнява
Алберт Айлер, който съчетава архаична мелодичност и джаз рифове,
дисторшън, дисонанс и атоналност, с подобния подход на Берио в неговата Sinfonia (консонанс-дисонанс), както и с Джон Зорн и неговото
произведение “Forbidden fruit”. През последните години именно търсения в тази посока са актуални – съчетават се, дори се залага на тези
опозиции: тонално – атонално, акустични инструменти – електронни
звуци. Друга интересна проява в търсенията на джаз музикантите са
бароковите музикални форми, изградени чрез принципа на додекафонията. Така например в своите „Инвенции“ през 70-те и 80-те години
Милчо Левиев създава полифонична музикална тъкан с помощта на
12-тоновата серия.
Импровизация и алеаторика
Импровизацията е една от
най-характерните формообразуващи и неизменно присъстващи техники в джаза. Ако за повечето класически произведения от ХVII до
XX век е прието, че нотният текст
е изцяло записан и импровизация
липсва, то тази традиция бива променена чрез авангарда. Възражда
се и колективната импровизация,
важно е взаимодействието между
музикантите.
Алеаториката е широко застъпена при Кейдж (“Freeman Etudes”),
Булез („Структури“). В световното
10 Maurer. A Comparison of Free Jazz, 15–16.
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2. Милчо Левиев – „Инвенция № 2“ из
„Пиеси за пиано“
Milcho Leviev – “Invention № 2”,
“Piano Music”

развитие на джаза я откриваме при Орнет Колман. Джон Маурер отбелязва11, че той използва фиксирани фрази, които членовете на състава
изпълняват асинхронно – музикантите имат точно изписан музикален
материал, но не е зададено време. Такава техника на контролирана случайност има и при Лютославски – “Venetian Games”, “Paroles
Tissees”. В своето произведение „Конфронтация – музика за приятели“
Иван Спасов използва алеаторната композиторска техника за пръв път
в българската литература, но тази техника, разбира се, не е чужда и за
други български композитори – Васил Казанджиев, Константин Илиев.
Друг подход е използването на тематичен каталог или лист от алтернативи. Към него се насочва Дон Чери в своето произведение “Mu
I”. Спонтанното решение да се избере тема от каталога в даден момент
и музикален контекст също е вид импровизация. Каталогът се състои
от кратки, ритмически и мелодически ясни фрази. Те се повтарят няколко пъти остинатно, но постепенно се променят и превръщат в други
теми. Тук можем да направим аналог с Месиен в неговите “Amen de la
Creation” – първа част от сюитата “Visions de l’Amen”.
Техниката на статична импровизация също намираме както в авангардните търсения на джаз музикантите, например Дон Чери, така и при
Джон Кейдж („Оркестрова пиеса „101“), Дон Чери използва „безкрайни
мелодии12“, в които липсва движение, хармонично развитие, сведени
са до възможно най-малките цикли.

3. „Безкрайни мелодии“ – Дон Чери
“Endless melodies” – Don Cherry

11 Maurer. A Comparison of Free Jazz, 14.
12 Jost. Free Jazz, 157.
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Развива се и т.нар. свободна или спонтанна импровизация. Характерна както за някои джаз музиканти, така и за съвременната музика.
Тя не е обвързана със съществуващите правила в джаза и формообразуването. Фокусът се измества от хармонията към други елементи –
тембър, ритъм, мелодични интервали, спонтанното взаимодействие
между музикантите. През 80-те години у нас Боян Воденичаров, заедно
с флейтиста Димо Георгиев, а по-късно и Йълдъз Ибрахимова, развива
този стил на творчество. Тази тенденция се развива и от редица музиканти извън България – Джон Зорн, Антъни Бракстън. Набляга се върху
настроението, текстурата и на изпълнителския стил повече отколкото
на фиксирането на тоналност, темпо, хармония или ритъм. Тези опити
в България нямат звукозаписна реализация.
Експерименти в посока сливане на класика
и джаз: Third stream
Third stream смесва класически и джаз елементи – най-важните
са наличието на импровизация и класически композиционни принципи. Фразиране, акцентиране, артикулация могат да бъдат класически.
Композитори като М. Дейвис, Д. Елингтън, Ч. Мингъс, Г. Скулър са
завладени от идеята да съчетаят аспекти от джаз традициите с класически композиционни техники и инструменти. Гънтър Скулър въвежда
терминa Third stream, или трето течение, като за First stream (първото
течение) се приема европейската класическа музика, за Second stream
(второ течение) – американският джаз, а третото е комбинацията от
елементи и от двете традиции. Скулър смята това за един от пътищата, по който креативните музиканти поемат през 60-те години на ХХ
век. Композициите са много по-стриктно структурирани в сравнение
с джаз пиесите, целта обаче е те да запазят спонтанността, така важна
за джаз музиката. Пример за такива стилови трансформации е пиесата
му “Transformations” (1957) – комбинираща 12-тоновата техника със
сонористика и джаз импровизация.
Много от произведенията в този период не са приети добре – смята
се, че събирайки се, двете течения ще си навредят. Реализацията на
структурираност и организация, в съчетание със спонтанност и импровизация, характерни за джаза, се оказва не толкова лесно постижима.
На българската сцена съчетаването на класика и джаз навлиза през
60-те години на ХХ век с творчеството на Александър Владигеров и
Милчо Левиев, следвани през 70-те от Симеон Щерев и Марио Станчев,
а през 80-те – Боян Воденичаров и Антони Дончев. Тези музиканти установяват взаимовръзката между джаз и съвременна класическа музика.
След бурното развитие на джаза през 60-те години, както в световен,
така в национален мащаб, през 70-те следва успокоение. Но пътищата
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на авангардния джаз и съвременната композиторска практика дотолкова
са се доближили, че според Янош Гонда „Днес взаимното влияние на
джаза и композиторската музика ражда по-сложни форми, отколкото в
миналото и едновременно с това целият процес става все по-съкратен.
В началото върху джаза влияят само европейски форми, докато днес все
по-често се натъкваме на обратното явление – случва се например не
само джазови музиканти да преработват в свой стил някои музикални
откъси, но и самите композитори да използват естествено елементи от
джаза. Всичко ни навежда на мисълта, че в следващите десетилетия във
връзката между джаза и класическата музика все повече ще се чувства
влиянието на тази двойственост.“13
Факт е обаче, че в социалистическите страни джазовата култура не
е толкова застъпена и процесите протичат по-бавно, но все пак намират отзвук. Например в края на 70-те и началото 80-те години можем
да намерим отражение на тези процеси в творчеството на Анатоли
Вапиров: „Славянска мистерия“(1977), „Линиите на съдбата“ (1980) – в
памет на Албан Берг. Вапиров продължава своите търсения в посока на
взаимопроникване между джаз и класика и през 80-те, 90-те години, но
намира много малко съмишленици – в част от творчеството на Антони
Дончев и Христо Йоцов.
Прекрачвайки XXI век, неговата еклектичност ни изправя пред
жанрове, които трудно бихме могли да дефинираме. Едновременно
продължават да съществуват, да се реализират и развиват голяма част
от композиторските техники от XX век. В музикалната литература
намираме все повече примери за такива еклектични произведения. Но
публиката трудно може да бъде изненадана или очарована, нейните
сетива са преситени – развитието на масмедиите и глобализацията са
както благоприятни, предоставяйки голям избор на слушателите и възможност за развитие на музикантите, така и негативни – потапят ни в
една унифицирана среда, където почти невъзможно е за артиста да бъде
оригинален. Въпреки тези обстоятелства музикантите експериментират в
творчеството си, продължават да следват пътя, предначертан от средата
на миналия век. Развитието на техниката увеличава ролята на софтуери,
електронни инструменти, звукови ефекти. Можем да открием прекрасни
примери – от една страна, съчетаване на класика и джаз, и от друга –
експериментално насочени търсения чрез използване на възможностите
на съвременната електроника. Но не бихме могли да дефинираме тези
опити като авангард, поне в радикалния му смисъл от миналия век, а
като експериментални търсения и разнопосочни явления в музиката.
13 Гонда, Янош. Джазът – история, теория и практика. С., 1975 [Gonda, Yanosh. Dzhazat –
istoriya, teoriya, praktika. Sofia, 1975, 157].
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THIRD STREAM AND THE MUSICAL AVANT-GARDE
(MIDDLE OF 20TH– BEGINNING OF 21ST C.)
Gergana Kostadinova
Аbstract: The article raises some questions about the relationship between jazz
and contemporary classical music in the second half of the 20th and the beginning
of 21st century. Both employ similar compositional techniques – improvisation,
aleatory, experiments with instruments and timbre, abandoning the functional
tonality. These elements could be observed in the work of composers such as
Pier Boulez, John Cage, Karlheinz Stockhausen, and jazz musicians like Ornette
Coleman, Cecil Taylor, John Coltrane.
With the evolution of the avant-garde the two streams become even more alike.
New crossovers appear, new terminology arises. Key points are the Third stream,
as introduced by Gunther Schuller in 1957, and free jazz, leading from Ornette
Coleman’s piece “Free jazz” in 1960. Some years later, these changes are reflected
in Bulgarian pieces in the works of Milcho Leviev and Ivan Spassov.
Key words: jazz and contemporary music, Third stream, free jazz, improvisation,
avant-garde, aleatory
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ВЛАСТТА И МУЗИКАТА ЗА НАРОДА
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
Венцислав Димов1
Резюме: Предложената тема кореспондира с няколко тематични полета:
дебати за общоевропейската и националната идентичност; опозициите
център – периферия, официално – неофициално; маргинали, ъндърграунд,
дисиденти и др. Докладът ще разгледа отношението власт – медии – музика
през призмата на идеологическата употреба на медийната музика (народна,
естрадна) през близкото минало – България през епохата на социализма
(1944–1989). Изследването е част от работа по колективен научен проект
„Меката власт“ на популярната музика (по примери от България и Балканите)“ и се базира на анализи на архивни документи, радиопрограми
и дискографии, обзор на специализирана периодика и свидетелства на
личности, участници в процесите. Прочитите на белязаната от идеология
и социалистическа пропаганда музикална култура в контекста на медиите
открояват няколко основни агенти, въздействия и разкази: идеологически
нормативи (наративи на властта); идеологизирани практики (контекстите
в системата на социалистическата културна политика); отпечатъци върху
музикални текстове.
Ключови думи: народна и естрадна музика, радио, социализъм, контрол,
мека власт

Въведение
Текстът разглежда някои аспекти на отношенията музика – власт в
близката история на България (1944–1989), свързани с музиката, която
е популярна и медийно тиражирана. Наричана музика за народа, тя
е един нехомогенен в жанрово и стилово отношение масив, който
включва предимно медийноформатирани варианти на фолклорното и
1 Ventsislav Dimov [PhD (1999); DSc (2018)] is an Associate Professor, Doctor of Science.
Head of the “Ethnomusicology” research group at the Institute of Art Studies, BAS. Associate
Professor in Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication. Research field: ethnomusicology, anthropology of traditional and popular music, media
studiеs. Author of the books: “Etnopopbumyt” [The ethnopopboom] (2001, Sofia: Bulgarsko
muzikoznanie); “Dobrudzha: pamet i pesen” [Dobrogea: Memory and Song] (2012, Dobrich:
Matador); and co-author of the book “The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria” (2002, Sofia:
Bulgarsko muzikoznanie). Awards: Special Prize for the Book of the Year, UBC (2012), Book of
the Year, UBC (2003), International Roma Union Prize (2004), Music journalism, UBC (2004),
“Guardian of Traditions”, ARIZ (2013), Medal “100 years of World War I”, Ministry of Defense
of the Republic of Bulgaria (2018). E-mail: vdimov.fjmc@gmail.com
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популярното: музика, която се етикетира в програмите на радиото и
телевизията, върху обложките на грамофонните плочи, в публичното
говорене като народна, естрадна, най-масова, забавна, битова музика,
музика с масова приложимост, за консумиране от масата на народа.
В официалното говорене – наративите на властта, журналистическата
реч, научния разказ – тя присъства през целия пероид на социализма,
защото е свързана с широки аудитории (масите), прониква във всекидневието им; нейната низова активност кара елитите да я проблематизират, защото е важна за властова употреба. След няколко десетилетия
теоретично дисциплиниране в официалния наратив изкристализира
добилото в началото на 80-те години на ХХ век понятие масова музикално-интонационна среда2.
Медиите и журналистиката през епохата на социализма като масови
комуникатори на информация, художествено творчество, забавления
функционират като част от идеологизираната система на властта и се
разбират като важна обществено-политическа дейност, инструмент
на политиката и като такива, според Мария Дееничина, са част от
„фанфарно-заклинателния модел“ и имат няколко основни функции:
идеологическа, пропагандно-агитационна, социалноинженерна, нормативираща, апологетична, репресивна, на отдушник на социалното
напрежение3. Медийната музика функционира в системата на социалистическите медии естетически и идеологически. Чавдар Попов твърди:
„в тоталитарната система произведението на изкуството е носител на
идеологическа аура, която се формира посредством медиите“4.
Прочитите на белязаната от политика, идеология, власт и социалистическа пропаганда музика за народа в контекста на медиите могат да
се обобщят в няколко възможни изследователски полета, очертани от
типовете агенти, въздействия и разкази: музиката в идеологическите
нормативи (как властта я вижда); музиката в идеологизираните практики (как властта действа с/чрез/върху нея); отпечатъците на идеологията върху музиката като съдържание (от стилово-жанрови масиви до
конкретни песни); възприемането и функционирането на музиката за
народа от самия народ, „долу“, което включва рефлексията на първите
три сфери, превръщането на наративите и структурите в представи и
2 Вж. Стателова, Р. Към същността на явлението музикално-интонационна среда. –
Българско музикознание, 1982, № 3, 45–60 [Statelova, R. Kam sashtnostta na yavlenieto muzikalno-intonacionna sreda. – Bulgarian musicology, 1982, No 3 , 45–60 ] и др. на същия автор.
3 Дееничина, М. Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската
журналистика 1956–1989 година. С., 2005, 49–87 [Deenichina, M. Mezhdu fanfarite I zaklinaniyata. Totalitarniyat model na balgarskata zhurnalistika 1956–1989 godina. Sofia, 2005, 49–87].
4 Попов, Ч. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика. С., 2002, 40 [Popov,
Ch. Totalitarnoto izkustvo. Ideologiya, organizaciya, praktika. Sofia, 2002, 40].
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обратното (как меката власт се мисли и действа). Въпросите, които се
засягат в този текст, са свързани с това как властта вижда и употребява
музиката за народа (отгоре).
Музиката за народа: популярното като народно
Тук популярната и народната музика се разглеждат като форми на
популярната култура. Популярната култура има динамична природа:
като комерсиална култура, но и културата на „народа“, тя е място на
постоянно напрежение и борба. Популярната култура приема или
оспорва културата на управляващите, превръща се в залог в борбата,
арена на съгласие и съпротива, като терен за обмен и взаимна асимилация5. Популярномузикалното обединява широк аспект от стилове
и жанрове, общото между които са връзката с културната индустрия,
медийността и звукозаписът; всекидневността, достъпността и развлекателността6. Подобно на популярната музика, народната музика е
медийна музика – през ХХ век народна музика е етикет за назоваване
на трансформираната, записана и медийно разпространявана музика
със селски произход и фолклорни корени в България – жанров масив
в звукозаписната индустрия и радиопрограмата7. Понятието народна
музика е синоним на фолклорна музика в България през 45-годишния
социалистически период, която е култивирана и стандартизирана чрез
радиото, грамофонните плочи и концертите8.
Пиер Бурдийо в „Употребите на народ“9 сочи как говоренето за народа
или от народа е израз на властова борба, минимализирана в художественото, но максимално силна в политическото поле. В социалистическа
България понятието народно е сред любимите в наратива на властта:
новата власт, както и свързаната с нея култура и музика е „народна по
форма и социалистическа по съдържание“. Понятието народ според
Ивайло Знеполски е „основна легализираща режима матрица“, има се5 Hall, S. Notes on Deconstructing The Popular. In: Guins, R., O. Cruz. Popular Culture. London: Sage, 2005, 64–71.
6 Вж. Manuel, P. Popular Musics of the Non-Western World. New York: Oxford University Press,
1988; Middleton, R. Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press, 1990; Shuker,
R. Popular Music. The Key Concepts. London & New York: Routledge, 2001; Стателова, Р.
Обърнатата пирамида. Аспекти на популярната музика. С., 1993 [Statelova, R. Obarnatata
piramida. Aspekti na populyarnata muzika. Sofia, 1993].
7 Вж. Пейчева, Л. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в
новите времена. С., 2008 [Peycheva, L. Mezhdu Seloto I Vselenata: starata folklorna muzika
v novite vremena. Sofia, 2008].
8 Rice, T. Music in Bulgaria. Experiencing Music, Expressing Culture. NY., Oxford University
Press, 2004, 67–68.
9 Бурдийо, П. Казани неща. С., 1993, 155–160 [Bourdieu, P. Kazani neshta. Sofia, 1993, 155–160].
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мантичната двойственост, но се означава в полето на класовото и вместо
етническо става социално понятие: народ са масите, които изпълват
улиците на митинги и манифестации. Единството на народа се разбира
като социална еднородност10. Държавният социализъм, според Ивайло
Дичев, е „поп социализъм“: културата трябва да е популярна, без да
е комерсиална, забавна, без да е безидейна, масова, без да е свободна,
популярна, но национализирана и национално еднородна11.
Отгоре: как властта вижда и употребява музиката за народа
В социалистическа България (1944–1989) държавната звукозаписна
компания „Балкантон“, радиото и телевизията продуцират, записват и
тиражират огромен масив народна и естрадна музика. „Правилната“
музика за народа е институционална: произвежда се и се потребява във
фабриките на идеологически контролираната, държавно и партийно
ръководената медийна индустрия. Между институциите на музикалната и медийна индустрия има синхрон, взаимодействие и обмяна,
защото те са част от единна властова субординация на държавната и
партийната власт. Под обща институционална шапка и пратиен контрол
има хоризонтални връзки между медиите: записи в радиото се тиражират на плочи на „Балкантон“; записани в звукозаписните студиа на
„Балкантон“ песни се излъчват в радиоефира, радиозаписи попадат в
звуковата партитура на телевизионни забавни предавания. Членове на
творчески съюзи (СБК, СБП) участват в системата на подбор и контрол
заедно с медиите и институциите, които организират концертен живот
и музикални програми в заведения и курорти (Бюро „Естрада“, Главна
дирекция „Българска музика“). В системата на държавен и партиен
контрол достъп до медии и сцена получават само автори, изпълнители и репертоар, които отговарят на идеологическите, политически и
естетически изисквания на властта. Допускането до сцена и медии е
сложна система на отсяване на правилните чрез подбор от комисии.
Популярната музика, особено джазът като танцова музика през
50-те години и рокмузиката след 60-те години на ХХ век, по време
на държавния социализъм са идентифицирани в наратива на властта
най-често като вредно западно влияние, несъвместимо със социалистическата идеология, естетика, етика и начин на живот. Като компонент
на развлекателната, всекидневната и особено на младежката култура,
10 Знеполски, И. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. С.,
2008, 140 [Znepolski, Iv. Balgarskiyat komunizam. Sociokulturni cherti i vlastova traektoriya.
Sofia, 2008, 140].
11 Дичев, И. Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на
обитаване. С., 2007 [Dichev, Iv. Grazhdani otvad mestata? Novi mobilnosti, novi granici, novi
formi na obitavane. Sofia, 2007].
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социалистическата власт вижда популярната музика в медиите като обект
и агент на идеологическо въздействие: контролирана правилно, тя се
използва и като символен капитал с идеологически и пропагандно-агитационни функции; и като социалноинженерен ресурс за изграждане на
новия човек, и като апологетично средство на партията и вожда, и като
предпазен клапан за освобождаване от социално напрежение.
Народната музика е натоварена с различни идеологически съдържания, форми и функции през годините на социализма. Народната музика
в музикалната индустрия и медиите е натоварена със задачата да бъде
едновременно народна, демократична, масова, близка до масите; и
едновременно отговаряща на високите критерии за естетическо и патриотично възпитание. В масива записана и тиражирана народна музика
си съжителстват „музиката за народа“ с композиторското творчество
на фолклорна основа. Въпреки че са отричани от знаещите експерти
и властващите бюрократи, идиомите на народното като градско, балканско, леко, смесено (сантименталните буржоазни градски песни,
хумористични песни „на терци“, македонски градски песни, музика на
концертни групи и сватбарски оркестри, записи на цигански музиканти),
все пак се издават от „Балкантон“ или се включват в телевизионните
програми, защото са търсени от масовата аудитория. Възхвалявана и
толерирана от властта, високохудожествена народна музика (авторски
творби във фолклорен дух, композиторски обработки, репертоар на
професионалните фолклорни ансамбли, масови патриотични и идейноангажирани песни) бива издавана и излъчвана въпреки по-малкия
интерес на масите, защото манифестира естетически и идеологически
ценности. Известните фолклорни ансамбли като НАНПТ „Филип Кутев“
и ДАНПТ „Пирин“ се издават в поредици от плочи, насочени и към
външния музикален пазар.
Пример за употребата на народната музика като медиен идеологически инструмент с пропагандно-агитационни функции могат да
бъдат отделни певци и песни. Популярна още преди 1944 г., народната
певица Атанаска Тодорова става една от фасадните емблеми на новата
власт, тя е сред най-включваните в програмата на единственото радио,
нейни снимки се публикуват в пресата, получава държавни отличия и
звания. Атанаска Тодорова и музикантите от „Тракийската тройка“ са
на трапеза с вожда Георги Димитров, на когото гостуват и поздравяват
със съчинена от тях песен за него през 1947 г. Списание „Радиопреглед“12
свидетелства за честото включване в радиопрограмата на „Тракийската
група“ и Атанаска Тодорова и аргументира това с текст под снимката на
групата: „Нашият труд е песента. За 180 дена – 140 концерти по фабрики,
12 Радиопреглед, 4 август 1947, № 14 [Radiopregled, 4.08.1947, No 14].
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ТКЗС-та, трудови обекти, села и градове“. Анонсът е в стилистиката
на агитационните лозунги, които обединяват труда и народната песен,
за да посочат на народа правилния начин на живот.
През ранния период на тоталитарния социализъм от сталински тип
(края на 40-те и първата половина на 50-те години) усилено се сътворяват, изпяват, записват и тиражират песни за социалистическото село, за
новите трудови хора от народа (звеноводка, тракторист, овчар-бригадир),
за общия труд в ТКЗС-то и по полетата без синори, където „звена от
младежи... весело пеят... радостно живеят“. Записват се пропагандни
народни песни от и за малцинствата: циганският оркестър на Яшар
Маликов пее авторската му песен в народен дух „Бригадирка“, турският
самодеен колектив от Коларовград пее новосъздадена народна песен за
другаря Сталин на турски език – и двете са записани върху грамофонни
плочи от „Радиопром“.
Медийната музика за народа съдържа апологетика на партията и
вожда. „Росна китка“ – вокалната група към Радио София, създадена и
ръководена от Иван Кавалджиев, става постоянен участник в програмите
на радиото в края на 40-те години. Списание „Радиопрограма“ публикува снимки от среща на вожда на партията и народа Георги Димитров
с „Росна китка“13. През 50-те години в репертоара на новосъздадения
Ансамбъл за народни песни към радиото и в програмата на предавания
с музика за народа, като „Час за селото“, звучат новосъздадени авторски
песни за народа, съдържащи политически послания на властта. Една
от тях е „Овчар бригадир“, създадена от композитора Коста Колев и
поета Иван Василев (и двамата работят в Българското радио) и записана
първоначално от Народния хор на радиото с диригент Борис Петров
(Радиопром, № 2262-12988), която е сред най-харесваните народни
песни за новото село. Героят се трудил така в ТКЗС-то, че бил извикан
в София и награден лично от партийния и държавен глава Вълко Червенков. По-късен вариант на песента, записан от Мита Стойчева, вече
не възпява сваления от власт Вълко Червенков – овчарят е награден не
от него, а с Димитровска награда.
Как музиката в медиите трябва да отразява правилно народната
власт? Сред документите, които архивите съхраняват, са бележки на
Вълко Червенков, държавен и партиен ръководител в началото на 50-те,
по „Постановление за развитието на музиката и музикалното дело в
България“ (1952), с което властта декретира създаването на „дълбоко
свързана с нашия народ, близка и разбираема за него, правдива, изразителна, мелодична, високо идейна и дълбоко вълнуваща по съдържание
българска музика и песен“. Червенков пише: „Редица композитори
13 Радиопрограма, 25 май 1947, № 11 [Radioprograma, 25.05.1947, No 11].
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не познават достатъчно богатата и разнообразна българска народна
песен, не умеят творчески да използват и развиват ценното у нея [...]
ЦК на БКП счита, че трябва да се обърне най-сериозно внимание на
изучаването, популяризирането и развитието на нашата народна музика,
на разработване проблемите на нашето народно музикално творчество, на изучаването и популяризирането прогресивното ни музикално
наследство и нашето съвременно музикално творчество. За тая цел:
предлага на Българската академия на науките да укрепи с подготвени
музиковедски кадри Института по музика, да осигури разгръщането
на широка научно-изследователска работа в него и превръщането му
в център на българската музикална научно-изследователска мисъл;
възлага на председателя на Комитета за наука, изкуство и култура да
вземе мерки за по-нататъшното укрепване на Държавния ансамбъл
за народни песни и танци и за създаването на местни ансамбли със
задача да изучават, популяризират и развиват богатия наш национален
фолклор“14.
Загрижеността на партийното и държавно ръководство за правилните и неправилни музикални вкусове у народа е видна и в партийните
документи от следващото десетилетие. През 60-те години властовият
натиск през музиката за народа може да се разчете като реакция на
размразяването след култа към личността. Това потвърждават материалите от заседание на Политбюро на ЦК на БКП от 26 март 1963
г. „за някои прояви на буржоазното влияние сред младежта, свързани
с чуждопоклонничество, унизително пренебрежение към родното и
българското, еснафство, развращаваща музика и танци“. Партията
вижда в музиката за народа средство за борба с „упадъчните танци от
Запад“ чрез създаване и разпространение на „съвременни възпитателни
наши песни и танци, свързани с традициите и фолклора“: „Наложително е да се обединят усилията на Комсомола, Съюза на българските
композитори, Съюза на българските писатели, Централния дом за
народно творчество, да се привлекат нашите най-добри хореографи и
режисьори и на базата на динамичните и вихрени български народни
танци и съвременни ритми и фигури, да се създадат хубави модерни
танци за нашата младеж... да се организират курсове за разучаване на
модерни и народни танци... новият български танц „Добруджанка“,
който… предизвиква интереса на младежта... още не е получил желаното и възможно разпространение, за което може да помогнат медиите:
телевизията, киното, учителите-специалисти в училищата, ако това им
се възложи“15.
14 Вж. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а.е. 607, л. 1 [CSA, F 1B, I 15, F 607, p. 1].
15 Вж. ЦДА, Ф. 1б, оп. 6, а.е. 5092 [CSA, F 1B, I 6, F 5092].
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Народната власт променя вижданията си за естрадата като музиката
за народа през 70-те години на ХХ век: не я отрича, но я култивира.
Освен търсенето на народно и локално звучене, властта предписва
на младежта да се предлага нова, политическо-ангажирана песен. За
това говори държавният и партиен ръководител Тодор Живков в слово,
произнесено на среща на Секретариата на ЦК на БКП с организаторите
и участниците в Първия фестивал „Ален мак“ през 1975 г.: „Тук става
дума за съвременната естрадна музика. Доста хора от моето поколение
отричаха съвременната естрадна песен изцяло, по принцип. Това беше
неправилна позиция. Животът показа, че тази песен има своето законно
място, че тя отговаря на определени интереси, потребности, настроения.
Друг е обаче въпросът, какво трябва да представлява забавната, развлекателната песен и изобщо така наречената естрадна музика в наши
условия, в нашето общество. Ние сме решително портив пренасянето
на чужди нам образци, на чужди естрадни моди, против буржоазната
пошлост на текстовете, против затъпяващото въздействие на крясъците
и звуковите шокове. Съвременната естрадна музика има широк кръг
почитатели сред младежта, тя може и трябва да играе немалка роля в
естетическото възпитание и във възпитанието на чувствата на съвременния човек, на човека на социалистическото общество“16.
Вместо заключение: отгоре-надолу и отдолу-нагоре
Писано е за управлението на популярната култура и музика по време на социализма, за идеологическите изисквания към тях да бъдат
партийни, естетически, национални, възпитателни17. Изследването на
медийната музика през социализма18 (част от което е този текст) следва
да търси общата зона между това, което се харесва и има успех сред
широката аудитория; и това, което се харесва на властта и се приема за
„правилно“. Тази обща зона не е схема на сечение между два кръга, а
пластичното и динамично взаимодействие, в което има различни процеси. Активните сили в тези процеси могат да бъдат и институциите
16 Живков, Т. – Българска музика, 1975, № 10 [Zhivkov, T. Balgarska muzika, 1975, No 10].
17 Вж. Еленков, И. Културният фронт. Българската култура през епохата на комунизма –
политическо управление, идеологически основания, институционални режими. С., 2008
[Elenkov, Iv. Kulturniyat front. Balgarskata kultura prez epohata na komunizma – politichesko
upravlenie, ideologicheski osnovaniya, institucionalni rezhimi. Sofia, 2008]; Стателова, Р.
Естрада и социализъм. In: Шести академични пролетни четения. Международна конференция „Музика и диктат“. С., 2016, 62–73 [Statelova, R. Estrada I socializam. In: 6. Akademichni
proletni cheteniya. Mezhdunarodna konferenciya “Muzika I diktat”, Sofia, 2016, 62–73].
18 Вж. Димов, В. Медийна музика. Звукозаписна и медийно (ре)продуцирана музика от
България. Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“, СУ
„Св. Климент Охридски“, 2018 [Dimov, V. Media music. Recorded and (re)produced music
from Bulgaria. Dissertation, Doctor of Science, SU “St. Kliment Ohridski”, 2018].
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на властта, и получилите тяхната подкрепа творци, изпълнители и
дейци на културния фронт, но и публиката, потребителите, масите. Т.е.
необходима е поне двойна оптика: „отгоре“ и „отдолу“. В различните
периоди на социалистическа България спецификата на това взаимодействие е различна, различни са и медийните образи и разкази за музиката за народа. В медийните образи доминираща е утвърждаваната
от официалните медии картина, но има и свидетелства за наличието
на неофициални медийни канали за разпространение на приеманата за
„неправилна“ популярна и народна музика, за процедурите по нейното
дисциплиниране и контролиране. Музиката за народа в годините на
„народната власт“ е и официалната, идеологизираната, но има и такава,
която не е само в регистъра на „фанфарите и заклинанията“. Има музика за народа, която оспорва монолитността и парадността, като ги
иронизира с подмолни политически послания или просто ги заобикаля
с ярко изявен низов нагон към наслаждение и забавление. Наслагването
на едното и другото е и обща зона между „твърдата“ и „меката“ власт.
Но и разминаванията са важни, защото в случая с медийната музика
през социализма на пръв поглед монолитната картина на официално
представяната в медийните екрани на преса, радио, телевизия, звукозаписна индустрия народна и популярна музика съдържа редица
щрихи (присъствия и отсъствия, образи на правилното и неправилното,
ценностни избори, упражняване на контрол и избягване на контрола).
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POWER AND MUSIC FOR THE PEOPLE
IN SOCIALIST BULGARIA
Ventsislav Dimov
Abstract: The text analyses some aspects of the problematic music-power relations
in Bulgaria’s near history in the time of the state socialism (1944–1989), connected
to the popular music, circulated by the media. Dubbed music for the people here,
it’s a non-homogenous massif, in respect to genre and style, including variations
of folklore and popular, labeled in radio and television programs, as well as on
record covers, as folk, estrada, pop, everyday music. The question posed is: how
does power see and use the music for the people (from above)?
Key words: music for the people, folk music, estrada, media music, power
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ФОТОГРАФИЯТА КАТО ПОПКУЛТУРА
Йосиф Аструков1
Резюме: Снимането днес се превърна в популярна (поп) култура. И
фотографията, и видео формите се „демократизираха“ – превърнаха се
в ежедневна „игра“ в ръцете на масовия потребител. С развитието на
дигиталната фотография и достъпната за лесна употреба дигитална техника
фотографията се превърна в най-масовото изкуство. Това постави хората в
непривичната позиция на създатели, а не на потребители. Тази тенденция се
наблюдава много силно през последните години, което определено довежда
съвременната фотография до нивото на популярна, масова култура. Макар
и много употребявани днес и със сравнително ясно значение, тези термини
добиват различни определения във времето. Без да се спирам на тяхното
развитие и интерпретации през годините, ще направя уточнението, че ги
използвам като символ на масово социалнокултурно явление, достигащо
до значителен брой хора.
В класическия случай досега потреблението на популярната култура се
смяташе за пасивен акт. Широкият зрител (потребител) беше в ролята
на получаващия продукта на изкуството, а не в ролята на негов създател.
Повечето от изображенията днес не се създават, за да останат – било като
архив, документ или произведение на изкуството. Самата същност на
фотографията да запечатва времето се промени. До каква степен обаче това,
което масовият потребител създава, може да се нарече изкуство? И въобще
културен продукт? Как това променя общата среда и повлиява на свой ред
върху фотографията и общата визуална среда?
Ключови думи: фотография, популярна култура, масова култура,
дигитализация

На откриването на фотоизложбата “MY [EYES]LAND”2 на 17.01.2017
в кафе-галерия „ФотоСинтезис Арт Център“ авторът Симеон Патарозлиев сподели следното: „С наближаването си първо попадам на вече
1 Dr. Iosif Astrukov is an Assistant Professor at the Screen Arts department in the Institute of Art
Studies, BAS. His research is in the field of VideoDance, hybrid performance arts, multimedia
stage performances, photography. In 2015 he published the book “VideoDance” based on his
PhD thesis. In 2018 published online his latest research “Stage and Screen. New Multimedia
Performances”. He is also a freelance director, photographer and stage light designer. E-mail:
ioshertz@abv.bg
2 http://photosynthesis.bg/statia/MY_EYESLAND_fotografska_izlojba_na_Simeon_Patarozliev.
html [accessed 3.02.2017].
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опъната палатка, а сетне на потресаваща за мен гледка – около разбития
самолет в полукръг са се наредили петнадесетина души от всякакъв
пол, възраст и раса и вече са нагласили апаратите на стойките. Всичките
чакат в пълно мълчание. Става ми смешно: изглеждат като някакъв вид
секта, издигнали в култ купчина метал. Провеждам следния разговор
с един от фотографите:
– Здравей. Това да не е някакъв уъркшоп? – питам.
– Не.
– Тоест всички сте дошли тук абсолютно самосиндикално и не се
познавате?
– Да.
Някак губя интерес и желание да снимам...“3.
По време на своя разказ за пътуването си в Исландия той разказа
много подобни случки, част от които са публикувани в пътеписа му в
списанието за екстремни спортове 360°: „Кемперът ме оставя направо
пред самия водопад. Ситуацията е следната – пред мен се извисява
най-мощната водна стихия, която съм виждал през живота си, а пред
нея са се насъбрали стотици туристи, фотографи и като за капак на
всичко, снима се някаква боливудска продукция“4. Изключително
верни наблюдения, които и моят скромен опит от последните години
потвърждава. Фотографията и туризмът изначално са свързани: „Началото на фотографията съвпада с началото на масовия туризъм – до
степен, когато вече е трудно да се каже кое е оригиналният стимул“5.
Особеното днес е това изместване и тази масовост на фото туризма, т.нар. „фото пленери“, които събират групи от фотографи – основно любители, не толкова за да гледат, а да снимат. Комерсиалните
фотографи прекрасно знаят, че уникални кадри не се правят просто
така, в крачка и между другото. Изключение правят хората, които все
още възприемат фотографията като изкуство и които понякога стигат
до маниакални крайности в „живота си с фотоапарат“6. Авторите,
опитващи се все още да създават изкуство, попадат в една особена
междинна област – те със сигурност не са любители поради знанията,
уменията и постиганите резултати, като същевременно не попадат и
в категорията на комерсиалните фотографи, които развиват бизнес.
Изкуството обикновено генерира ограничени и непостоянни приходи,
което принуждава артистите да работят в друга област. Съвременната
3 Карагьозова, Мартина. Автопортрети от Исландия (пета част) [Karagyozova, Martina.
Avtoportreti ot Islandiya (peta chast)]. Available at: http://www.360mag.bg/posts/73105 [accessed
18.01.2017].
4 http://www.360mag.bg/posts/71678 [accessed 18.01.2017].
5 Badger, Gerry. The Genius of Photography. London: BBC, 2007, 131.
6 http://www.sofialive.bg/heroes/gradski-tip/833-ivan-aleksandur.html [accessed 8.02.2017].
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епоха отдавна е развенчала митологичния образ от 60-те години за фотографа-артист, свободен човек, с високи и независими доходи, който
живее заобиколен от красиви жени-модели, тълпящи се около него с
надеждата да ги снима, и въобще – декадентски живот в изкуството.
Филмът на Антониони „Фотоувеличение“7 (1966) експлоатира именно този някогашен образ на фотографа. Реалността днес е различна.
Изкуство се създава по-скоро спорадично, от независими творци или
малки групи, най-често самофинансиращи се или с ограничен проектен бюджет, което го превръща в губещо от финансова гледна точка
начинание. Като това е само първоначалният етап от създаване на произведението, за достигането му до публика се изискват още средства
и усилия. Същевременно с развиването на дигиталната фотография и
достъпната и лесна за употреба (практически автономна) дигитална
техника, фотографията се превърна в най-масовото изкуство. Фото
туризмът набира все повече популярност и се развива дори от туристическите агенции, промотиращи специални фото турове по известни
дестинации8, включително и такива за снимане със смартфони9. При
тези организирани фото екскурзии обикновено присъства и специализиран гид-фотограф, който насочва любителите към потенциалната
снимка, помага им в композицията и настройките на фотоапарата, дори
и за необходимата постобработка. За фото туриста остава единствено
да натисне копчето. Както и самият Симеон Патарозлиев сподели – в
интернет можете да видите десетки практически еднакви снимки на
конкретни дестинации в Исландия. На места е наблюдавал как цялата
група се изчаква, един по един всички се изреждат да снимат от точно
определената позиция, която се знае, че е най-добра за конкретния
пейзаж и местност. Аз лично съм наблюдавал подобно поведение на
различни места и събития в България, най-емблематичният пример от
които е кукерският фестивал в Перник. Там на моменти фотографите
и операторите съперничат по брой на участниците. Ако добавим и
снимащите с телефони, броят със сигурност ще ги надхвърли. Но тук
вече „змията си захапва опашката“ – самите участници задължително се снимат сами с телефоните си, завъртайки по този начин един
омагьосан кръг. Впоследствие могат да се видят стотици снимки на
кукери10, които трудно могат да се различат по смисъл, автор или дори
фестивално издание.

7 http://www.imdb.com/title/tt0060176/?ref_=kw_li_tt [accessed 8.02.2017].
8 http://www.iskoni-phototour.com [accessed 3.02.2017].
9 https://www.facebook.com/events/1677736599191858/ [accessed 8.02.2017].
10 Най-вече във фотографския форум http://photo-forum.net [accessed 3.02.2017].
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1. Кукерски фестивал, Перник, 2018
Festival of the Masquerade Games, Pernik, 2018

2. Кукерски фестивал, Перник, 2018
Festival of the Masquerade Games, Pernik, 2018

Тази тенденция се наблюдава силно последните години, което определено довежда съвременната фотография до нивото на популярна,
масова култура. Макар и много употребявани днес и със сравнително
ясно значение, тези термини добиват различни определения във времето.
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Без да се спирам на тяхното развитие и интерпретации през годините11,
ще направя уточнението, че ги използвам като символ на масово социал
нокултурно явление, достигащо до значителен брой хора. Опасявам
се, че настоящият материал задава повече въпроси, отколкото намира
отговори за посоката на тази тенденция, следствията и бъдещето на
фотографията – като изкуство, като бизнес и като документ.
Най-интересното явление в случая е обръщането, смяната на местата
и донякъде сливането на творец – зрител. В общия случай се говори
за популярно изкуство като „потребление“, „консумация“, актуални за
съвременното общество въпроси, които не подминават и изкуствата.
Масовият зрител обикновено е именно в позицията на зрител, той
получава готовия продукт – независимо дали е кино, музика, театър...
Развитието на фотографията като популярна култура превърна хората
във фотографи, постави ги в позицията на творци, а не посетители на
фотоизложби, разглеждащи фотоалбуми или виртуално гледащи снимки.
Дори напротив – до голяма степен може да се каже че днес „всички“
снимат и „никой“ не гледа. Този процес е коментиран още от Валтер
Бенямин относно пресата: „Векове наред в писмеността нещата са
стояли така, че на един малък брой пишещи са се падали хиляди пъти
повече четящи. Към края на миналия век в това положение настъпва
промяна. С нарастващото разпространение на пресата, която поставя
на разположение на читателите все нови политически, религиозни,
научни, професионални и местни печатни органи, все по-голяма част
от читателите – отначало случайно – попадат сред пишещите. [...] Четящият е винаги готов да се превърне в пишещ“12.
И доколкото това са все още частични процеси в пресата, засилени
по-късно от телевизията, сега зрителят и снимащият са едно, като дори
всеки човек е автор и медия едновременно: „Съобщаващият става
средството в епохата на интернет“13.
Ако в рамките на дадена печатна или друга медия все пак има селекция и редакция на публикуването и поставянето им в отделна категория – читателските писма не са равностойни на журналистическите
11 Проследени подробно от Донев, Александър. Помощ от публиката. Българските филми
и техните зрители в началото на XXI век. С., 2018 [Donev, Alexander. Pomosht ot publikata.
Bulgarskite filmi I tehnite zriteli v nachaloto na XXI vek. Sofia, 2018].
12 Бенямин, Валтер. Художественото произведение в епохата на неговата техническа
възпроизводимост. In: Из историята на филмовата мисъл. (Ивайло Знеполски, съставител).
Част 1. С., 1986, 479 [Benjamin, Walter. Hudozhestvenoto proizvedenie v epohata na negovata
tehnicheska vazproizvodimost. In: Iz istoriyata na filmovata misal. (Ivaylo Znepolski, ed.). Vol.
1. Sofia, 1986, 479].
13 Димитрова, Мая. Европейско кино в епоха на глобализация. С., Архив на ИИИзк –
БАН, 2009, 2 [Dimitrova, Maya. Evropeysko kino v epoha na globalizatsiya. Sofia, Аrchive
IAS – BAS, 2009, 2].
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статии, то днес, специално във фотографията, всеки има възможност да
представя независимо и напълно равностойно произведенията си. Също
така писането, дори във формата на читателски отговори, отнема значително повече усилия от просто натискането на едно копче. Исторически
погледнато, това е втората подобна вълна във фотографията – първата
е създадена през 1888 г. от Джордж Истман с появата на „Кодак“, който
за първи път автоматизира и популяризира фотографията, създавайки
индустрия с постпроцесите на проявяване и копиране. Тогава по подобен начин са коментирали масовото използване на „портативните“ за
времето си фотоапарати: „... така наречените детективски камери, които
заляха страната като потоп последната година. Всеки желаещ да бъде
фотограф притежава една от тези очарователни малки кутии, в някоя от
много ѝ форми; и по-старите и опитни, посветени в изкуството (които
би трябвало да знаят по-добре), в много случаи жертват създаването на
картини за удобните и доставящите бърз успех щраквания, осигурени
от тяхното използване“14.

3. Реклама на „Кодак“
Kodak advertisment

Ефектите на масовостта като че ли винаги предизвикват еднакви
резултати и реакции. И макар рекламата на „Кодак“ още тогава да е
„Вие натискате бутона, ние правим останалото“, аналоговата технология дори от последните десетилетия така и не успя да автоматизира до
такава степен процесите, както са те в момента. Хората днес виждат
предварително изображението. Новите поколения до такава степен са
14 Newhall, Beaumont. The History of Photography: from 1839 to the Present Day. New York:
Museum of Modern Art, 1949, 112.
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свикнали с това, че често са ужасени от идеята да снимат „на тъмно“, без
да виждат какво се получава. Те вече разказват „легендарни“ истории
за това как някой се е осмелил да снима видеоклип на лента например.
А когато случайно спомена, че все още снимам на филм, обикновено
ми отправят поглед, изпълнен с удивление и уважение едновременно.
За нас, които сме започнали да снимаме в епохата, когато друго нямаше, всичко това е безкрайно комично. Но именно това е радикалната
промяна, която настъпи едва при дигитализацията. Аналоговите технологии никога не успяха да преминат този чисто психологически
праг, при тях винаги остана усещането за неизвестност и очакване, и
преодоляването му става единствено с много знания и опит. По тази
причина там остана една дистанция, която едва дигиталното стопи.
Хората днес в буквалния смисъл си играят снимайки, а на следващ
етап и претендират да бъдат творци. Емблематично осмивани са вече
хилядите лични страници, озаглавени „Име Фамилия’s Photography“.
Този масов феномен е интересен сам по себе си.
Разбира се, има увеличение и на „потребяващите“ фотография,
най-вече виртуално. В интернет всекидневно се генерират и публикуват в пъти повече снимки, отколкото въобще могат да се прегледат
от публиката. Задълбоченото и самостоятелно излагане и възприемане става все по-трудно да се осъществява. А и масовата публика не
търси това. Именно желанието на хората и автономната техника е
комбинацията, която ражда феномена на попкултура. Хората искат да
снимат и да се снимат. Още Сюзан Зонтаг коментира, че често пъти
единственото, което остава от поколения хора, са техните образи на
снимките15. Андре Базен го нарича „комплекс на мумията“ в кинотеорията16. Дълбоко психологическо, в този отчаян опит да спрем времето
намирам първия подтик в това масово желание на всички да снимат.
Вторият импулс е чисто социален – феноменът на „селфито“17 днес,
желанието да споделиш, да се похвалиш. Тази масова мода на „селфито“
практически унищожи автопортрета като жанр, поне към моментната
културна ситуация, въпреки неговата сериозна традиция още от живописта. Някои от емблематичните снимки на Вивиан Майер18 например
са също автопортрети, които са и единственият образ, който имаме
за тази енигматична и приживе неизвестна фотографка. Третият не
15 Зонтаг, Сюзън. За фотографията. С., 2013, 14 [Sontag, Susan. Za fotografiyata. Sofia, 2013, 14].
16 Базен, Андре. Из историята на филмовата мисъл. (Ивайло Знеполски, съст.). Част 2. С.,
1988, 91 [Bazin, André. Iz istoriyata na filmovata missal. (Ivaylo Znepolski, ed.). Vol 2. Sofia,
1988, 91].
17 От английски selfy – self, в буквален превод собствена личност, (собствено) аз.
18 http://www.vivianmaier.com/about-vivian-maier/ [accessed 11.03.2017].
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по-малко важен фактор е желанието да направиш момента специален.
„Да фотографираш, означава да придаваш значимост“19.
Телевизията особено засили това усещане в хората, че ако нещо
се снима, значи, то е важно. Наличието на снимачен екип на улицата създава събитие само по себе си. В моя опит съм го наблюдавал
неведнъж. Присъствието на фотоапарат/камера изведнъж променя
поведението на хората, както и тяхното отношение. За пример ще
споделя една случка от моя личен опит. Ана Каракашева е уличен
танцьор20, която обикновено пуска музика от една малка колонка и
просто танцува. Понякога поставя и малък фотоапарат, снимайки се
сама. Веднъж, когато бях при нея на улицата, тя ме помоли да я снимам,
докато танцува. Даде ми пълна свобода – да се движа около нея, да
стоя на едно място с фотоапарата – каквото реша. В момента, в който
тя затанцува, а аз започнах да я снимам и да се движа около нея, привлякохме вниманието на всички присъстващи. Минувачите започнаха
да се спират, а от съседните магазини да ни гледат. На същото това
място тя танцува от години и никой не ѝ обръща особено внимание,
дори често пъти я нагрубяват, гонят. В момента, в който се появи човек
с камера – отношението се преобърна. Този социален феномен може
да бъде тема на отделно изследване. Със сигурност обаче процесът
на снимане издига събитието в очите на хората. Да снимаш също така
означава и да излезеш встрани от случващото се, да минеш от участник
в наблюдател. Понякога дори като оценяващ случващото се. Един също
много сериозен проблем на днешното общество – да преживяваш или
да регистрираш. За по-интровертните хора това излизане встрани от
вихъра на събитията винаги е било добре дошло бягство.
Идеята за „скриването зад камерата“ и въобще ролята ѝ е разглеждана от много автори. Така стигаме до въпроса какъв е профилът на
масовия фотограф? И има ли въобще такъв? Интроверт, бягащ от
интензивно общуване, подрастваща девойка, снимаща се суетно в
огледалата, или пътешественик, споделящ местонахождението си?
Всъщност единен профил и масова култура са две противоречащи си
понятия. Идеята, че нещо е масово, означава достъпност на всеки. И
все пак има едно обединяващо качество и това е дълбочината. Масовата култура винаги е била критикувана за своята повърхностност
и фотографията като попкултура не прави изключение. Причината
за това е много проста – задълбочаването изисква усилия. Особено
когато огромна маса хора претендират да се поставят в позицията на
19 Sontag. За фотографията, 37.
20 Подробно съм описал нейната история в главата „Ана Каракашева и крайните експерименти“ в Аструков, Йосиф. VideoDance. С., 2015, 101–111 [Astrukov, Iosif. VideoDance.
Sofia, 2015, 101–111].
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твореца. Всяка стъпка напред изисква нови и нови усилия, и средства,
и време. Това е причината масовата фотография днес отново да не
надхвърля като ниво „снимките за спомен“, така както беше и преди
дигитализацията. Разликата е единствено количествена. Ансел Адамс
казва: „Няма нищо по-лошо от брилянтно ясна снимка с неясна идея“21.
Дигитализацията постигна именно това. Ако проследим развитието
на повечето снимащи, ще видим, че обикновено те започват да снимат
първо със смартфони. Неслучайно характеристиките на камерата са
се превърнали в основна рекламна стратегия на производителите.
Периодично се създават и специални кампании, които да убеждават в
„професионалните“ качества на снимане на някой нов модел телефон22.
Нелепостта на тези опити води понякога до корпоративни скандали,
както това се случи с производителя “Huawei”, когато се разкри, че
за рекламните снимки са ползвали професионална техника23. Поради
огромния интерес действително камерите на смартфоните се подобриха
значително, но разбира се, не могат да достигнат професионално ниво.
Днес те създават изображения, сходни с любителските фотоапарати,
известни сред фотографите жаргонно като „сапунерки“, и така почти
напълно изядоха техния пазарен дял. Следващата стъпка на снимащия
е да започне да се интересува от фото техника, като обикновено това
е нисък клас огледално рефлексен или т.нар. безогледален апарат24.
Тези апарати всъщност бяха създадени и развити от производителите
през последните години именно за да отговорят на това търсене, тъй
като на това ниво вече снимащият се сблъсква с три основни проблема – първият е цената на техниката, вторият са знанията и третият са
обемът и фактът, че се налага тази техника да заема отделно място
и грижи. За да намалят цената, компаниите създадоха ниски класове
огледално рефлексни апарати, които изглеждат професионално, но
нямат истински про-характеристики. Безогледалните апарати от своя
страна са рекламирани най-вече като компактна техника отново с про21 Adams, Ansel, цитирано в Marien, Mary. Photography Visionaries. Laurence King Publishing Ltd, 2015, 105.
22 http://hicomm.bg/kratki-novini/naj-novata-korica-na-billboard-e-snimana-s-i-phone-7-plus.
html?utm_source=Newsletter%20from%3A%2017-18.02.2017&utm_medium=email&utm_campaign=Hicomm_Newsletter [accessed 20.02.2017].
23 http://www.scmp.com/lifestyle/article/1986109/huawei-busted-using-canon-dslr-photo-promote-new-p9-smartphone-camera [accessed 20.02.2017].
24 Много популярни в последно време, безогледалните апарати са сходни като конструкция до телеметричните апарати, чиято емблема е немската фирма “Leica”, но без оптичен
визьор, което технологично се замества от матрицата и LCD дисплея. Интересно е, че
“Nikon” всъщност наричат този свой клас апарати “Advanced Camera with Interchangeable
Lenses” („Напреднала камера със сменяема оптика“). Available at: http://imaging.nikon.com/
lineup/acil/index.htm [accessed 03.06.2017].
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характеристики, която да реши третия проблем с обема и теглото, но
и те или отстъпват като качество и възможности, или се нуждаят от
допълнителна оптика, която отново увеличава обема. Омагьосан кръг,
с който любителите на това ниво се сблъскват и много бързо осъзнават, че фотографски шедьовър не се създава между другото, докато си
на почивка на морето с техника в джоба. Но най-сериозен се оказва
вторият проблем – знанията и уменията. Изведнъж, взели по-голям
апарат в ръце, се оказва, че трябва да научат основните принципи на
фотографията, както и контрола на самата техника. Многократно хора
на този етап са се обръщали към мен с молба за уроци по фотография.
Резултатът винаги е един – на втория или третия час се отказват. Осъз
навайки колко усилия трябва да положат и колко време да отделят,
повечето се предават и ползват големия фотоапарат на принципа на
телефона – просто натискат копчето и оставят апарата сам да снима.
Така неизбежно резултатите не надхвърлят особено предишните снимки
със смартфон. Привлечени все пак от фотографията, хората, разполагащи със средства, често тръгват в посока на безкрайно купуване
на все по-нова и по-скъпа техника с надеждата, че щом е по-скъпа и
по-добра, тя все така автоматично ще прави сама невероятни снимки. Това обаче не се случва. Повечето от останалите продължават да
гравитират около полупрофесионална техника, често взета на старо.
Но тъй като задълбочаването е все така проблемно и в двата случая,
на помощ идват описаните фото пленери и пътувания, които стават
все по-популярни и събират хората по интереси, давайки им шанса да
обменят опит и знания. Личният ми опит като участник в подобни пътувания показва, че въпреки това почти всички снимки на тези пленери
са снимки за спомен между самите участници – снимайки се взаимно
как снимат25. Събирането на едно място на любители фотографи по
някакъв начин отключва един почти маниакален механизъм за снимане – през цялото време отвсякъде се чува щракането на затворите на
фотоапаратите. Описаните психологически и социални потребности
много ясно се виждат тогава. Още по време на пътуването се правят
десетки снимки, прехвърлят се през телефони и таблети към социалните мрежи, споделят се, „тагват“ се и т.н. Желанието да снимаш и
регистрираш надделява напълно, измествайки всичко останало. Вилем
Флусер го описва много добре: „Камерата изисква от притежателя си
(от онзи, който е обсебен от нея) непрекъснато да щрака, да създава все
нови и нови, безбройни изображения. [...] Той не стои „над“ апарата,
а е погълнат от страстта по своя апарат, превърнал се е в удължена
самоснимачка на своя апарат. Поведението му е автоматично функ25 https://www.youtube.com/watch?v=yYpy75cgSWs [accessed 22.02.2017].
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циониране на камерата“26.
Манията по фото техниката често води именно до това. Така се
натрупват десетките снимки за спомен, а при наличието на гид фотограф – и до абсолютно еднакво композираните на заснетите кадри.
Много често по време на тези пътувания са ме питали: „Защо не
снимаш?“, а аз отговарям – „Какво да снимам?!“. Подобно на описаните в началото случки и аз като Симеон Патарозлиев рядко имам
желание в тези моменти да извадя фотоапарата. А и рядко въобще
има смисъл. Малцина от всички привлечени от фотографията, които
се задълбочават, постепенно преминават в едно или друго професионално ниво. Те извървяват пътя както на техническото обучение, така
и на необходимите натрупвания за история и теория на фотографията
и изкуствата въобще.
До какво водят всички тези процеси? Обобщенията безспорно
са трудни. Както вече споменах, настоящият материал като че ли
задава повече въпроси, отколкото намира отговори. Ще се опитам да
очертая някои от следствията на всички описани тенденции. Едно от
най-очевидните е промяната на фотографския бизнес. Това може да
се обобщи в две посоки – на фото услугите и фотографията като професия. Повечето може би са забелязали изчезването на голяма част от
фото ателиетата, така популярни преди дигитализацията. Практически
всеки квартал на по-големите градове имаше поне едно. В момента
са останала единици, най-вече концентрирани в централната част на
града. Обяснението е лесно – хората преди не можеха да видят какво
са заснели без проявяване и копиране. Днес виждат моментално снимката и я споделят през мрежата. Рядко се вадят хартиени копия. Няма
нужда и от непрестанно снабдяване с лента. Последният удар за фото
ателиетата беше премахването и на паспортните снимки – сега това
става на място в паспортните отдели. Изключително удобно за хората,
но пряката им ежедневна работа изчезна. Преди дигитализацията това
беше невъзможно. На оцелелите фото ателиета се наложи да променят
бизнес модела си към предлагането на бутикови услуги за все още
снимащите на лента, както и към услуги като дигитализация и най-вече
директни продажби на техника. Най-големите фото магазини в момента
са всъщност представители и дистрибутори на големите компании за
техника. Фотографската професия също почти изчезна. Повечето хора
в момента с лекота постигат без никакви знания и умения едно средно
задоволително ниво на изображение благодарение на автономната
техника. Огромен брой решения се предлагат за снимане в домашни
26 Flusser, Vilém, цитирано от Гаймер, Петер. Теории на фотографията. С., 2011, 203 [Geimer, Peter. Teorii na fotografiyata. Sofia, 2011, 203].
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условия на предмети за онлайн магазини. На места фотографите се
превърнаха просто в технически лица. Онлайн магазините въведоха
един индустриален принцип на снимане като на поточна линия, при
строго фиксирано осветление и закована техника, при което фотографът просто снима с мишката от компютъра, а останалите технически
лица сменят дрехите или артикулите. Така получените изображения се
предават автоматично към други екипи, които при минимални усилия
и време ги обработват и препращат към следващите, които описват и
качват онлайн. При така изградената поточна линия не само няма място за творчество, но и нужните умения са минимални, а хората лесно
заменяеми. Тези установки, заедно с десетките сайтове, предлагащи
т.нар. сток снимки27, почти редуцираха и нуждата от досегашната
продуктова фотография. Остана необходимостта единствено от висок
клас фотографски услуги за конкретно предлагани луксозни стоки,
както е сезонната висша мода например. В някаква степен остана и
събитийната фотография, например сватбената, когато е необходим
външен за събитието човек. Но дори и там често пъти не се наема
професионален фотограф. При тази пазарна ситуация голяма част от
професионалните студиа и фотографи изчезнаха. Оцеляха само отделни имена, най-известните, които останаха да обслужват споменатия
висок клас стоки и услуги. Дори медиите редуцираха фото отделите
си до няколко фоторепортери или ползват услугите на агенции, където
един човек практически снабдява десетки издания. „След 90-те години
ролята на фотожурналистите е обезличена от масовото присъствие на
цифрови фотоапарати и телефони с камери и незабавното разпространение на изображенията по интернет“28.
Освен фотографския бизнес се промени и отношението на хората
към изображенията. „По ирония на съдбата очевидното нарастване
на количеството снимки намалява въздействието на отделното изображение“29.
Изключително точно наблюдение. Максимата „една снимка струва
колкото хиляди думи“ днес се е превърнала в използвано клише. Самата
снимка отдавна вече няма тази стойност. Нещо повече – хората, струва
ми се, започнаха да си създават механизъм за защита от прекомерно
заливащите ги отвсякъде изображения – просто не им обръщат внимание, не ги забелязват. И това е напълно естествен процес. В океана от
снимки днес все по-трудно се отличават и произведенията на изкуството.
27 https://www.shutterstock.com; https://stock.adobe.com; https://www.dreamstime.com [accessed 11.03.2017].
28 Хакинг, Джулиет. Фотографията. Цялата история. С., 2014, 542 [Hacking, Juliet. Fotografiyata. Tsyalata istoriya. Sofia, 2014, 542].
29 Hacking. Фотографията, 337.
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Питър Лънънфелд обобщава: „Сега уникалната снимка е принудена
да се нагоди към общата графична среда, ако не е загинала в нея“30.
И макар той да има предвид екранната среда по принцип, при която
снимката се претопява и става просто графичен елемент от общия дизайн, това важи и за цялостната визуална ситуация в момента. Всяка
успешна снимка бива безмилостно мултиплицирана десетки пъти, в
десетки вариации, от десетки автори, до степен, когато е трудно да
откриеш първоизточника. Пример за подобна снимка е балерина с хвърчащо около нея брашно, заснето студийно в черно-бяло. Една такава
серия се появи в интернет и само за няколко години се разпространиха
десетки вариации на тази идея. Колкото и да изглеждаше ефектна
отначало, вече се превърна в абсолютно клише, при това за изключително кратък срок от време. В този процес се размива авторството,
а идеята губи стойността си, претопена в попкултурата. Отделните
творци все по-трудно изграждат своето име, ако това въобще се случва.
Те остават познати само на малък брой специалисти. „Последиците
са, че количеството размива качеството; ние вече нямаме известни
майстори в модерен смисъл. Не съществуват митове за индивидуални
артисти; обратно – дигиталните обекти обикновено стават анонимни
при копирането“31.
Всичко това довежда и до осезаемата вторичност във фотографията
днес. През април 2018 г. в галерия „Синтезис“ се откри фотоизложбата „Моя Лиза“32 на фотографа Никола Михов. Той прекарва 138 часа
(вероятно ги е броил) през последните 4 години, снимайки как хората си правят селфи с емблематичната Мона Лиза. Змията си захапва
опашката – снимаме как снимаме, като тази вторичност се извежда и
представя публично дори като изложба.
Фотографията в първообраза си е и документ. Още Сюзан Зонтаг
много правилно отбелязва, че: „докато картините или стиховете не
стават по-добри, по-интересни само защото са остарели, всички снимки
са интересни и вълнуващи, когато са достатъчно стари“33.
Единствено запечатаният образ на снимката може да ни даде представа и да ни напомни за безвъзвратно изгубеното време. Колкото
по-назад, толкова по-забравен или непознат и ценен става образът. При
едно условие обаче – наличието на документална (неманипулирана)
фотография. Какво ще се случи с този океан от изображения днес,
30 Lunenfeld, Peter. Цитат по Geimer. Теории на фотографията, 128.
31 Aydın, Emin Doğan, Cüneyt Budak. The Work of Art in the Digital Age. Available at: http://
newmedia.yeditepe.edu.tr/pdfs/isimd_05/28.pdf [accessed 8.05.2017].
32 https://photosynthesis.bg/statia/moq_Liza_izlojba_na_Nikola_Mihov.html [accessed
12.04.2018].
33 Sontag. За фотографията, 175.
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който в огромната си част е и силно манипулиран? Каква част от тях
ще оцелее и каква информация ще донесе на следващите поколения?
Дали въобще ще могат да разчетат дигиталното закодиране на днешните изображения? На тези въпроси днес нямаме отговор. Историята
рядко върви праволинейно и тенденциите днес може да се окажат
мимолетни, просто подготовка за следващ възможен етап или дори
връщане назад. Предизвикателство ще бъде селекцията и оценката на
днешната фотография, ако въобще бъде съхранена при тази динамика,
нетрайни носители и смяна на технологии, паралелното съществуване и преплитане на аналогови и дигитални процеси и т.н. Идващите
поколения ще се раждат с това визуално общуване, изцяло потопени
в тази среда, генерираща изображения, което неминуемо ще промени
цялостното им възприятие и отношение.
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PHOTOGRAPHY AS POP CULTURE
Iosif Astrukov
Abstract: Photography today became a popular culture. Both photography and
video have been “democratized” – they became everyday “game” in the hands
of the mass user. The popular action of “taking shots” misarranged the ordinary
person placing him/her in the role of the creator, not of a viewer or consumer of
the art product. In the classical situation up till now the perception of the mass
culture has been more or less a passive act. The mass viewer (user) was in the
place of receiving the results of art, not its creator. Most of the photographic
images today are not meant to stay forever – like archives, documents or works
of art. The essence of photography to preserve the time has changed. How can
we today evaluate the everyday “taking shots”? Shall we consider it an art, or
it is a product of culture in general? How all this changes affect the whole field
and influence photography and cinema?
Key words: photography, popular culture, mass culture, digitalization
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

БЪЛГАРИЯ, БАЛКАНИТЕ, ЕВРОПА В
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПОГЛЕД НА В. „БЪЛГАРАН“
(1904–1909) – ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВИ
Милена Георгиева1
Резюме: Статията се занимава с фокусирането на в. „Българан“ върху
международната политика в две посоки – 1. Как вестникът вижда близките
ни съседи на Балканите, какви представи формира за тях, и 2. Как Европа
присъства в политиката на Балканите и по-специално в тази на България.
Какви са представите на „Българан“ за Европа и защо конструктът Европа
в неговата рецепция е единен и обичайно противопоставен на Балканите
или България? Докъде се простира хоризонтът на българановския поглед в
международната политика? Как българановци критикуват българската външна
политика и защо? Статията предлага примери и коментира най-значимите
карикатури от вестника, третиращи отговорите на така поставените въпроси,
но сред създателите им се откроява талантът на Александър Божинов като
политически карикатурист, анализиращ международните събития.
Ключови думи: в. „Българан“, Балкани, Европа, международна политика,
европейски монарси, външнополитически карикатури

Представата за националната идентичност се оформя донякъде в
сравнителна позиция със съседите, регионите и континентите, т.е. във
формирането ѝ участват концентрично и геополитическите измерения.
В карикатурата сравненията често са във вид на визуални сражения,
тъй като в нейната природа е да бъде особено свързана с политическата
история, да я репрезентира и коментира чрез журналистическия опит
на карикатуриста2. Забележителната хибридност на това изкуство позволява да го разглеждаме преди всичко като свидетелство за неговото
1 Dr Milena Georgieva is Professor at the Institute of Art Studies, BAS, member of the Academic
Council of the Institute; part-time lecturer at the University of Plovdiv. Her research interests
cover the areas of Bulgarian and Balkan arts of the first half of the twentieth century. Selected
bibliography: “Lada Union of South-Slav Artists (1904–1912). Bulgarian Arts in South-Slav
Exhibitions”, Sofia, 1994; “South-Slav Dialogues in Modernism. Bulgarian Art and Art of
Serbia, Croatia and Slovenia 1904–1912”. Institute of Art Studies. Sofia, 2008; “A Toast To You,
Maestro! The Bohemian Moments of Ivan Penkov”, Sofia, 2013. Editor of the memoirs of Pavel
Genadiev of the Bulgarian Artists contributing to Hudozhnik (Artist) j. (1905–1909). Her articles
were published in Croatia, Serbia, Germany. E-mail: mggeorgieva@mail.bg
2 Вж. Searl, Ronald, Klaude Roy, Bernd Bomemann. La caricature – art et manifeste. Du XVIe
siècles à nos jours. Genève, 1974.
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време. В тази статия ще разгледам международната политика през
погледа на в. „Българан“ в няколко посоки – 1. Как вестникът вижда
близките ни съседи на Балканите, какви представи формира за тях, 2.
Как Европа присъства в политиката на Балканите и по-специално в
тази на България, 3. Докъде се простира хоризонтът на международния
българановски поглед3, и 4. Кои са главните политически герои там?
На съседните балкански страни в. „Българан“ отделя внимание, доколкото външната политика на България е силно свързана и зависима
от техните политически визии, стратегии и намерения. Българановци
имат ниско мнение за съседите – това личи от сполучливата рисунка
на Петър Морозов (Фиг. 1), в която млада красива жена се протяга
блажено, а текстът отдолу осмива нейния мързел, като я сравнява с
„дремещите балкански държави“ (1908).
Всъщност под „балкански
държави“ става дума за суверенните съседни страни – Гърция
и Сърбия. Румъния не привлича
погледа на българановските карикатуристи в тези ранни години,
а Османската империя заслужава
по-специално внимание. Естествено, на Империята са посветени
множество карикатури и най-често нейна персонификация е образът на султан Абдул Хамид като
„болника на Балканите“ – повече
като неин знак, отколкото на конкретната личност.
Конструирането на по-определени визии за балканските страни
принадлежи главно на Александър Божинов, макар и на друго
място – в ежедневника „Вечерна
поща“ (1900–1914).
Повече словесно, отколкото карикатурно „Българан“ поддържа
линията на защита на македонската
автономия от сръбските
1. Петър Морозов. „Българан“, бр. 7, 1908
Peter Morozov. “Balgaran”, 7, 1908
попълзновения. Същевременно
3 Тук ще изключа карикатурите, свързани с Русия, тъй като те са тема на отделна публикация, а и като количество са твърде много.
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обаче българановци се стремят към
консолидация на южните славяни в
областта на културата – цял брой на
вестника е посветен на южнославянското единство сред художниците4,
и въпреки че става дума за изкуство, този брой би могъл да бъде
възможен пример и за политиците5.
В него се срещат главно доброжелателни карикатури и шаржове на
южнославянски творци и творби
от Александър Божинов, така както
само Божинов умее да бъде едновременно духовит и дипломатичен. Но
гвоздеят в този брой са шаржовете
от сръбски автор, и то жена – Бета
Вуканович – един ранен реверанс
към съседите, колегите и... жените.
Българановци се интересуват
и от икономическите отношения
със Сърбия. На титулна страница
във вестника през 1906 г. Божинов
Александър Божинов. „Митническа
рисува Мадам свинята като важна 2.радост“.
„Българан“, бр. 84, 1906
персона, навирила надменно зурла, Alexander Bozhinov. “Customs Happiness”.
за която митничарите се бият в бук- “Balgaran”, 84, 1906
валния смисъл (Фиг. 2).
Карикатурата е свързана с износа на свинско месо – основен продукт от износната политика на Кралство Сърбия за Австро-Унгария
още от ХVIII в. Повишаването на митото за вноса на месо от Сърбия,
което мощната Дунавска империя ѝ налага, води до това Сърбия да
търси други пазари за тази своя стока6. Често крал Петър се изобразява
4 Българан, 1906, бр. 101 [Balgaran, 1906, No 101].
5 Реално в нач. на ХХ в. българо-сръбските политически отношения са най-близки, макар
и за един относително кратък период – 1904–1912, когато се подписва политическа спогодба и два съюзни договора между двете страни. Вж. Мишев, Радослав. Факторът Сърбия
в отношенията между Австро-Унгария и България (1879–1909). In: Понятия, ценности,
промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2017, 47 [Mishev, Radoslav. Faktorat
Sarbiya v otnosheniyata mezhdu Avstro-Ungariya i Balgariya (1879–1909). In: Ponyatiya, tsennosti, promeni. Istoriyata: vreme i realnosti. Vol. 8. Varna, 2017, 47].
6 Т.нар. Свинска война (1906–1911) е в отговор на сключения митнически съюз между
Сърбия и България, утвърден от българското Народно събрание, но провален от Австро-Унгария, която се чувства икономически засегната от разширяването на пазарите на
двете съседни страни.
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в сръбска носия като свинар (1906,
Митнишкият въпрос) – вероятно
идеята идва от мюнхенското списание „Симплицисимус“. Но и Петър
Паспалев започва да използва същия образ, което показва, че нашите
карикатуристи успешно се справят
с международния алегоричен език
на политическата карикатура, пренасяйки го бързо в българските
вестници и списания.
Образът на Гърция в „Българан“
е малко популярен. Карикатуристите
от всички български вестници нямат
все още конкретна визия за южната съседка. Но все пак тя присъства по-красноречиво в карикатури,
посветени на всички балкански
страни. Например, макар и рядко,
срещат се карикатури, свързващи в
единен сюжет персонификациите на
3. Петър Паспалев. „19 февруари.
четирите съседни балкански страПразнуване на Сан-Стефанския мирен
ни – България, Османската империя,
договор“. „Българан“, бр. 86, 1906
Сърбия
и Гърция. Така в брой 86 от
Petar Paspalev. “19th February.
1906
г.
(Фиг.
3) политическата тема
Celebrating the Treaty of San Stefano”.
продължава във вид на комикс под
“Balgaran”, 86, 1906
заглавието „19 февруари7. Празднуване на Сан-Стефанския мирен договор“ – работа на Петър Паспалев.
В отделни кадри са набелязани 4-те балкански страни, репрезентирани чрез коронованите си глави. Три от тях са получили териториални
придобивки и свобода от този исторически договор, така че празникът
е общ. Сега княз Фердинанд наблюдава „ръченицата“ (или по-точно
„кючека“) на турския султан, крал Петър е в ролята на свинар, който
кара стадото си към Адриатическо море поради икономическата война с Австро-Унгария, Гърция е представена от националното мъжко
облекло – гащите и фустанелата, а в последния кадър турският султан,
изоставен от старите си приятели, се удавя в Босфора. Въображението
преплита историята със съвременността само в четири кадъра и доста
ясно прогнозира бъдещата ситуация на обединение на балканските нации срещу вековния им враг – Османската империя. А някои безчинства
7 Нов стил – 3 март.
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като клането на цяло българско село (Загоричане, Костурско, 1905 г.)
от гръцки националистични чети и съответната осъдителна реакция
в големите градове на България с масови протести са подминати без
карикатура. Но все пак да не забравяме, че става дума за хумористичен
бохемски вестник, където дори и сатирата е безсилна за отразяването
на такъв трагичен факт.
С провъзгласяването на Независимостта си (1908) България става
фактор на Балканите – карикатура на Александър Божинов от титулна
страница на в. „Българан“ ни пренася на турско-българската граница.
Турският граничар заявява, че бедността на империята ще се оправи,
когато българите я нападнат – тогава храна ще има и за турците, защото
българите „имат бол“ (1909)8. Чрез разговора на съседите се изтъква
материалното богатство на България, постигнато с нейното трудолюбие.
Всъщност това е една от малкото карикатури, в която личи задоволството на българановци от акта на Независимостта чрез въображаемото
проектиране на турската гледна точка върху българската икономика.
Пак по повод на Независимостта България е млада булка в разкошно
градско булчинско облекло, с корона на главата под ръка с жениха
си – турския султан (Ал. Божинов, Един сватлък, 1909). Сватовници
са Франция, Англия и Русия със съответните им популярни за времето
персонификации и с оповестяването на малка зестра, дадена за булката.
Тези Велики сили подкрепят България в порива ѝ към независимост
и тук Божинов намеква, че някой трябва да плати за щастието ѝ, но
тя е успяла да го намери (Русия)9. Един забавен трик на карикатурата,
8 Карикатурата се отнася до конкретното искане на Османската империя за териториални
компенсации в района на Мустафа паша (Свиленград) поради обявената независимост от
България. Българското правителство посреща заплахата с мобилизиране на 8-а тунджанска
дивизия по границите и твърд отказ да предаде исканите територии. До военен конфликт
обаче не се стига, защото империята оттегля териториалните си претенции. Вж. Стателова, Елeна, Стойчо Грънчаров. История на България. Т. 3. С., 1999, 227 [Statelova, Elеna,
Stoycho Grancharov. Istoriya na Balgariya. Vol. 3. Sofia, 1999, 227].
9 Турция признава Независимостта на България, като в Цариград е сключен българо-турски
протокол (6 апр. 1909), с който се урежда финансовата страна на проблема (одържавяването
на източните железници от България, признаването им за българска собственост от страна на Османската империя и плащане на парична компенсация, която империята иска от
България). България приема спасителното предложение на Русия тя да плати исканата от
България сума, приспадайки я от турския дълг по военната контрибуция от Руско-турската
война (1877–1878 г.) Този формален и разсрочен във времето руски заем е изключително
благоприятен за България. Вж. Българската история в дати 681–1948. Хронологичен справочник. С., [б.д.]. Съст. Р. Даскалов, Кр. Даскалова, В. Еленкова, 205. [Balgarskata istoriya v
dati 681–1948. Hronologichen spravochnik. Sofia, bez data. Sast. R. Daskalov, Kr. Daskalova, V.
Elenkova, 205]. Показателна за трудностите при сключването на българо-турския договор
и ролята на Русия в него е карикатурата, посветена на външния министър на Русия Александър Изволски („Българан“, бр. 21, 1909), който има големи заслуги за подписването му.
Тя го показва спящ на леглото, след като е тотално изтощен от „сделката“ с Османската
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основан на пародокса, е, че женитбата на България със султана тук
означава път към пълната ѝ свобода.
В ранните години от началото на ХХ век представите за близкия
„друг“, за балканския съсед10 все още не са достатъчно оформени и се
появяват само когато политическите събития налагат темата и персонажите. Необходими са по-дълбоки натрупвания и реакции. Това е
по-скоро период на предварително опознаване с молив, перо, емоции и
въображение. Но много скоро този, засега близък съсед, ще се превърне
във враг и тогава стереотипите за него ще се променят рязко.
Често на карикатурната българановска сцена се появява и Европа
като събирателен образ на западните европейски нации. Тя е много
необходим обобщен персонаж, а нейната иконографска стабилност
неслучайно се явява в противовес на неустановените все още имагеми
на балканските страни, които се съотнасят по различни показатели с
Европа. Въпросът, „дали сме в Европа“, от столетия не е стоял на дневен ред, но сега бързо поевропейчващите се Балкани са в догонваща
позиция и различията се преживяват остро и болезнено. Ясно е, че
развитите западноевропейски страни са модел за подражание за младите балкански нации, чувстващи се силно изостанали от западните
постижения, но и силно желаещи да ги достигнат и бързо въведат в
икономиката и културата си. В политиката обаче напреженията възникват между Великите сили и балканските страни според сферите
на влияние, особено покрай т.нар. Източен въпрос, в който Русия и
Австро-Унгария си съперничат за проливите11. Обикновено Европа е
представяна в тогавашната преса като застаряла лелка заедно с младите
балкански нации, показвани често като младежи в национални носии.
Понякога придобива вид на дебела бавачка, държаща в ръце бебето
Македония (1905), друг път си плете спокойно чорапа и не иска да чуе
как детето Сърбия, облечено в народна носия, „реве, че няма излаз на
море“ (Едно олимпийско спокойствие, 1909, Фиг. 4).
В бр. 1 от 1908 г. Божинов рисува Европа този път като едра бюргерка,
размахала камшик над българския лъв, вече украсен с царската корона
(Фиг. 5).

империя, та не може дори да изпие сутрешното си кафе от умора.
10 Вж. Представата за „другия“ на Балканите. С., 1995 [Predstavata za “drugiya” na Balkanite. Sofia, 1995].
11 Както пише проф. Нина Дюлгерова „ако за Русия проливите са вратите към Средиземноморието, то за Великобритания – те са ключът към Азия и по-близкия път към Индия“.
Вж. Дюлгерова, Нина. Източният въпрос и толерантността на Балканите през XIХ в.
[Dyulgerova, Nina. Iztochniyat vapros i tolerantnostta na Balkanite prez XIX vek]. Available
at: http://nina-dulgerova.org/Statii/49.pdf [accessed 10 December 2017].
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4. Александър Божинов. „Едно олимпийско
спокойствие“. „Българан“, бр. 15, 1909
Alexander Bozhinov. “Great Olympian Calm”.
“Balgaran”, 15, 1909

5. Александър Божинов. „Българан“, бр. 1, 1908
Alexander Bozhinov. “Balgaran”, 1, 1908

Тя го дърпа за опашката, а текстът под карикатурата съобщава, че
така ще стане, ако се проведе една европейска конференция. Има се
предвид предложението на Русия за международна конференция, която да ревизира решенията на Берлинския конгрес, тъй като България
е обявила Независимостта си на 22 септември с.г., но не е получила
веднага признание от неприятно изненаданите Велики сили12. В тези
карикатури се използва добре познатият принцип на контраста – между малкия и големия, младия и стария, силния и слабия в политиката,
гражданина срещу селянина и т.н. Дори достолепният образ на Европа
да липсва в част от българановските карикатури, то съотнасянето с
нея, с нейните възприятия за Балканите, с нейните цивилизационни
изисквания, въплътени в различни персонажи – дами, военни, министри,
княза – винаги остава. Например австрийски военни намират Балканите
за „паршиви“13, защото пътищата им са лоши за карети с гумени колелета
12 До конференция обаче не се стига, тъй като българската дипломация енергично преговаря
поотделно с всички заинтересовани страни за признаването на независимата си държава.
13 Жалки, презрени (диал.).
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(Австрийските планове, 1909). Въпреки конкретността си карикатурата
съобщава за един цивилизационен проблем – липсата на европейски
тип комуникации, от което страдат не само преките контакти, а въобще
връзките между Запада и Югоизтока.
С отношение към балканските проблеми, но не и пряко към България
се репрезентира например тогавашната велика сила Австро-Унгария
в карикатура от 1905 г. (Фиг. 6).

6. Александър Божинов. „В Австро-Унгарското царство“. „Българан“, бр. 63, 1905
Alexander Bozhinov. “In the Austro-Hungarian Kingdom”. “Bаlgaran”, 63, 1905

Ако първата част от нейната алегорична репрезентация е персонифицирана като корона (върховенството на Австрия), втората е зъл пес
(персонификация на Унгария), който опасно повлича короната към
авантюри (1905). Така завоалирано са изразени нестабилните отношения
в мултинационалната империя, в която славянското население не се
чувства уютно и мечтае също за сепаратистки действия. Официалната
външна политика на Дунавската империя обаче предприема в близко
бъдеще обявяването на анексия на окупираната от нея по силата на
Берлинския конгрес Босна и Херцеговина14. „Българан“ сякаш не се
14 Вж. Манчев, Кръстьо. История на балканските народи ХIV–XX век. От османското
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интересува от вътрешнонационалните проблеми на империята (чехи,
словаци, хървати и словенци отсъстват като конкретен образ), нито от
настъплението ѝ към проливите. В това отношение вестникът постъпва
твърде дипломатично, за да не злепостави националните интереси на
България.
Външнополитическите теми във вестника обикновено са свързани
с Балканите и западноевропейските страни в особено напрегнати за
България исторически моменти. Българановци определено не уважават
външната политика на второто стамболовистко правителство. Но тя е
повод българските политици и държавният глава да бъдат поместени
във въображаеми сцени и измислени диалози с европейските монарси
и политици, давайки възможност те да бъдат комично разиграни като
пионки на европейската карта във вид на равноправни участници. По
този начин сравняването им с европейския политически елит подчертава
някои недостатъци, които българановци желаят да атакуват чрез своя
вестник. На карикатурата започва да се гледа като на помощно поле, в
което българската политика може да бъде проигравана от различни и
противоречиви гледни точки. Чрез външнополитическите теми, предлагани от карикатурите, страната се позиционира в международен
контекст както от гледна точка на нейните интереси, така и от гледна
точка на нейните дипломатически и икономически грешки, за което
персонална вина се търси от управляващите я. Но докъде се простира
международният поглед на българановци? Оказва се, че понякога е
далеч извън Европа!
Diplomatus Magnus (Петър Нейков) написва „Карнавал на коронованите глави“ за т.нар. „Карнавалски брой“15 – политическа сатира в слово
и образ. Илюстрирана е от Александър Божинов и в нея всички важни
и короновани особи имат свои портретни силуети с подходящ текст –
руският император Николай II, германският канцлер Карл Мартин фон
Бюллов, английският крал Едуард, австро-унгарският Франц-Йосиф,
испанският Алфонсо, сръбският Петър Караджорджевич, гръцкият
крал Георг II, турският султан Абдул Хамид, румънският крал Карол
Хохенцолернски. Особено сполучлив е шаржът на Абдул Хамид. Идеята
на Петър Нейков е много любопитна – преобличането им в ново амплоа
води европейските монарси, представени като мънички комиксни герои,
до научаването на някои неприятни за тях истини. Личният и обществено-политическият план в тези миниатюрни карикатури силно се преплитат. Всеки от споменатите получава своите характеристики – сред
нашествие на Балканите до Първата световна война. С., 2002, 352–361 [Manchev, Krastyo.
Istoriya na balkanskite narodi ХIV–XX vek. Ot osmanskoto nashestvie na Balkanite do kraya
na Parvata svetovna voyna. Sofia, 1999, 352–361].
15 Българан, бр. 47, 1905 [Balgaran, No 47, 1905].
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тях има любовчии, галфони (глупаци),
бедняци, лихвари, социалисти, японски генерали, столетници, комити. За
всеки е намерен характерният маскировъчен персонаж, който иронично го
препраща в социално-политическите
измерения на реалността. Смехът над
високопоставените особи е гарантиран
и тази сатира се доближава до литературно-травестийния жанр с неговата
подмяна на аристократичните герои
с простонародни типажи. В бъдеще
той ще се развива в хумористичните
вестници и ще се радва на голям интерес.
Във външните събития, отразени в
„Българан“, се съзира косвено и отношението на вестника спрямо другите
страни, макар че следенето на международната и външната политика на
България не е неговата основна цел.
Карикатура на немския император
Вилхелм II от известния мюнхенски
карикатурист Томас Теодор Хайне 7. Томас Теодор Хайне.
показва как негрите от германските „Как негрите в германските колонии
колонии в Африка си представят дя- в Африка си представят дявола“.
вола (1904, Фиг. 7). Една от първите „Българан“, бр. 34, 1904
чужди препечатки в „Българан“, тази Thomas Theodor Heine.
“How niggers in the German colonies
карикатура учи българските худож- in Africa represent the devil”.
ници на качествен виц, поднесен чрез “Bаlgaran”, 34, 1904
художествените средства на позитива
и негатива. Страшно-смешният император е с бял силует на черен фон,
приличащ едновременно на причудлив племенен вожд и на таласъм.
„Българан“ следи ставащото и в по-далечни държави чрез действията
на съответните им монархически особи и чужди политици. Европейските монарси като карикатурни герои преобладават, доколкото повечето
европейски страни по това време са конституционни монархии. Чрез
техния индивидуален образ се олицетворява най-често самата страна,
а чрез постъпките им – нейната вътрешна и външна политика. В полезрението на вестника попадат предимно сензационни събития, които
не засягат пряко България, но имплицитно очертават нетърпимост към
жестокостите на някои монарси и интерес към републиканската форма
на управление. На Запад българановският поглед стига до Испания и
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Португалия, в които между 1906
и 1908 г. наистина се случват драматични събития с кралските
особи на тези страни. Така министър-председателят Рачо Петров в една малка илюстрация
от Александър Божинов (1906),
но със забележителен словесен
диалог, си говори с испанския
крал Алфонс ХІІІ (наречен в текста Галфонс поради младостта
му). Силуетите на двамата са се
превърнали в знаци – Алфонс е
като пружинено човече, а Рачо
Петров е като лоена топка, декорирана с характерните му дълги
мустаци. Двамата са визуално
противопоставени, тъй както
имат различни виждания за политическата демокрация и управление, въпреки несполучливия
анархистичен атентат, който пре8. Александър Божинов. „В царската школа“.
живява испанският крал в деня
„Българан“, бр. 125, 1908
на сватбата си (1906).
Alexander Bozhinov. “At the Royal School”.
В брой от 1908 г. Александър
“Bаlgaran”, 125, 1908
Божинов под заглавието „В царската школа“ (Фиг. 8) оприличава монарсите в Европа на ученици,
седнали на чинове в класната стая, където учителят им показва за
пример рисунка с отрязаната глава на „немирното момче Дон Карлос“,
предупреждавайки ги да бъдат послушни, за да не ги сполети неговата
съдба. Съдбата на португалския крал Карлуш наистина е ужасяваща –
в началото на същия месец, когато е публикувана карикатурата, той е
убит при жесток атентат, в който загива на място не само кралят, но и
престолонаследникът на Португалия, а по-малкият му син Мануел е
ранен в ръката. Португалската ситуация е следена и от Петър Паспалев
чрез образа на новия португалски крал – Мануел ІІ, седнал върху детско
гърне, намек за неговата младост (1908)16.
16 На Мануел ІІ му се налага да заеме престола на 19 години, без да е подготвян за крал.
Въпреки че се отказва от управлението поради републиканските настроения в страната,
той е детрониран през 1910 г., след което в Португалия се установява републиканско управление. Вж. Сарайва, Жузе Ирману. История на Португалия. С., 2002, 442–443 [Sarayva,
Zhuze Irmanu. Istoriya na Portugaliya. Sofia, 2002, 442–443].
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Една печална карикатура, свързана с жестоката колониална политика
и нейния антихуманизъм, показва индиректно деянията на белгийския
крал Леополд II в Африка (Белгийската корона, 1904, Фиг. 9) и е препечатана от известното немско хумористично списание „Симплицисимус“. В нея Джон Бул (Великобритания) носи на химическо чистене
белгийската корона, от която капе кръв с красноречивия текст – Моля,
да се изчисти химически. Взе много да мирише! Короната мирише на
кръв, защото крал Леополд, след като се е сдобил с колония в Африка,
подлага на геноцид местното население, избивайки между 5 и 10 млн.
души в рамките на няколко години!!! Земята на Конго е дадена на
белгийския крал като лична собственост, понеже той се представя за
филантроп, борещ се срещу робството и колонизацията17. Белгийско
Конго е подложено на безогледното ограбване на каучук и слонова кост,
а след това кралските наемници заличават деянието, като убиват местни
хора и за доказателство отсичат ръцете им18. В ерата на техническата
възпроизводимост на изображенията (по известното определение на В.
Бенямин) зверствата са фотографирани и достигат бързо до Европа19,
а вестници и списания като „Симплицисимус“, след него и нашият
„Българан“, търсещи не само сензации, осъждат чрез карикатури тази
новина. Малката Белгия, младата нация с най-модерната конституция,
се прочува и в отдалечените югоизточни краища на Европа чрез неадекватните чудовищни действия на краля си.
Срещат се и по-далечни географско-политически локуси, когато
се отнася до събития със световно значение, но те по правило са редки – например американският президент Теодор Рузвелт се мъчи да
усмири с пръчка Русия и Япония (1905). Алегорично, но находчиво са
изразени външнополитическите отношения между тези три държави,
17 В Енциклопедията на братя Данчови крал Леополд II е описан като „създател на
свободната държава Конго, изпълнил коректно ролята си на конституционен монарх“, като
не се споменава нито дума за действията му срещу населението на тази страна. Вж. Данчов,
Никола Г., Иван Г. Данчов. Българска енциклопедия. Т. 2. С., 1993, 837–838 [Danchov, Nikola
G., Ivan G. Danchov. Balgarska entsiklopediya. Vol 2. Sofia, 1993, 837–838].
18 Зверствата на Леополд Втори. – Deutsche Welle, 18.04.2013 [Zverstvata na Leopold
Vtori. – Deutsche Welle, 18.04.2013]. Available at: http://www.dw.com/bg/%D0%B7%
D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-16750260 [accessed 9 December 2017].
19 Голям принос за това има англичанинът Е. Д. Морел, който през 1900 г. води яростна
кампания срещу безмилостната експлоатация в Конго. Стига се дотам, че белгийският
парламент е принуден да гласува анексията на Конго (1908), за да се избегне международна конференция за уреждане на проблема с произвола на колониалната система. Вж.
Бич, Мари-Терез. История на Белгия. С., 2008, 83 [Bich, Mari-Terez. Istoriya na Belgiya.
Sofia, 2008, 83].
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9. [Препечатана от сп. „Симпилицисимус“]. „Белгийската корона“. „Българан“, бр. 38, 1904
[Reprinted from “Simplicissimus” magazine]. “The Belgian Crown”. “Bаlgaran”, 38, 1904

които са актуални в дадения момент – войната между Русия и Япония
в Далечния изток. За подобни политически събития, случващи се на
другия край на света, само Александър Божинов има потенциала да
разсъждава в образи, да прави анализи и дори прогнози.
На юг хоризонтът на външнополитическите наблюдения на „Българан“ се простира до Мароко. На дневен ред е „Мароканският въпрос“,
силно вълнувал Великите сили с техните геополитически интереси и
разпределения на колониите в Африка помежду им. Великобритания
и Испания признават на Франция „специални права“ над султаната
Мароко, което на практика означава и признаването му за френски
протекторат. Германия, която се стреми към търговско и военно проникване в ислямските страни, се противопоставя на Антантата, тъй
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10. Петър Паспалев. „Мароканският въпрос“. „Българан“, бр. 86, 1906
Peter Paspalev. “The Moroccan Question”. “Bаlgaran”, 86, 1906

като е останала извън подялбата, а силно се нуждае от свои колонии20.
За „мароканската криза“, целяща да предизвика дори германска военна
интервенция срещу Франция с. г., Петър Паспалев използва персонификациите на птици – орел, петел и кокошка (Германия, Франция и
Мароко) в сюжетен разказ без думи (Мароканският въпрос, 1906, Фиг.
10). Заплождането на кокошката и снасянето на яйцето ѝ е повод за сбиване и разпри за бащинство. Във визуален план карикатурният комикс
на Паспалев е твърде далеч от тогавашното обществено благоприличие,
но в него се възпроизвежда ясно сложната международно-политическа
семантика. Именно „низката“ образност прави неочакваното визуално
20 Спорът за статута на Мароко завършва с поражение на Германия поради стратегическата недалновидност на нейната дипломация и лично на нейния император Вилхелм II.
Но тактически Германия е овъзмездена с големи териториални отстъпки във френската
колония Конго. Вж. Б.Б. Марокския въпрос. – Пряпорец, бр. 131, 1 април 1905 [B.B. Marokskiya vapros. – Pryaporets, No 131, 1 april 1905].
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сравнение между политическите събития и биологията понятно на
много по-широка публика. 			
В заключение, ако образите на балканските съседи все още са в
процес на установяване, то този на Европа присвоява обичайното ѝ
представяне в западните хумористични издания. По-важен всъщност
се оказа въпросът за взаимоотношенията – как българановските карикатуристи отразяват чрез силата на образа, сюжета и стила сложните
зависимости между България, Балканите и Европа в политическите
реалности от началото на ХХ век.
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BULGARIA, THE BALKANS AND EUROPE
AS OVERVIEWED IN BULGARAN WEEKLY
(1904–1909): POLICIES AND NOTIONS
Milena Georgieva
Abstract: It has long been known that the notion of national identity is shaped
also from the position of comparing to the ‘others’: neighbours, regions, even
continents. In cartooning it assumes even a sharper edge for comparisons are
made in the form of visual fights as cartoons are by nature especially related to
political history, representing and commenting it through the journalistic experience of cartoonists. The remarkable hybridism of this art form allows treating it
here first and foremost as a record of their time. This article deals with Bulgaran
weekly’s focus on international politics in two strands: 1. How did the weekly
see and portray our Balkan neighbours? and 2. What was Europe’s role in the
politics of the Balkans and particularly, in that of Bulgaria? What were Bulgaran’s ideas of Europe and why was the construct of Europe in their reception
uniform and usually contrasted with the Balkans or Bulgaria? How broad were
the horizons of Bulgaran’s insight into the international politics? How did the
Bulgaranians criticise Bulgaria’s foreign policy and why? The article provides
some of the most significant cartoons published in the weekly as examples treating the answers to the questions above, with the talent of Alexander Bozhinov
as a political cartoonist analysing the developments on the international scene,
standing out most prominently.
Key words: Bulgaran weekly, the Balkans, Europe, international politics, European monarchs, cartoons on foreign policy
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

МЕТАФОРИ И ПРОПАГАНДА.
ВЕСТНИК „ПАПАГАЛ“ И АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ
В ПЕРИОДА 1939–1953 Г.
Антон Стайков1
Резюме: Статията изследва карикатурите, публикувани във вестник
„Папагал“ в периода 1939–1953 г., като се концентрира върху фигурата на
художника Александър Жендов. „Папагал“ показва България по време
на трагичния военен преход между царство и народна република през
очите на карикатурата, пропагандата, стереотипите за балканските съседи и
Великите сили. Метафорите и стилът на карикатуристите се подчиняват на
клишираните очаквания на „народа“ и на пропагандните задачи на властта
за редакторите на вестника, предназначен за окачване на публични места.
След 1946 г. появата на определен политик в карикатура с отрицателен
контекст означава и сигурното му слизане от политическата сцена, а често
предхожда и очакващото го физическо унищожение.
Ключови думи: Il Papagallo, „Папагал“, Александър Жендов, пропаганда,
карикатури, метафора

Българското изкуствознание в областта на карикатурата има свои
обзорни монографии като тези на Атанас Стойков2 и Мара Цончева3.
Остарели като методика и натоварени с идеологическите клишета на
комунизма, тези текстове следва да се четат с критическа дистанция.
1 Dr. Anton Staykov (b. 1962) specialized in the field of comics, advertising, book illustration
and Bulgarian visual heritage – design and mass culture. Visiting professor at the Journalism
and Mass Communications Faculty at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”; Curator of
several national and international exhibitions of comics, cartoon and illustration works; Deputy-Chair of the Union of Bulgarian Artists (after 2016); Author of a number of articles and
studies. Monographs: “A Short History of Bulgarian Comics” (2013), “The Bulgarian Primer:
200 Years in the First Grade” (with Svoboda Tsekova, 2015). Awards: “Christo G. Danov” (The
Art of Books award), 2013, and “Golden Lion” (Best Book of the Year award), 2015. Scriptwriter
and host of TV shows and documentaries. E-mail: staykov@format.bg
2 Стойков, Атанас. Българската карикатура: кратък очерк за нейния път и за творчеството
на Александър Божинов, Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев и Стоян
Венев. С., 1970 [Stoykov, Atanas. Balgarskata karikatura: kratak ocherk za neyniya pat i za
tvorchestvoto na Aleksandar Bozhinov, Iliya Beshkov, Aleksandar Zhendov, Boris Angelushev
i Stoyan Venev. Sofia, 1970].
3 Цончева, Мара. Александър Жендов. С., 1959 [Tsoncheva, Mara. Aleksandar Zhendov.
Sofia, 1959].
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За карикатурата между двете войни задълбочени изследвания публикува Мария Овчарова4. В неутралната среда на прехода след 1990 г.
най-значими са изследванията на Милена Георгиева (особено за периода в началото на ХХ век)5, Красимир Илиев (най-вече в аспектите
на преследваните от комунизма карикатуристи)6 и още няколко автори.
Интересен е погледът върху образа на балканския съсед в статията,
посветена на предвоенния „Папагал“7. Настоящата статия е продължение на изследователския проект „Метафори и пропаганда. Вестник
„Папагал“ в периода 1939–1953 г.“8, завършил с едноименна изложба.
Още в края на XIX век в Европа са излизали подобни издания, които
са информирали и налагали влияния по забавен, опростен, а често и/
или откровено манипулативен начин. Една голяма или няколко последователни картинки (подобно на комикс) представят в сатирична форма
актуално политическо събитие, като използват разбираема за всички
метафора. Светът в тях е стилизирана сцена, на която познати клиширани герои, представящи отделни държави, партии и групи, разиграват
взаимоотношения на любов, омраза, предателство и т.н.
В началото на ХХ век в голямоформатни карикатури, предназначени за трайно окачване на публични места, героите са разположени в
обстановката на цирк, фризьорски салон, кораб, поле по време на жътва,
кино, банка и т.н. Голяма част от карикатурите, често неподписани,
са механично-пропагандни и в тях смисловата и изобразителна простоватост и ултимативните послания са облечени в често примитивна
4 Овчарова, Мария. Илия Бешков и паметната 1923 година. С., 1973 [Ovcharova, Maria.
Iliya Beshkov i pametnata 1923 godina. Sofia, 1973].
5 Георгиева, Милена. Кафенето като ателие, или за бохемството като начин на живот в
българското изкуство през първата половина на ХХ век. In: Кафене „Европа“. С., 2007,
197–208 [Georgieva, Milena. Kafeneto kato atelie, ili za bohemstvoto kato nachin na zhivot
v balgarskoto izkustvo prez parvata polovina na XX vek. In: Kafene “Evropa”. Sofia, 2007,
197–208]; Георгиева, Милена. Непознати имена на български художници във в. „Българан“ (1904–1909). In: Изкуствоведски четения 2011, С., 2012, 480–491 [Georgieva, Milena.
Nepoznati imena na balgarski hudozhnitsi vav v. “Balgaran” (1904–1909). In: Art Readings 2011.
Sofia, 2012, 480–491] и др.
6 Илиев, Красимир. Карикатурата от края на Първата световна война до 9 септември 1944 г.
In: Войната на молива. Българската карикатура от Освобождението до днес. С., 2018 [Iliev,
Krasimir. Karikaturata ot kraya na Parvata svetovna voyna do 9 septemvri 1944 g. In: Voynata
na moliva. Balgarskata karikatura ot Osvobozhdenieto do dnes. Sofia, 2018].
7 Кръстева, Деяна. Образът на балканския съсед в карикатурите на вестник „Папагал“
(1939–1942). Електронен вестник за музеология и военна история, 2012, № 1, 46–51 [Krasteva,
Deyana. Obrazat na balkanskiya sased v karikaturite na vestnik “Papagal” (1939–1942). Elektronen
vestnik za muzeologiya i voenna istoriya. 2012, No 1, 46–51]. Available at: http://www.militarymuseum.bg/Pages/Publications/Electronic%20journal/broeve/2012_01.pdf [accessed 10.09.2018].
8 Изложбата се проведе в периода 5.10.2017–28.02.2018 в Дом на хумора и сатирата, Габрово.
Вж. сайт на ДХС. Available at: http://www.humorhouse.bg/bg/archive/archive2018.html.
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форма – лоша рисунка, неумела композиция и неовладени цветове.
„Папагал“ (1939–1953) – автори и примери
„Папагал“ в разглеждания период (1939–1953) е двуезичен – преди
1944 г. се издава последователно на български и английски, български
и немски, български и унгарски, а след 1948 г. – на български и турски
език.9 За вестника рисуват Кирил Буюклийски, Стоян Венев, Борис
Ангелушев, а за внимателните познавачи на периода е многозначителна
липсата на тримата големи – Александър Божинов, Илия Бешков и
Райко Алексиев.
В България излизат няколко „папагала“. Според Енциклопедията
те са два, но всъщност използването на името, идеята, формата и стилистиката водят началото си още от края на ХIХ в.
През 1892 г. излизат три броя „Источен папагал“, който може да бъде
срещнат заедно с прототипа си, оригиналното италианско издание “Il
Papagalo”, което е много разпространено в края на XIX и началото на
ХХ век. Както пише в спомените си Александър Божинов: „... нямаше
обществено заведение, кръчмичка, бакалница или малка занаятчийница,
в която да не беше залепен или поставен в специална рамка...“10.
В “Il Papagalo” и българската тема намира място в съдбовни за държавата ни моменти. На обявяването на Независимостта на България
е посветен брой 42 на триезичния „Папагал“ от 1908 г. Коментарите
към карикатурата са на италиански, френски и английски. „България
скъса веригите на робството и лети триумфално с виковете „Да живее
царя!“... Най-после събитията носят отмъщение за мъченика Стамболов“. Примерът за едновременното използване на метафоричното и
пропагандното в жанра е даден, той остава устойчив още половин век.
Самото присъствие на таблото в места, в които устната разказваческа
традиция е толкова силна, показва неговата различна от тази на обикновения вестник природа. “Il Papagallo” (1873–1915) излиза в големи
тиражи на италиански, после на френски с името “Le Perroquet” (20 000
броя седмично през 1878). Според издателя Аугусто Гроси публикуваните карикатури биха заели площ от повече от 3000 квадратни метра.
Популярността на идващото „от Европата“ хумористично издание води
и до български копия на тази нова форма за поднасяне на информация,
9 В периода 1939–1944 излизат 225 броя (Вж. Христова, Г. Библиография на българския
хумористично-сатиричен печат. In: Българско медиезнание. Т. II, 1998, 1165 [Hristova, G.
Bibliografiya na balgarskiya humoristichno-satirichen pechat. In: Balgarsko medieznanie. Vol.
II, 1998, 1165]); в периода 17.02.1946–1.09.1953 г. излизат 191 броя.
10 Божинов, Александър. Как се роди българската карикатура. In: Александър Божинов
разказва. С., 2015, 190 [Bozhinov, Aleksandar. Kak se rodi balgarskata karikatura. In: Aleksandar
Bozhinov razkazva. Sofia, 2015, 190].
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хумор и пропаганда. От 1915 до 1961 г. в България се появяват осем
вестника, в чието заглавие присъства думата „Папагал“11. Между авторите намираме освен Александър Жендов и имената на най-активните
карикатуристи в споменатия половин век като Чудомир, Стоян Венев,
Борис Ангелушев, Васил Виденов-Вави, Теню Пиндарев и много други.
В анализа на предвоенния „Папагал“ (1939–1943) Атанас Стойков,
с доста неточности, маркира основните белези на изданието: „Когато
говорим за карикатурата на тридесетте години, не може да не споменем
за едно периодично издание, където тя се проявяваше близо пет години и което при това беше много популярно сред всички слоеве. Става
дума за „Нов световен папагал“. Той излизаше на две седмици веднъж.
Това не е вестник, а табло, което се закача по стените на ресторанти,
кръчми и други подобни заведения. Главното в това табло е така наречената панорамна многофигурна композиция, в която художникът е
трябвало по един ясен и същевременно подчертано духовит начин да
даде своето мнение и тълкуване за най-важните политически събития
в света. Разбира се, това е ставало винаги от името на българина, на
„бай Ганьо“. За всяка страна се търси съответен тип. Така например
Съветският съюз е изобразяван най-вече като дядо Иван (стар бодър
руснак с големи мустаци) или като баба Меца; Франция като млада
жена (Мариана) и т.н. Понякога държавите се олицетворяват от изображенията на държавните им ръководители“12.
На 23 май 1939 г. излиза първи брой на вестник „Папагал“ с издател-стопанин Петър Дометиев Петров. Редактор е Никола Бонев, който
ще остане на поста си до последния предвоенен брой. Той е и художник
на повече от половината карикатури13. Талантът му е скромен, но той
успява да привлече качествени сътрудници и се учи от техния талант
и опит. След 1943 г. качествените художници напускат, а вестникът се
превръща в плосък пропаганден инструмент.
Карикатурата в брой 8 („Вратите за преговорите са отворени“, 1939)
е изградена от няколко панела, нещо характерно за езика на комикса,
който в тези години прониква в България. Тема са политическите совалки в Европа, след като неочаквано се сключва пакт между Германия
и СССР (запомнен като пакта Рибентроп-Молотов) и се взима решение
да се заличи държавата Полша. Автор е Никола Бонев. В друга своя
11 Петров, Пламен, Рамона Димова. Феноменът на „Папагал“-ите: In: Войната на молива.
Българската карикатура от Освобождението до днес. С., 2018, 32 [Petrov, Plamen, Ramona
Dimova. Fenomenat na “Papagal”-ite. In: Voynata na moliva. Balgarskata karikatura ot Osvobozhdenieto do dnes. Sofia, 2018, 32].
12 Stoykov. Българската карикатура, 57.
13 Атанас Стойков греши, че Божинов е един от авторите им. Stoykov. Българската карикатура, 58.
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карикатура той изобразява света като пазар, в който се намира всичко
и се купува на взаимноизгодна цена. Бонев се справя с четливостта
на иконографията въпреки посредствената си рисунка (бр. 30, 1940).
Кирил Буюклийски рисува за „Папагал“ с виртуозна линия а ла
Божинов. В брой 10 (1939) вече се набелязват иконографските характеристики на героите, представящи отделните държави, доразвити и
клиширани в следващите броеве.
Около личността на Александър Жендов, един от най-важните
карикатуристи на „Папагал“, са изписани многобройни статии и
изследвания, най-вече около неговото изключване от художествения
живот, известно като „случая Жендов“. В тази статия се ограничавам
с поглед върху характерни негови примери от „Папагал“, които могат
да бъдат разглеждани като типични за вестника.
Александър Жендов формира стила на вестника и залага високите
критерии, с които колегите му невинаги се справят. Той познава най-добрите примери в сатиричната карикатура на Австрия, Германия и СССР.
Метафоричният му език в 27 брой (1939) играе с фалшивата победа над
Марс и несбъднатите сънища на Ганьо, завит под неутралната си черга.
Освен виртуозен рисувач, Жендов е талантлив автор на калиграфски
и типографски текстове за различни издания. Той е автор и на двете
заглавки на вестник „Папагал“ – преди и след войната. Неговата карикатура в брой 29 (1940) представя Европа като панаир, в центъра на
който Марс очаква на кого ще му се завие свят от въртележката.
В една от най-силните свои карикатури (бр, 33, 1940) Жендов ползва
клишета и маски в рамките на обичаната българска карикатурна традиция. На Сирница халвата с орехи е примамлива хапка, точно както и
териториите и ресурсите за тези, които търсят „жизнено пространство“.
Художникът използва докрай възможностите на многоцветния офсет.
Всичко може да се превърне в „супа“ (бр. 42, 1940): Средиземно море
е голяма гореща попара с много подправки, а мирът е в недостъпна
малка купичка. Жендов е виртуозен в израза чрез поза, език на жеста,
физиономични характеристики. Йерархията на героите се олицетворява и от техния ръст. Костюми и физически белези – мустаци, бради,
червени бузи, сини торбички под очите – всичко работи в посока на
разказа, който ще бъде анализиран и коментиран от читателите – посетители на гостилници, минувачи по улицата или гости при приятели.
Кафенето е устойчив топос за българина14. В него се научават новините, бистри се политиката, играе се на табла и карти. В това мъжко
14 За културната роля на софийските кафенета вж. Георгиева, Милена. Столичните пространства на „бълграновското“ бохемство (1904–1909). In: Изкуствоведски четения 2012. С.,
2013, 485–499 [Georgieva, Milena. Stolichnite prostranstva na “balgranovskoto” bohemstvo
(1904–1909). In: Art Readings 2012. Sofia, 2013, 485–499].
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пространство жената отсъства изцяло. В интерпретацията на Жендов
(бр. 47, 1941) художникът ни намига с автоцитат – окачен на стената
брой на „Папагал“.
През 1946 г. вестникът започва да излиза отново, за да обслужва пропагандните цели на новата власт, съобразени изцяло със
съветските заповеди и указания. Редактор е Васил Виденов-Вави. Най-важните задачи на новата власт са манипулиране на изборите, заклеймяване на „бившите хора“, утвърждаване на култа
към личността. За смъртта на Георги Димитров и Сталин „Папагал“ излиза със специални броеве, поръчани на опитни художници.
Някои определения
Стенният вестник „Папагал“ може да бъде причислен към категорията „революционна карикатура“, разглеждана от много автори,
които изследват сатиричната графика около Френската революция
(1789–1799), както и антинаполеоновата карикатура15, но също така и
като „пропагандна карикатура“. Бихме използвали още и термините
„политическа карикатура“ и „военна карикатура“. Стенният лист „Папагал“ от годините 1939–1953 може да бъде характеризиран с всеки
един от тези термини.
Критикът от времето на нормативната критика на социализма Атанас
Стойков нарича карикатурата „огнева линия“16. Сравненията с война,
революция, битка, отбрана са често срещани. През 50-те години на ХХ
в. често се цитира Маяковски (но се премълчава личната му трагедия):
„Я/все свою звонкую силу поета/тебе отдаю/атакующий клас“17. И наистина – и писатели, и поети, и художници в своята „творческа работа“
изпълняват най-вече политически задачи.
В някои контексти карикатурата се приема за изкуство, което изкривява представянето на определени хора повече отколкото на общоприети типажи18. Според Енциклопедията на изобразителните изкуства в
България името „Папагал“ се е превърнало в родово и в отделна статия
авторите наблягат на неговото предназначение за „най-широк кръг читатели“, на желанието му да бъде ,„лесно разбираем“, с политически
коментари, които са „твърде ограничени и повърхностни“19.
15 Вж. Langlois, Claude. La caricature contre-revolutionnaire. Presses de CNRS. Paris, 1988.
16 Stoykov. Българската карикатура, 84.
17 Стихосбирката на Маяковски е издадена през 1945 г. в превод на Богомил Райнов, един
от апологетите на социалистическия реализъм. Вж. Маяковски. Владимир. Стихове. С.,
1945 [Mayakovski, Vladimir. Stihove. Sofia, 1945].
18 Вж. Feaver, William. Masters of Caricature from Hogart and Gillray to Scarfe and Levine.
Weidenfeld and Nicolson. London, 1981, 5.
19 Енциклопедия на изобразителните изкуства. Том 2. БАН. С., 1987, 317 [Entsiklopediya
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Десетилетия по-късно няма да се справим без помощна историческа
литература, за да разберем конкретните събития, окарикатурени във
вестника. „Папагал“ е злободневно (според лексиката на 50-те години) издание, което е насочено към конкретни политически, военни
и социални събития, като анализът на тези събития е едностранен и
манипулативен.
Разглежданите карикатури нямат за задача да надникнат „... дълбоко
в тайните на израза и физиономията“. Те не са от типа и на онова „шеговито преобразяване на човешкото лице в лице на животно или дори в
неодушевен предмет“ (по Гомбрих)20. В „Папагал“ се усеща отсъствието на такъв майстор на reductio ad absurdum, какъвто е Илия Бешков.
Гомбрих говори и за готовността на публиката „да приеме гротескното и опростеното отчасти защото липсата на детайлна разработка
изключва появата на противоречиви признаци“. И наистина – героите в
стенните листове „Папагал“ би трябвало да се възприемат еднозначно –
като изцяло положителни или отрицателни герои, без възможности за
нюансирана оценка. За ефективността и въздействието на карикатурния
лист се е знаело още по времето на Хогарт, чиято поредица в картини
„Брак по модата“ е „равностойна поне на два дебели тома с романи“21. В
„Папагал“ след 1944 г. карикатурите имат пропагандна, плакатна, укорителна, назидателна и т.н. цел. И в крайна сметка тя е манипулативна.
Жендов в „Папагал“
Най-плодовит и запомнящ се автор в стенния вестник е Александър Жендов. През 30-те години той формира вкуса си под влияние на
съветски графици като Моор, Дени, Кукриникси, Дейнека, Фаворски.
От тях, според социалистическите критици, той предлага „смели и
оригинални композиционни решения, образи, изпълнени с голяма
психологическа напрегнатост и сила“. От немската школа влиянията са
от Кете Колвиц, Мазарел, Стейнлен, Георг Грос (професор на Жендов
в периода 1925–1927 г. в Мюнхен). От Грос Жендов заема маниера на
„чисто линейно изградени образи“22.
Действително темите на Жендов се концентрират върху класовата
борба и несправедливостта, героите му са от управляващата или работническата класа, политици и селяни, богати и бедни. В „Папагал“
na izobrazitelnite izkustva. Vol. 2. BAS. Sofia, 1987, 317].
20 Гомбрих, Ернст. Изкуство и илюзия. С., 1988, 400 [Gombrih, Ernst. Izkustvo i ilyuziya.
Sofia, 1988, 400].
21 Вж. Gombrih. Изкуство и илюзия, 388–418.
22 Цончева, Мара. Александър Жендов. С.,1959, 58 [Tsoncheva, Mara. Aleksandar Zhendov,
Sofia, 1959, 58].
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основна тема са политическите борби. Това предполага схематичност,
стигматизация и стереотипно изграждане. Освен плакатното графичното
изграждане, и цветът за Жендов е особено важен, най-вече червеният.
С него обикновено са маркирани символно сърпът и чукът, звезди,
цели фигури.
Построяването на карикатурния образ при Жендов е премислено
структурно и смислово – събирателни образи, условно третиране на
формата, стилизация и често деформация; портретна характеристика
на познати политически фигури (Хитлер, Мушанов, Гиргинов, Гичев,
Мусолини и т.н.); лаконична простота и изразителност23. Жендов рисува ясно и четливо; манипулира мащаба – фигурите са големи/малки
според значението на персонажа; използва условна перспектива-сцена,
аксонометрия, изометрия, съчетаване на висока и „естествена“ гледна
точка; цветът за него е в помощ на четливата полиграфия, но и символен
елемент. Географските карти са както ориентация, така и знак, понякога
и повод за каламбур; пространствата, в които се развива действието,
са интерпретирани като център/периферия; космос/земя, таван/мазе и
т.н.); облеклото и различни атрибути като оръжия, прически, мустаци и
т.н. повтарят стереотипните представи за държавите; физиономичните
характеристики женско/мъжко, грубо/нежно и т.н. От гледна точка на
пространственото изграждане той използва различни гледни точки –
висока и ниска, „птича“ или съвсем ниска, както и т.нар. „фараонска“
перспектива.
В годините, в които окончателно се формират (и формулират) признаците на социалистическия реализъм, се организират обсъждания,
които се опитват да манипулират както посланията, така и стила на
карикатуристите във вестника. Година след закриването на следвоенния
„Папагал“ в СБХ се провежда обсъждане на състоянието на карикатурата и задачите, които трябва да решава тя в годините след смъртта на
Сталин. В списание „Изкуство“ е публикувано основното изказване на
Тодор Динов, както и редакционна статия, в която се прави преглед на
това обсъждане, „пръв опит у нас да се даде оценка на карикатурата в
светлината на марксистко-ленинската естетика“. Няколкото основни
цели на карикатурата според статията са – да служи изцяло на делото на Партията и народа в голямата битка за социализъм; да е остро
оръжие срещу враждебните сили на реакцията и мракобесието, срещу
грабителската политика на империалистите, срещу всичко изоставащо,
задържащо развитието напред; да се скъса с формалистичния метод при
изграждане на карикатурата; да се преодолее схематизмът, условността,
грубата хиперболизация и деформация на образите; стремежът да е към
23 Вж. Tsoncheva. Александър Жендов, 22.
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създаване на положителен образ в карикатурата.24 Последното Илия
Бешков отрича категорично в изказването си по време на обсъждането.
Богомил Райнов като един от активните изкуствоведи в годините на
сталинизма е от главните идеолози в България на теорията на изкуството,
определяна по класов или политически признак. Почти половин век
по-късно в посмъртно издаден текст той не променя оценката си за
Жендов и разсъждава за карикатурния образ-знак вместо образ-индивидуалност. Той е предубеден поради личната си история с художника
и заради това, в което се превръща „случаят Жендов“. Райнов се опитва
да омаловажи постиженията на художника. Според него множеството
влияния и схематичността му представляват „на практика липса на
собствен стил“. Критикът познава много добре развитието на Жендов
и влиянията върху стила му. Съмнително е днес да има основания в
оценката му, че „там, където се опитва да се освободи от клишетата на
заимстваните маниери, там веднага излизат наяве очебийни рисунъчни слабости, както е при войнишката му серия от 1941 или в битовите
графики от 1946 г.“25.
„С доста ограничени възможности в индивидуализацията на персонажите, Жендов предпочита да борави не с индивидуалности, а с
типове, до степен човешкият образ да бъде сведен до някакъв класов
или политически признак: империалиста, въоръжен с оръдейни дула,
капиталиста с цилиндъра, пурата, дебелия врат и шкембето; полицая с
тъпата физиономия и цепеницата; работника, селянина, червеноармееца – всеки с отличителните си атрибути и всички почти винаги едни и
същи – лесни за разпознаване, но и безинтересни за съзерцаване. Изобщо, независимо дали ни допада или не, това е един от общоприетите
маниери на политическата сатира, с предимството да прави сцената
възприемаема от пръв поглед и разбираема без помощта на обяснителна
легенда. И все пак карикатурите почти винаги са снабдени с легенда.
И в изкуството, и в живота остроумието не беше силната му страна.“26
Богомил Райнов не е убедителен, че „образите на Жендов рядко са
живи, понеже черпи впечатления не от живота, а от произведенията на
учителите си“. В едно друго разбиране за карикатурата тя е убедителна
именно защото е типизирана и няма нужда от живи модели, за да внуши
симпатия, омраза или презрение към окарикатурения.
Интересен поглед към личността на художника дава ръкописното
му свидетелство в картотечния лист, съхранен в архива на СБХ. „...
24 Динов, Тодор. Състояние и задачи на българската карикатура. – Изкуство, 1954, № 4,
3–18 [Dinov, Todor. Sastoyanie i zadachi na balgarskata karikatura. – Izkustvo, 1954, No 4, 3–18].
25 Райнов, Богомил. Лека ни пръст. Мир на праха ни. С., 2008, 164 [Raynov, Bogomil. Leka
ni prast. Mir na praha ni. Sofia, 2008, 164].
26 Raynov. Лека ни пръст, 165.
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доходи/нередовни; ... Организационна дейност в съюза/Подпредседател и председател; ... Провинение и наказание/Изключен от БКП за
борба срещу ЦК на партията; ... Възложена от стоп. съвет работа; кога,
каква и на каква сума/не съм държал сметка; Изпълнена навреме или
със закъснение/винаги навреме; Каква е преценката за худ. качество
на работата/добра“27.
70 години по-късно за качествата на неговата карикатура може да
се говори и пише аналитично и непредубедено. Александър Жендов,
без съмнение, е най-важният художник в „Папагал“, с най-много публикувани карикатури. Той композира разнообразно, безупречната му
конструктивна рисунка изгражда типични персонажи, които остават
устойчиви и се копират години след това успешно (или не толкова) и
от други автори. Личната му съдба предизвестява сякаш и съдбата на
вестника – пропагандната карикатура в този директен вид става ненужна и даже има обратен ефект. След 1953 г. вестникът изчезва заедно
с необходимостта от подобни плакатни послания. Все пак няколко
години по-късно „Папагал“ излиза за кратко под редакцията на Никола
Мирчев – в малко по-свободен маниер и с широк кръг нови художници.

1. „Независимостта на България“. Il Papagallo, Болоня, бр. 42, 1908 г. (художник неизвестен)
“The Independence of Bulgaria”. “Il Papagallo”, Bologna, No 42, 1908 (unknown artist)

27 Картотечен лист на Александър Жендов в архива на СБХ, попълнен на ръка от художника.
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2. „Вратите за преговорите
са отворени“. „Папагал“, бр. 8,
1939 г. (художник Никола Бонев)
“The Doors to the Negotiations Are
Open”. “Papagal”, No 8, 1939
(artist Nikola Bonev)

3. „Полска попара“.
„Папагал“, бр. 10, 1939 г.
(художник Кирил Буюклийски)
“Polish Sops”. “Papagal”, No 10,
1939 (artist Cyril Buyukliyski)

4. „Пролетен сън в зимна нощ“.
„Папагал“, бр. 27, 1940 г.
(художник Александър Жендов)
“Spring-Time Dream in a Winter
Night”. “Papagal”, No 27, 1940
(аrtist Alexander Zhendov)
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5. „Сирница – бал маске“.
„Папагал“, бр. 33, 1940 г.
(художник Александър Жендов)
“Last Week of Lent: Bal Masqué”.
“Papagal”, No 33, 1940
(artist Alexander Zhendov)

6. „Кафене Европа“.
„Папагал“, бр. 47, 1940 г.
(художник Александър Жендов)
“The Europa Cafe”.
“Papagal”, No 47, 1940
(аrtist Alexander Zhendov)

7. „Да живее Първи май –
празник на трудящите се от
цял свят“. „Папагал“, бр. 6,
1946 г. (художник Александър
Жендов)
“Long Live May 1st – the Day
of the Workers of the World”.
“Papagal”, No 6, 1946
(artist Alexander Zhendov)
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8. „История на монархията в
15 картини“ (условно заглавие,
б.а.). „Папагал“, бр. 15, 1946 г.
(художник Александър Жендов)
“A History of the Monarchy in
15 Pictures” (conditional title).
“Papagal”, No 15, 1946
(artist Alexander Zhendov)

9. „СССР – опора на мира и
независимостта на народите“.
„Папагал“, бр. 48, 1947 г.
(художник Васил Виденов-Вави)
“The USSR: Pillar of Peace and
Independence of the Peoples”.
“Papagal”, No 48, 1947
(artist Vassil Videnov-Vavy)

10. „Траурен брой за
Георги Димитров“.
„Папагал“, бр. 87, 1949 г.
(художник неизвестен)
“Mourning Issue for
Georgy Dimitrov's Passing”.
“Papagal”, No 87, 1949
(artist unknown)
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METAPHORS AND PROPAGANDA:
THE PAPAGAL AND ALEXANDER ZHENDOV
DURING THE 1939–1953 PERIOD
Anton Staykov
Abstract: This article offers a study of the cartoons published in the Papagal
newspaper through the 1939–1953 period, focusing on the figure of Alexander
Zhendov. The Papagal followed the model of Il Papagallo published in the late
19th c., in the wall-newspaper genre, and reflected Bulgarian reality during the
tragic military transition from kingdom to “people’s” republic, through the prism
of cartoons, propaganda, stereotypical Balkan neighbors and the Great Powers.
The metaphors and style of the cartoonists were subject to the cliches expected
by “the people” and the propaganda objectives of the edition, intended to be
displayed at public places. Alexander Zhendov experienced a tragic clash with
the communist elite, himself being a part of it, and came to be ostracized from
social and professional life. In the 1950’s, for quite a number of intellectuals and
politicians, this fate meant professional, even physical destruction. Symbolically,
with Zhendov’s death in 1953, Papagal also disappeared. It was brought back to
life for a short period several years later – enjoying somewhat more freedom and
employing a wider circle of new artists.
Key words: Il Papagallo, Papagal, Alexander Zhendov, propaganda, cartoons,
metaphor
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

РЕГУЛАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПРАКТИКА
В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ –
МОДЕЛИ И ИДЕНТИЧНОСТИ. РОЛЯТА НА СЪЮЗА
НА ДРУЖЕСТВАТА НА ХУДОЖНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Митева1
Резюме: Текстът разглежда отражението на водещите културни модели и
идеологии в периода на 1930-те и 1940-те години в художествената сфера в
България. Въз основа на съществуващата литература по въпроса са направени
обобщения, привлечени са нови факти и са анализирани през призмата на
възприемането на външни модели, налагани чрез държавна намеса. Основен
акцент се поставя върху ролята на Съюза на дружествата на художниците в
България. Обсъждат се проблемите около конкурсната система в сферата на
художествената практика, уреждането на изложби в чужбина и т.н. Стремежът
за монополизиране на художествената дейност от творческото обединение
е декларативен, но не реализиран на практика. Съществуването единствено
в проектна форма или с твърде кратка валидност е характерно за редица
мероприятия, предприети от авторитарния тип управление в разглеждания
период в България.
Ключови думи: художествени дружества, културна политика, конкурсна
система, жени художнички

Всички усилия да изследваме изкуството и неговата история като
част от общата история и култура си струват, когато оглеждаме в тях
съвременни процеси и ги включваме при създаването на стратегии за
утре. Историческата убежност, освен контекст за дискусии днес, би
могла да изиграе протекционна роля с поуките, извлечени от миналото.
Паралелите със събития след средата на 30-те години на ХХ в., независимо от преживяното в този отрязък от време и навлизането ни в нова
ера, са натрапчиво очебийни.
Въпросите за връзката на държавните и общински организации
с културните институции по общественозначими теми в сферата на
художествената практика, нуждата от надеждна експертиза и специализирани звена за регулация са актуални, болезнени и сега, но имат
1 Dr. Maria Miteva is an Assistant Professor in Institute of Art Studies, BAS. Research interests:
Decorative and Applied Arts in The Modern Age, Sociology of Art. Author of the book “Stefan
Badjov (1883–1953). Biography of Decorator” (2014). Research projects: The Rebirth of Woodcarving (2010); The Society of The New Artists and Their Time (2012).

125

богата предистория. Насищането на творческата изява в относително
освободено от регламент настояще постепенно събужда нуждата от
регулация, намеса на държавата и подчиняване на общ регламент. Какво се случва, ако тази еволюционна линия на художествена практика
срещне авторитарен тип държавно управление. Погледът към 30-те и
40-те години на ХХ век ни дава представа за подобна реалност.
Периодът между двете световни войни е динамичен, разнороден и
преломен за цяла Европа и света. Последиците на Първата световна
война налагат траен отпечатък върху личностите и обществата. Все
по-актуална е тенденцията за засилване на ролята на държавата в обществения и икономическия живот. През 20-те години на ХХ век тя е все още
в зародиш и трудно се забелязва, но през следващото десетилетие става
почти повсеместна и придобива тоталитарни черти (с особена острота
в Германия и СССР). Световната икономическа криза от 1929 г. нанася
втория унищожителен удар върху ценностите на човешката цивилизация
„този път бомбите, които избухват навсякъде, са безработица, високи
цени, фалити, глад, безверие“2. В условията на пълно разстройство на
световната икономика през 30-те години на ХХ век „придобиват нова
сила радикализмът, авторитаризмът и тоталитаризмът“3 – по този начин
държавата продължава да засилва позициите си на основен субект в
социалните и стопанските отношения.
През 1930-те години в България функционира, възможното за тези
географски ширини, модерно за времето си общество, което носи
общоевропейските ценности и специфики на периода. Достигането
на западните общества ни прави донякъде синхронни за процесите,
които протичат в тях. Историческата логика на събитията довежда до
този момент по съвсем естествен начин – превратът от 1934 г. е само
апогей на невъзможността на предходната структура за управление
и справяне с отгласа от световната криза. Като резултат от преврата
през 1934 г. и работата на правителството на Кимон Георгиев е важно
да отбележим няколко топоса на авторитарното управление – политическите партии са извън закона, управлението и законодателната власт
са съсредоточени в Министерски съвет, държавният апарат поддържа
агентурна мрежа, наложена е цензура. Националната идея е водеща,
културата и изкуството са провидени като един от основните стълбове в тази идеологическа система. Основно натиск се оказва върху
2 Димитров, Марко. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919–1939. С., 2014 [Dimitrov, Marko. Darzhavata i ikonomikata v Balgariya mezhdu
dvete svetovni voyni 1919–1939. Sofia, 2014. Available at: http://csii.bg/wp-content/uploads/
D%60%60RZHAVATA-I-IKONOMIKATA-V-B%60%60LGARIYA-1919-1939.pdf [accessed
27 March 2018].
3 Dimitrov. Държавата и икономиката в България между двете световни войни.
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печата4. В лексиката на периода най-използвани са думите национален, народен, самобитен, след 1934 г. се говори за „културни ратници“,
обединения, колективно, всебългарско. Т. Димитрова в ключова статия по въпроса разисква „проекциите на културната политика върху
българския художествен живот“5. Посочените примери в нея относно
насажданата идеологическа система набелязват основните насоки на
развитие и съществуващи проблеми, но и дават основание да открием
важен елемент от характеристиката на периода – повечето от програмните насоки, идеологическите постановки и предлаганите структури
остават на ниво проект, в сферата на идеологическата постановка без
конкретна реализация в обществото. Като всяка нова идеология и тази,
вложена в основата на авторитарния тип държавно управление тогава,
заемайки готови външни модели, крушира при срещата с установените
вече норми. С други думи – най-често в това десетилетие съществува
пластът на програмните слова, документи и организации по примера на
водещите държави – Германия, Италия, отчасти СССР, но внедряването
им в реалната практическа дейност изисква постоянство и „технологично“ време за реализиране. Още по-трудно това става в сферата на
художествената практика.
Ако спрем вниманието си на моделите за прокламираната нова идентичност, сферата на културата и изкуството, следвайки политическата
и икономическа сфера, основно търпи явното влияние на Германия,
Италия, от една страна, и по-завоалирано на СССР, от друга. България
е общество с европейски измерения в периода на 30-те години и както
пише Ч. Попов по повод художествения живот у нас – „през 30-те и
40-те години на ХХ век [...] погледната типологически, ситуацията се
доближава точно до европейския модел“6.
4 Анчова, Калинка. Културно-професионални сдружения на художествено-творческата
интелигенция в обществено-политическия живот на България (1934–1939). – Известие
на държавните архиви, 1991, кн. 62, ГУ на Архивите при МС. С., 1992, 5–41 [Anchova,
Kalinka. Kulturno-profesionalni sdruzheniya na hudozhestveno-tvorcheskata inteligentsiya v
obshtestveno-politicheskiya zhivot na Balgariya (1934–1939). – Izvestie na darzhavnite arhivi,
1991, No 62, GU na Arhivite pri MS, Sofia, 1992, 5–41].
5 Димитрова, Татяна. Между модернизма и тоталитаризма: проекциите на държавната
културна политика върху българския художествен живот през 30-те – началото на 40-те
години. – Проблеми на изкуството, 1996, бр. 1, 3–13 [Dimitrova, Tatyana. Mezhdu modernizma
i totalitarizma: proektsiite na darzhavnata kulturna politika varhu balgarskiya hudozhestven zhivot
prez 30-te – nachaloto na 40-te godini. – Art Studies Quarterly, 1996, No 1, 3–13].
6 Попов, Чавдар. Инфраструктура на художествения живот и художествени процеси
(Наблюдения върху някои особености на актуалното състояние на визуално-пластичните
изкуства в България). – Проблеми на изкуството, 2008, бр. 1, 32 [Popov, Chavdar. Infrastruktura
na hudozhestveniya zhivot i hudozhestveni protsesi (Nablyudeniya varhu nyakoi osobenosti na
aktualnoto sastoyanie na vizualno-plastichnite izkustva v Balgariya). – Art Studies Quarterly,
2008, No 1, 32].
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Познато ни е еклектичното до степен на хибридност понякога усвояване на чуждите модели у нас. Цитат от в. „Нови дни“ от 1935 г.7, който
препечатва нарочна дописка в лондонския всекидневник „Нир Ист“,
определя България след 19 май 1934 г. „като нов образец на държава“,
с нова социална доктрина, която не е нито фашизъм, нито социализъм,
нито комунизъм, но която нагажда чертите на трите към българските
традиции и характер“.
Като факт само ще посоча, че Съюзът на художниците на СССР се
учредява през 1931 г, утвърден е през април 1932 г., сред целите му е
познатият апел „за развитие на социалистическо по съдържание и национално по форма изкуство за народа на СССР“. Създаден е Дом на
изкуствата в Москва, имат печатен орган.
В Германия промените са от 1933 г. и важни за нас са паралелно проведените изложби от 1937 г.8– едната в Музея на германското изкуство
с картини на Дюрер, Кранах, Холбайн и недалеч от нея залата с т.нар.
изложба на дегенерирало, или дегенеративно (изродено) изкуство.
Много ценно е наблюдението, изказано от Т. Димитрова9 и след това
отразено и като хроника в каталога „Българските художници и Мюнхен“
от Ж. Митева10, за изложбата, която се организира у нас през 1935 г. –
„100 години българско изкуство“ като официалната изложба и нейния
контрапункт – изложбата, която новоучредената галерия АРС прави.
Без крайността на забраната, гоненията и т.н. у нас в представителната
изложба подборът е направен в унисон с новите прокламирани ценности, а излагането на творби на починалите колеги на инициаторите от
галерията АРС изтъква ценността на индивидуалния почерк11, и всичко
това две години преди реализираните изложби в страната, генерираща
възприемания модел.
В контекста на културния обмен на Балканите И. Генова посочва
някои оразличавания от възприеманите модели – „в художествения
обмен прави впечатление по-голямата затвореност на културната среда“, посочва също, че за представителни изложби се правят „сборни
национални експозиции за чужбина, а не представяния на художествени

7 Публикуван от Dimitrova. Между модернизма и тоталитаризма, 3.
8 За реализирането на доктриналното изискване в областта на изкуството и тук са били
нужни четири години.
9 Dimitrova. Между модернизма и тоталитаризма, 9.
10 Митева, Жанет. Сравнителна хроника на основните събития. – Българските художници
и Мюнхен. Модерни практики от средата на 19. до средата на 20. век. С., 2009, 227 [Miteva,
Zhanet. Sravnitelna hronika na osnovnite sabitiya. – Balgarskite hudozhnitsi i Myunhen. Moderni
praktiki ot sredata na 19. do sredata na 20. vek. Sofia, 2009, 227].
11 Dimitrova. Между модернизма и тоталитаризма, 9.
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сдружения и тенденции“12.
Проследявайки процесите, установяваме, че цялата палитра от идеи
на новото време циркулира синхронно у нас, някои са налични още от
1920-те години, но до реализацията им невинаги се достига. Средата
у нас проявява известна доза гъвкавост и пропускливост за едни, но
изстрелва обратно други с твърдост в отстояване на позицията.
Знакови за разбирането на художествения живот у нас през третото десетилетие на века, преди да разгледаме ролята на СДХБ, са две
обединения, които демонстрират и, макар и инцидентно, реализират
някои от пропагандираните идеи на времето – Дружество на приятелите
на изобразителните изкуства (1935 г.) и Дружество „Българско родно
изкуство“. К. Анчова посочва, че и двете „културно-просветни обединения са разнородни по своята социална стратификация и политически
пристрастия на членовете“. Първото посочено дружество организира
споменатата изложбата „100 години българско изкуство 1820–1920“13, а
във вестника на „Българско родно изкуство“ се проследява инициативата
за организиране на Всебългарски културни тържества в цялата страна.
Тук основната линия е справянето с посочения от тях проблем – липса на
културни преживявания извън столицата и главно откликва на „нуждата
от обхващане на всички краища на родината“ – „нещо като на събор,
събрани силите на българския дух“ (в печатния орган на дружеството
е поместен впечатляващ с количеството си списък с проведените събития)14. И за формиращата се през 30-те лексика ще цитирам думи на
Александър Балабанов: „Изкуство, което няма своите корени в народа
или което е недостъпно за широките слоеве на народа, не е истинско
изкуство, и учен, който не може да изложи и най-трудните проблеми
на своята наука, така че да бъдат разбрани и достъпни за народа – не
е истински учен“15.
И двете формирования свидетелстват, че значими фигури от интелектуалния елит, сред тях изявени художествени критици и творци,
са приобщени към пропагандираните цели на държавния апарат, това
припознаване става основно чрез механизма на идейното съгласие и
финансовата подкрепа.
Тези фактори са абсолютно съотносими и към създаването и дей12 Генова, Ирина. Мотивация на художествения обмен на Балканите през първата половина на ХХ век. Изложбата на „Облик“ в София. – Проблеми на изкуството, 2001, бр. 4, 33
[Genova, Irina. Motivatsiya na hudozhestveniya obmen na Balkanite prez parvata polovina na
ХХ vek. ІIzlozhbata na “Oblik” v Sofia. – Art Studies Quarterly, 2001, No 4, 33].
13 Подробно отразена от Dimitrova. Между модернизма и тоталитаризма.
14 Българско родно изкуство, бр. единствен, 26.09.1936 [Balgarsko rodno izkustvo, br.
edinstven, 26.09.1936].
15 Българско родно изкуство, 7.
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ността на Съюза на дружествата на художниците в България. Ролята
на това обединение е актуална и вече добре социализирана в нашата
книжнина. Монографичният труд на София Василева (2012), увенчаващ дългогодишните ѝ занимания със С.Д.Х.Б., представя цялостно
организационната структура на Съюза. Текстът стриктно се придържа
към достъпните архивни източници, но разгръща разказа в широк
контекст и с нужната аналитичност на процесите в развитие. В частта с архивните извори основополагащ е трудът на експерта от ДАА
Калинка Анчова (1991 1992, 1993)16– освен посочването на архивните
източници, тя се позовава на периодика (официозните издания, които
задават идеологията на периода), данните са вплетени в исторически
контекст, публикувани са и отделни важни архивни единици. Николай Бошев (2004) в книгата, посветена на „Конкурсната система при
създаването на паметници в България“ (1920–1944), много детайлно
проследява развитието на проблема с конкурсите, възлаганията и изграждането на паметници в рамките на двадесет години и неизбежно
разглежда гледната точка на Съюза към тях. Дискутираното поле се
разгръща и в статията му в „Проблеми на изкуството“ от 200817. В последната му книга, посветена на проф. Иван Лазаров, проблемът отново
е аналитично разгледан и оценен. Името на Иван Лазаров ни отправя
към изследванията на Татяна Димитрова18. В цитираната многократно
статия за първи път и доста категорично са представени фактите по
темата19. Трудове на отделни автори засягат ролята на СДХБ20 в живота
на отделния творец, а публикации в пресата от периода дават много
ясен фон за водените полемики.
СДХБ се основава през ноември 1931 г.21 от представители на същест16 Anchova. Културно-професионални сдружения.
17 Бошев, Николай. Към историята на българските военни паметници. Идеи, инициативи,
първи практически действия. – Проблеми на изкуството, 2008, бр. 1, 17–24 [Boshev, Nikolay.
Kam istoriyata na balgarskite voenni pametnitsi. Idei, initsiativi, parvi prakticheski deystviya. –
Art Studies Quarterly, 2008, No 1, 17–24].
18 Димитрова, Татяна. Как Иван Лазаров е бил изключен от Съюза на дружествата на
художниците в България. – Проблеми на изкуството, 1990, бр. 4, 17–25 [Dimitrova, Tatyana.
Kak Ivan Lazarov e bil izklyuchen ot Sayuza na druzhestvata na hudozhnitsite v Balgariya. – Art
Studies Quarterly, 1990, No 4, 17–25].
19 Dimitrova. Между модернизма и тоталитаризма.
20 Георгиева, Милена. Наздраве, Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013,
21 [Georgieva, Milena. Nazdrave, Maestro! Bohemskite chasove na Ivan Penkov. Sofia, 2013].
21 През същата година, месеци по рано – на 3 февруари 12 художници създават Съюз на
Новите художници (утвърдено след това като Дружество на Новите художници). В първия
протокол е отбелязано, че е дискутирано – дружество или съюз, но се възприема съюз,
защото е „по-плътно, навременно и силно, което е ценно, за да може да издигне своето
значение като културен фактор“ (ДАА, ф. 264к, оп. 6, а.е. 3970 [DAA, f. 264k, op. 6, a.e.
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вуващите шест художествени дружества на федеративен принцип22.
И за да не продължим разказа по отъпкани вече пътеки, ще насоча
вниманието към няколко основни за Съюза теми. Необходимостта
от създаване на единна организация, която да отстоява професията
художник, се е формирала години назад – основно в конфликтите и
противоборствата на отделните дружества, липсата на развито потребление на техния продукт, масовизирането на професията и редица
други. Възникването обаче в този конкретен момент, подобно на принципното случване в нашата действителност открай време23, вероятно е
не само с влияние „отвън“, но и с подтик „отгоре“24. Функционирането
на Съюза е предизвикателство за управляващите го в първите години,
дори дадените им от държавата привилегии са трудно усвоими25. На
съюзния конгрес през 1939 г. председателят Ал. Андреев в отчета си
сравнява Съюза с „една нежна, стройна фиданка, закрепва, разлиства
се и започва да достига своята зрелост под грижите на всички членове
на съюза ни“26. Тези динамични години от развитието на Съюза не са
смирили противоборствата между дружествата, но всяка година, всеки
конгрес подписва обща резолюция. Освен като мирогледни конфликти
у представителите на различните дружества, тук можем да провидим и
3970]. Апелът, който се появява в пресата, е художниците да се присъединят към Съюза
на новите художници. Многократно изтъквано е, че в уставите на дружествата се вписва
липсата на политическа или партийна принадлежност, но също така доста явно е наблюдението за споделянето, често и активна работа, за лявата идеология сред по-голямата част от
„Новите“. Месеци по-късно Дружеството на новите художници е сред съучредителите на
СДХБ. Възможно ли е, независимо от протекционната политика спрямо Съюза от страна
на МНП и държавата като цяло, явяващите се пререкания и чести разминавания да обясним
със сблъсък и на влиянията на двата водещи културни модела – генеалогично по-близкия
до съветския модел Съюз (идеите, застъпвани главно от представителите на Дружеството
на Новите художници), и провежданата пронемска държавна политика?
22 Anchova. Културно-професионални сдружения, 32.
23 Генчев, Николай. Очерци. Социално-психологически типове в българската история.
С., 1987 [Genchev, Nikolay. Ochertsi. Sotsialno-psihologicheski tipove v balgarskata istoriya.
Sofia, 1987].
24 Виж и Еленков, Иван. Родно и дясно. Принос към историята на несбъднатия „десен
проект“ в България от времето между двете световни войни. С., 1998, 58 и др. [Elenkov, Ivan.
Rodno i dyasno. Prinos kam istoriyata na nesbadnatiya “desen proekt” v Balgariya ot vremeto
mezhdu dvete svetovni voyni. Sofia, 1998].
25 Отбелязваното във всички публикации по темата законодателно установено право на
СДХБ да отпечатва програми за средните училища създава изключителни трудности през
първите години – съдебното дело, заведено от Д. Гюдженов заради размера на възнаграждението му за издадените ученически програми, невъзможността да се съберат средствата
от изпратените по места до учителските колективи програми, връщането на огромен брой
незакупени бланки и т.н.
26 Стенографски протокол от петдневните заседания на СДХБ на VІІ редовен конгрес през
януари 1939 г. (382 стр.) – ДАА, ф.1510к, оп. 1, а.е. 560, л. 9 [DAA, f. 1510k, op. 1, a.e. 560, l. 9].
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опита за това „нагаждане“ на различните модели, които демонстрират
сходства, но и отчитат различия – основно като подход за достигане
на целите.
Основните невралгични точки за Съюза, с посока навън, се генерират
поради желанието да се монополизира мястото на основен и единствен
разпоредител по въпросите на изобразителните изкуства. Без да се влиза
в директен конфликт, тук противоборството е основно с досегашния
безспорен лидер – Държавната художествена академия, която до този
момент е най-често търсеният, използван и поощряван авторитет от
страна на държавата. И ако дотогава това е било въпрос на материални
стимули, но преди всичко на авторитет, обещаните суми по Фонд български театър, наука и изкуство и определеното задължение на държавните
институции и търговските дружества да отделят бюджет за закупуване
на произведения на изкуство се оказват много солидно основание за
това желание на Съюза. Споровете, изразени в преписки с МНП, засягат
най-често художествените комисии на Св. Синод и на Министерството
на войната. Крайъгълен камък на конфликтите, който фигурира в почти
всеки дневен ред на конгресите на СДХБ, става конкурсната система
– желанието за закон, – който да задължава провеждането на конкурси
сред всички членове на Съюза, а не директно възлагане или конкурс сред
подбрани автори. Искането за равенство между членовете на СДХБ се
поддържа основно от Дружество на Новите художници и лично от Ал.
Жендов27 (много пламенно, неотстъпно и дълговременно). Така и не се
осъществява, независимо от изключването на Ив. Лазаров, Д. Гюдженов
и скулптора при Столична община Васил Зидаров, които са подписали
закона за конкурсите без това изрично условие. Преписката към 1941 г.
по наболелия въпрос достига 70 страници и все така продължават да се
изключват художници – за по 1, 2 или 5 години, заради това, че са приели
директно възложена поръчка (от художествената украса на Съдебната
палата, възложена директно от арх. Пенчо Койчев на Иван Пенков, до
изписване на стени в детска градина). Н. Бошев търси основание и
в личните, и в междудружествени вражди, за да обясни остротата на
тези обвинения28, защото редица други художници, които получават
възлагания, не са отбелязани и отлъчени. Вероятно като потвърждение
можем да посочим данните от Протокол за „спазаряване“ от 1939 г.,
издаден от комисията при столично училище – „комисията, след като
сондира няколко души скулптори, получи следните оферти (изброени
27 Познат е докладът му, отпечатан и като отделно книжно тяло пред ІХ редовен конгрес
на СДХБ през 1942 г. – Жендов, Александър. За и против конкурсната система. С., 1942
[Zhendov, Aleksandar. Za i protiv konkursnata sistema. Sofia, 1942].
28 Бошев, Николай. Иван Лазаров. Скулпторът. С., 2007, 161 и др. [Boshev, Nikolay. Ivan
Lazarov. Skulptorat. Sofia, 2007, 161].
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са оферти от Васка Емануилова, Мара Георгиева и Драган Лозенски)
[...] намира офертата на скулптора Драган Лозенски за най-износна и
му възлага постройката на бюст-паметник“ на патрона на училището
Г. Бенковски29.
Законът за конкурсите често е в основата и на вътрешните конфликти
в Съюза. Повод става и приемът на нови членове на обединението –
многократно поставяни, докладвани и дискутирани, но все така без
резултат са кандидатурите на Дружеството на северобългарските художници и Дружество на приложниците, независимо че изпълняват
дадените им препоръки и отговарят на уставните условия. Ал. Жендов
казва на VІІ конгрес – „ние – шест дружества не можем да се разберем,
а ако приемем и още“30. Проблемът „Изложбено помещение“ – отношенията между Фонд „Изложбено помещение“ и Съюза, намеците за
злоупотреби, привиждането на недобросъвестност и т.н., също служат
за нападки и конфликти. Противопоставянето на различни идеологии
и господстващи модели откриваме и в конкретни ситуации като тази,
отбелязана в точка 10 от резолюцията на Х конгрес на Съюза от 1942
г. „Конгресът отбелязва със съжаление, че из неговата среда изхожда
авторът на решението жени художнички да не бъдат допуснати в изложбата във Венеция. Конгресът порицава това с нищо неоправдано
азиатско отношение към жената художничка, която у нас е отбелязала
художествени постижения, ценен принос в съкровищницата на родното
изкуство“31. Изкусително е желанието да припишем и на тази ситуация
проекциите на доктринален сблъсък. Ролята на жената в тоталитарните
общества е аналитично разгледана от К. Гаджева32. Тя привежда думи
на Г. Димитров от негова реч от 1945 г. против „средновековното разбиране, което все още има много разпространение у нас, че мястото на
жената е само до домашното огнище“33 и разглежда обществената роля
на жената в социалистическото общество, като за сравнение привежда и
думи на Й. Гьобелс, които разкриват, че при националсоциализма жената
изпълнява основната си роля – да бъде красива и да ражда деца. „В
нацистка Германия жените отсъстват от сериозното политическо и
обществено пространство“34.
29 ДАА, ф. 1759к, оп. 1, а.е. 365 [DAA, f. 1759k, op. 1, a.e. 365].
30 ДАА, ф. 1510к, оп.1, а.е. 560 [DAA, f. 1510k, op. 1, a.e. 560].
31 Председател на СДХБ по това време е Райко Алексиев, а, както знаем, комисар на
участието ни на Венецианското биенале е Борис Денев.
32 Гаджева, Катерина. Между желаното и действителното. Фотографските илюстрации
в българските периодични издания 1948–1956. С., 2012, 51 [Gadzheva, Katerina. Between
Desire and Reality. Photographic Illustrations in Bulgarian Periodicals 1948–1956, Sofia, 2012, 51].
33 Gadzheva. Между желаното и действителното, 52.
34 Gadzheva. Между желаното и действителното, 53.
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Ролята на СДХБ, като проводник на държавната политика, независимо
от така представената проблемна страна, има и достатъчно положителни
измерения – съществуването му до смяната на политическия режим е
атестат за неговата полезност. СДХБ е абсолютно съизмерима, адекватна на времето си професионална организация, в чиято структура и
практика се опитват да се примирят светлосенките на двете лица на
тоталитарното управление. Новият политически режим и преобразуването в Съюз на художниците в България, основан на индивидуално
членство, ще реализира доста от желаното, но непостигнато от СДХБ в
предходните години, въпреки че цената е висока. Влиянието на моделите,
често влизащо в противоборство в процеса на идентификация, ще се
лиши от динамиката си, за да се подчини на едномоделно съществуване.
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REGULATION OF THE ARTISTIC WORK
BETWEEN THE TWO WORLD WARS – MODELS AND
IDENTITIES. THE FUNCTION OF THE UNION OF THE
SOCIETIES OF ARTISTS IN BULGARIA
Maria Miteva
Abstract: The paper examines the impact of the leading cultural models and
ideologies in the 1930s and 1940s in the artistic sphere in Bulgaria. On the basis
of existing literature, generalizations have been made, new facts have been
attracted and analyzed through the perception of external models imposed by
state intervention. The main emphasis is placed on the role of the Union of Bulgarian Artists’ Associations. The problems surrounding the competition system
in the field of artistic practice, the organization of exhibitions abroad, etc. are
discussed. The pursuit of the monopolisation of artistic activity by the creative
union is declarative but not realized in practice. Existence only in a project form
or with a very short validity is characteristic of a number of actions taken by the
authoritarian type management in the period under review in Bulgaria.
Key words: art societies, Union of Bulgarian Artists’ Associations, cultural
policy, competition system

136

Изкуството в Европа: модели и идентичности

ВИЗИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СМИСЪЛА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО
Анна Топалджикова1
Резюме: Текстът разглежда няколко аспекта на визуалното в български и
европейски театрални представления. Има се предвид въвеждането на водещи
принципи на визуалните изкуства в театралната практика. Разделителната
линия попада между идеята за минимализъм на визуалната форма, който
центрира вниманието върху актьора, и спектакъл, който разчита на визуалните
ефекти.
Ключови думи: ритъм, пропорция, сцена, осветление, декор, пространство,
фигура

Защо ли Казимир Малевич стига до идеите на супрематизма, които
според самото наименование носят смисъла на достигане до най-висока степен и преодоляването ѝ? Тълкуванията са много, няма да
се спирам на всяко от тях, нека погледнем на този феномен от наша
гледна точка – от оптиката на театъра. „Черен квадрат на бял фон“ се
появява заедно с още две, да ги наречем „програмни“ картини, и ето
ги вече три: „Черен кръг“, „Черен кръст“ и „Черен квадрат“. Тези три
платна не са само картини, те представляват изказване, оповестяване на становище. През 1915 г. художникът прави констатацията, че е
дошъл краят на един период, всичко е изчерпано в традиционната ни
представа за формата и цвета, нужно е да се премине отвъд. Чрез тези
три платна той представя идеята си за завръщане към най-основните
и неотменими изображения, които могат да изграждат представата за
свят. Мога да ги определя така:
- затворените пространства на кръга и на квадрата;

1 Anna Topaldjikova is Professor of History of Bulgarian theater at NATFA, Sofia. She is
author of the books “The Needed Miracle. The Myth in the Bulgarian Drama” (Science and
Art publishing house, 1988), “The Author in the Space of the Text” (Petko Venedikov publishing
house, 2002), “Ruptures and New Directions. Bulgarian Theatre from the mid 50ies to the End
of the 60ies” (Petko Venedikov publishing house, 2009), “The Theatre Game” (Panorama +
publishing house, 2013), “Phobias and Utopias” (Petko Venedikov publishing house, 2014), “The
Flying Time – A Ray of Light through the Photo Lense” (East-West publishing house, 2018), two
novels, books with plays etc. E-mail: atopaldjikova@yahoo.com
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- пресичането на хоризонтала и вертикала в отворената, неограничената все още празнота – основното, което може да извърши линията
в движението си през празното пространство;
- бялото и черното са ахроматични, те са несъществуващи цветове.
Бялото съдържа цветовете като нюанси на светлинния спектър,
черното поглъща светлината.
Не е ли това демонстрация на нова представа за свободата на автора,
в която е стаено едно категорично изискване за мярка, ритъм и пропорция? Внимание върху изразителната мощ на всяка линия, на всеки
цвят, както и ако разширим обхвата извън визията – на всеки звук, всяка
дума, които задават начало на представа и започват да изграждат свят.
Зрителят възприема театъра чрез сетивата зрение и слух. Чрез тях
той получава ключ към смисъла на пребиваването си в театралната
ситуация именно като зрител. Представлението изпраща сигналите си
чрез пространството и актьора, но тези сигнали, различими като картина
и звук, са енергетична провокация към зрителя, те могат да привлекат
в съучастие (или не) чувствата, фантазията, мисълта му.
Ще откроя няколко спектакъла чрез едно свободно пътуване във
времето, в които концептуални решения за визията са ключ към асоциативното мислене на зрителя.
„Черно върху бяло“ е представление на композитора и режисьор
Хайнер Гьобелс по негова музика в Бокенхаймер Депо (Bockenheimer
Depot) във Франкфурт, 1996 г. (Гледах по това време гастрол на спектакъла в Мюнхен). Заглавието въвежда директно към асоциативния
рефлекс, който провокира тази театрална среща между музикално
изпълнение на Ансамбъл Модерн (“Ensemble Modern”), инсталация и
актьорски акции. Асоциациите са за черни ноти върху белия лист, за
черни клавиши над белите на клавиатурата на пианото... и нататък за
ритъма в наслояването, наслагването, редуването, контраста, конфликта,
преливането в светлосянката, партньорството между черно и бяло. Бяло
и черно са „цветовете“ в това ахроматично представление – върху белите
платна светлината откроява сенките на черните фигури на музикантите,
платната се веят свободно, както свободно се лее музиката в гънките и
завоите на импровизацията. Като че ли музиката рисува, като че ли музицират линиите, сенките и светлината, черното и бялото. Музикантите
преминават от нотираната музика на композитора към освобождаване
и импровизация върху нея. Професионално ангажирани да „правят“
музика статично, както традиционно изисква това концертирането, те
постепенно се измъкват от „калъфа си“ и се задвижват в актьорски
акции. Телата се освобождават, както се освобождава музикантът от
предписаната партитура. Визуалният ефект навлиза едновременно със
звуковия, те взаимно се влияят и доразвиват. Дали това е концерт или
театър? Въпросът се обезсмисля в хода на представлението.
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1. „Черно върху бяло“, 1996, Франкфурт, реж. Хайнер Гьобелс
‟Black on White”, 1996, Frankfurt, dir. Heiner Goebbels

Ще се спра на друго представление, което по подобен начин минимализира изразните средства, но тук акцентът е поставен само върху
фигурата на актьора и текста. Във „Великият инквизитор“ на Театър
„Буф дьо Нор“, 2007 г. (спектакълът гостува на Варненския теaтрален
фестивал), Питър Брук поставя върху подиум два стола – това е, няма
нищо друго, освен двама актьори. Правият говори, седналият мълчи.
Младеж и старец. Седналият е Христос, който мълчаливо изслушва
монолога на Великия инквизитор. Актьорът Брус Майерс има двойствено присъствие в спектакъла – едновременно е Инквизитор и разказвач.
Най-важното за тази интерпретация на епизод от романа на Достоевски
„Братя Карамазови“ е да се изслушат аргументите срещу едно повторно
явяване на сина Божи на земята като неуместно, излишно, безсмислено.
Театралното въздействие се постига чрез произнасянето им с трудно
овладяна страст. Тезата е наложена с енергия, словото и езикът на жеста
са агресивни. Антитезата е напълно пасивна, бихме я определили като
отсъстваща, ако фигурата на Христос не се налага с енигматичното си
мълчаливо присъствие.
В романа твърдението на Сина Божий: „Не само с хляба живее човек“
е отхвърлено от Инквизитора с думите: „Не идвай повече, ти пречиш
на човека“. Представлението прехвърля тази тема в своята съвременност. Визията е сведена до необходимия минимум и тъкмо чрез това
решение с максимална интензивност прозвучава негласно изреченият
въпрос: докога и докъде ще пропада нашата обезчовечаваща цивилизация? Не съществува ценност, ако отсъства съчувствие към другия.
Безмълвната статична фигура на младия Христос се изправя на финала,
нейното единствено действие е да целуне стареца по бузата. Опрощение. Прекъсване на процеса на агресивното действие, оставяйки го
без ответ, без трансмисия към продължаването му. Смисълът е в акта
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на целувката, посрещането на агресията на другия с „мир и любов“.
В това аскетично представление единствено актьорът е проводник на
смисъла. Минималистичното решение за визуалното въздействие, което
отрича всичко освен най-важното, превръща жеста в нещо значително.

2. „Великият инквизитор“, 2007, Париж, реж. Питър Брук
‟The Grand Inquisitor”, 2007, Paris, dir. Peter Brook

В постановката на Брук смисловият пласт достига до зрителя единствено през актьора, но в друго решение ще видим, че основният фокус
на внимание е насочен към празнотата. В „Аркадия“ от Том Стопард,
постановка на Галин Стоев в Народен театър „Иван Вазов“ през 2001 г.,
празният салон се превръща в смислов акцент на визията. Тази пиеса
рядко се появява на световната сцена и като че ли нейната многозначност
и сложност не е получила пълната си сценична реализация. Авторът
проследява развитието на една дискусия по теми на експерименталната
физика и философията, състояла се на едно и също място от представителите на различни поколения, отдалечени във времето. Пространството не се променя, актьорите са едни и същи, единствено времето
се променя. Галин Стоев представя тази промяна в постановката си на
сцената на Народния театър, като разполага публиката върху въртящия
се кръг. Тя самата образува кръг около мястото на действието – част
от стаята на гениална физичка тийнейджър. Преходите от времето на
Байрон до средата на XX век се осъществяват в краткото завъртане
на сценичния кръг. Зрителят се завърта заедно с него, напуска гледката на мястото на действието, пред очите му преминава следващата
гледка – празният театрален салон в полумрака – и потъва за кратко в
тайнствената, сякаш космическа тишина. Кръгът се затваря, зрителят е
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на същото място, но то вече не е същото, то е топос на действието през
едно следващо време. Това решение включва гледащия като съучастник
във фантастичен скок – статичен по отношение на мястото и динамичен
в измеренията на времето. Едно завъртане на въртящия кръг – пълен
оборот – и зрителят, останал неподвижен в стола, изминава в съкратен
срок времеви разстояния, изчислими в години.
Празнотата в постановката на Галин Стоев е преди всичко отсъствие,
преминаване от едно към друго живо присъствие. В следващото представление празнотата е видима, когато стане видим изпълващият я въздух.
В постановката си на „Иванов“ от Чехов във „Фолксбюне“, Берлин,
2005 г., Димитър Гочев намира един метафоричен образ на смисловия
прочит на пиесата. Мъглата се стеле около героите на празната сцена,
те се движат в нея, без да се докосват, тя не само се стеле между тях, а
навлиза в съзнанието им и потапя вътрешния свят в безутешност. Празнотата е вътре в тях. Визуалният образ пренася до зрителя усещането
за безсмислие на всяко усилие.

3. „Иванов“, 2005, Берлин, реж. Димитър Гочев
‟Ivanov”, 2005, Berlin, dir. Dimiter Gotscheff

Подобен обобщаващ и лаконичен замах на визуално изказване на
прочита откриваме и в постановката на „Персите“ на Есхил в „Дойчес
театер“, Берлин, 2007 г. (спектакълът гостува и се игра на сцената на
Народния театър в София). Върху въртящата сцена се издига масивът
на висока стена. Съпоставена с нея, човешката фигура изглежда нищожно малка. По време на действието сценичният кръг завърта стената
така, че тя винаги разделя хората, препречва всяка възможност за общо
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решение. Гледните точки винаги се разминават, оказва се, че мирът е
невъзможен. Войната е неизбежна за персите, конфликтът не може
да бъде избегнат и за отделния човек, докато, изправен срещу другия,
вижда само своята истина.

4. „Персите“, 2007, Берлин, реж. Димитър Гочев
‟The Persians”, 2007, Berlin, dir. Dimiter Gotscheff

В „Персите“ онагледяването на метафората е реализирано чрез сценографско решение, то е постигнато и от актьора с отчуждаващ ефект на
буквално поднасяне. В „Хамлет“ в „Шаубюне“, Берлин, 2008 г., Томас
Остермайер избира клоунаден ключ към много от сцените, в които постига трагикомичен ефект. Клоунадно е и метафоричното решение за
епизода на „проглеждането“ на Хамлет за скритите механизми, които
движат света. Самото проглеждане е проблематизирано чрез „дегизирането“ на актьора с огромни бели, изпъкнали очи. Постигнато е с
подръчни средства, актьорът поставя върху очите си две бели полукълба
от топчета за пинг-понг, с черни точки – зеници – в средата. Ефектът
е лаконичен, асоциацията мигновено достига до зрителя – очите на
Хамлет сякаш изскачат от орбитите си от удивление.
Идеята за визуалната среда е коренно различна в две постановки
на Явор Гърдев на един и същ драматургичен текст с разстояние от
18 години. В „Квартет“ на Хайнер Мюлер от 1998 г., в Театрална работилница „Сфумато“, към текста на автора е въведен пролог, който
протича в тъмнина – диалогична миниатюра от същия автор, озаглавена
“Herzstueck”. Един мъж предлага сърцето си на една жена. Това сърце
е от камък. Но както той твърди, този камък тупти за нея. Зрителят е
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оставен насаме със слуха и въображението си. Пространството е невидимо. Това поставя публиката в необичайно за театъра състояние да не
вижда, като по този начин предначертава ъгъл на зрение. Посредством
този отчуждаващ ефект прологът всъщност подготвя зрителя за смисловото ядро на предстоящия спектакъл. Той презентира есенцията на
действието – оголено до парадокс, докато пространството на спектакъла
стане видимо.
Впечатлението за изплъзващо се пространство се постига от празнотата на сцената, разпределена на коридори, видими един зад друг
чрез светлината, която преминава през прозирната тъкан на преградите.
Осветлението моделира дифузно разсейване на образа, отдалечаване в
дълбочина, пресичане на движението, което става видимо само в осветената зона, докато телата преминават през нея. В този смисъл визията
пробужда усещането за материя, която е самият въздух на текста.
Такава е средата на развихреното движение в спектакъла – хаотично,
вкопчващо се и отхвърлящо. Пробягващи или статични, телата изникват в пространство сякаш от преизподнята, понасят се в запъхтяно и
ожесточено търсене и неоткриване. Единството между експресията на
живото актьорско действие и изобразителния език на визуалните решения привлича зрителя към сумрачния свят на любов и смърт, където
властта над тялото е илюзия, а преодоляването на нагона за притежание –
невъзможно усилие. Тук сексуалният импулс е маниакална нагласа на
ума – средство за манипулация, но и акт
на самоунищожение.
През 2016 г. Явор Гърдев поставя отново „Квартет“ в Зала 1 на НДК. Светът
е вече много променен. Режисьорът въвежда агресивното присъствие на заимствани от киното технически способи за
проектиране на образа в 3D като основен
визуален партньор и опонент на актьора,
но и като водещ за зрителя в света на
асоциациите. Този експеримент е концептуален – мащабността на зрелището
извиква недоизказаното на показ и това
е демонстрация на актуалния житейски
код на общуване между изкуство и публика. Съпоставката между лаконизма на
представлението от 1998 и многословието
на новото регистрира промяната. Тук те5. „Квартет“, 1998, София, реж. Явор Гърдев
‟Quartet”, 1998, Sofia, dir. Yavor Gardev
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мата за насилието над сърцето, върху която се фокусира първата версия,
ексцентрично достига своята крайност. Роботизираните тела и гласове
на актьорите, впримчени като части на един чудовищен механизъм, са
с вече унищожени сърца, сърцето е заменено с проводник, през който
текат електрически импулси. И ако се върнем към пролога в тъмнина от
варианта през 1998, ще видим, че камъкът, който чувства, тук е заменен
с медиатор, който само препредава фикцията на нещо съществувало.

6. „Квартет“, 2016, София, реж. Явор Гърдев
‟Quartet”, 2016, Sofia, dir. Yavor Gardev

Поставени на сцената, човешкото тяло, както и всяка вещ имат различно от реалното си присъствие. Зрителят е готов да открива в тях
неподозирани реалности, ако спектакълът постигне театрална трансформация на осезаемото във въображаемо. Разгледахме представления, в
които ключ към визуалното решение е онагледяването на метафората.
То провокира асоциативните способности на зрителя. Синтезирането
на смисловия план на представлението във визуални фигури отключва
едновременно сетивното възприятие и активизира интелектуалното
усилие на публиката.
Всички представления, на които се спрях дотук, свеждат визията
до най-същественото ѝ театрално предназначение – едновременно
функционално и знаково. Новите възможности за изображение в съвременната действителност създават разнообразие в развитието на
срещуположната тенденция – изобилието на визуални внушения, наслаг144

ването на живия и фикционалния образ. В историята на театъра един
от най-активния в ангажиране на зрителните възприятия на публиката
е бароковият театър. Театърът на нашата съвременност го превъзхожда
по многообразие, разполагайки с невероятно богатство от възможности за създаване на мултимедийна среда, в която визията може да бъде
търсена и като агресивно зрелище, и като виртуално партньорство с
живия актьор, и като създаване на впечатление за преминаване между
реално и фикционално пространство. Примерите от съвременни спектакли, европейски и български, са многобройни. Но аз ще се върна към
спомена за едно отдавна отминало време – тогава един спектакъл ме
впечатли с подобно изобразително многословие на театралната среда,
което концентрира в себе си значителни смислови внушения. „Айнщайн на плажа“, постановка на Робърт Уилсън на минималистичната
опера от Филип Глас в 1976 г., представена от Philip Glass Ensemble.
(Премиерата е на фестивала в Авиньон – гледах представлението на
фестивала „Театър на нациите“, проведен през същата година в Белград.) Мощният спектакъл ме удиви с възможността театърът да създаде
асоциативна връзка между визуалните фигури и абстрактния свят на
физиката, космологията и философията. Механизираните движения на
актьора/танцьора го превръщат в елемент от преливащи една в друга
театрални инсталации. Движението е разложено до кратките детайли
на самия процес на протичането. Пътешествието през времето следва
научните открития, докато първият локомотив бавно преминава сцената, докато едно момиче слуша шума на морето, допряло раковина
до ухото си, докато Айнщайн свири на цигулката си на авансцената,
докато светлинният поток прорязва картината в неочаквано изказване...
Образите се размножават и тиражират върху цялостен екран, който
презентира едновременно и относителността на време и пространство,
и взаимозависимостта между всичко и всички в космическия и в нашия
човешки свят.
Преброждайки избраната от мен тема за визията като средство за
провеждане на смисъла на представлението, се спрях на български и европейски представления. Търсех потвърждения за основните принципи
на визуалните изкуства, реализирани в театралната практика. Можем
само да предполагаме доколко мощното навлизане на съвременните
изобразителни възможности ще промени природата на театралното
представление. И доколко все пак онова, което най-силно притегля
вниманието на зрителя, са и ще останат невероятните превращения
на актьора. Той все още е основната фигура, способна да оживи пред
очите му едно мъртво пространство, превръщайки го в живо място на
съучастие. Визуалното възприятие на лицето, жеста, мимиката, на тялото, взривено от енергията на вътрешния импулс, въвежда и приобщава
зрителя към взаимодействието – основния смисъл на театралната среща.
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7. „Айнщайн на плажа“, 1976, Авиньон, реж. Робърт Уилсън
‟Einstein on the Beach”, 1976, Avignon, dir. Robert Wilson

8. „Айнщайн на плажа“, 1976, Авиньон, реж. Робърт Уилсън
‟Einstein on the Beach”, 1976, Avignon, dir. Robert Wilson
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ТHE VISIBLE AS MEANS FOR BRINGING OUT
THE MEANING OT THE PERFORMANCE
Anna Topaldjikova
Abstract: The text follows several aspects of the visual in the theatre in Bulgarian and European performances. Some of the leading principles in visual arts
implemented in a theatre practice are taken into account. The main dividing line
is drawn between the idea of minimalist visual form that puts the figure of the
actor and the spectacle abounding with visual effects.
Key words: rhythm, proportion, stage, lighting, set, space, figure
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

СЦЕНОГРАФИТЕ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
В ПЕРИОДА 1944–1968. ПОКОЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
Албена Тагарева1
Резюме: Статията има за цел да систематизира и очертае първите две
поколения сценографи, работили на сцената на Народния театър, като
представи приноса им за развитието на българската сценография. Периодът,
в който е съсредоточено изследването, са годините между 1944 и 1968. Заедно
с промените в обществено-политическия живот на страната се осъществяват
промени и във визията на театралния спектакъл. Те са продиктувани от новата
посока, която изкуството трябва да поеме, а именно тази на социалистическия
реализъм. Въпреки че ясно могат да се откроят две поколения сценографи,
утвърждаването и либерализирането на догматичния социалистически
реализъм по отношение на пространственото оформление в спектаклите на
Народния театър се осъществява от първото поколение сценографи. Ярките
провокативни опити на младите им колеги от второто поколение, категорично
скъсващи с канона, се осъществяват извън тази официална институция.
Ключови думи: театрални художници, сценография, поколения, Асен Попов,
Иван Пенков, Асен Стойчев

Утвърждаването на фигурата на сценографа в българската театрална практика се свързва най-вече с преодоляването на режисьорската
криза в Народния театър и творчеството на Николай Масалитинов и
Хрисан Цанков. Благодарение на тяхната работа на сцената се налага
една умерена линия на постановките, като се търси баланс между
новаторство и по-консервативните представи за театралното представление. Режисурата между двете световни войни успява да изведе
силна и въздействаща идея на спектакъла, на която са подчинени както
актьорската игра, така и визуалното решение на сценичното пространство. То се превръща от фон на действието, рисуван от художници, в
елемент, изграждащ смисли, създаван от хора, умеещи да боравят с
особеностите на триизмерното пространство.

1 Albena Tagareva is an Assistant in Theatre section at Institute of Art Studies, BAS. Since
2013 she has been a PhD student at the same Institute. Her interests are focused in the field of
Scenography and Theatre history. As a young researcher she has been participated at several
conferences with papers from her PhD thesis “The Set Design at the National Theatre from 1944
until 1968”. E-mail: albena.tagareva@gmail.com
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Позицията на сценографа трайно се променя в края на 20-те и началото на 30-те години, когато на него вече не се гледа като на изпълнител на режисьорската идея, а като на съавтор на представлението.
На сцената на Народния театър вече работят освен Иван Пенков и
Иван Милев, назначени в началото на 20-те години, но също така и
Асен Попов, Пенчо Георгиев, Евгени Ващенко. Именно те формират
и първото поколение от професионални сценографи. Към тях следва
да се причислят също така Никола Тузсузов, Георги Каракашев, Преслав Кършовски и Хосе Санча, с които се допълва основният кръг от
художници, изграждащи визията на театралния спектакъл в продължение на повече от 20 години. Характерното за това първо поколение
е, че повечето от тях са придобили своята квалификация в чужбина.
Развитието и професионализирането на сценографската практика
в България пряко зависи и от обособяването на специализирано образование, което да задоволи нуждите от специално подготвени хора.
То се свързва преди всичко с две институции – Народния театър и
Художествената академия. Първата е мястото, където сценографията
се утвърждава като основен елемент на театралния спектакъл заедно с
драматургията, режисурата и актьорската игра и където на практика се
установява необходимостта от сценографи, а в Академията се полагат
основите на целенасоченото професионално образование. Непрекъснатата връзка между двете институции допринася за попълването на
все по-нарастващата нужда от специалисти, които са подготвени да
решават специфичните проблеми на театралното пространство.
Иван Пенков е основоположникът на идеята за създаване на профилиран курс, който да подготвя студентите за работа в театралната
практика. Обособяването на самостоятелна специалност започва първо
със създаването през 1939 г. на ателие по сценография и театрален
костюм към Приложния отдел на Академията. Отделната специалност „Сценография“ е основана отново благодарение на усилията на
Пенков през 1947 г., а първият випуск сценографи завършва през 1951
г. Очертаването на първите стъпки в систематизирането на образованието формира общия поглед към сценографията и позиционирането
ѝ като важна част от театралния спектакъл, за който са необходими
специалисти.
Активното участие на изброените вече сценографи в българската
театрална действителност води до установяването на сцената във
времето между двете световни войни на съвременните европейски
модерни течения. Концепциите за пространството включват обемните
конструкции, начупения под, вертикалните композиции, изградени
чрез стълби и платформи, сегментираното контрастно осветление,
символното използване на цветовете. Всичко това е неизменна част от
естетиката на театралния спектакъл до края на 40-те години.
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В сценографската практика в България от създаването на Народния театър до 1968 г. – крайната граница на периода на изследването,
могат да се разграничат две основни поколения сценографи. Те се
разделят посредством няколко принципа. Основният е наличието на
професионално образование. Първата група го придобива в чужбина
по собствени пътища. Втората е възпитана в ателиетата на Художествената академия, където преподаватели са сценографите от първото
поколение. Другият принцип е приносът, който всяка една група има в
развитието на сценографската практика – първата между двете световни войни, а втората през 60-те години. (Тук, разбира се, основна роля
има също така и политическата ситуация.) И не на последно място е
възрастовото разделение. Едните започват своята кариера в началото
и средата на 20-те години, като продължават да бъдат изключително
активни до началото на 60-те, а дейността им се свързва предимно
със сцената на Народния театър. Второто поколение навлиза активно
в практиката след средата на 50-те години, заявявайки се предимно на
сцените в страната и в по-големите софийски театри.
В първата фаза на социалистическия реализъм – сталинистките
години, на сцената на Народния театър работят предимно сценографите от първото поколение: Асен Попов, Георги Каракашев, Евгени
Ващенко, в по-малка степен присъстват Никола Тузсузов, Хосе Санча.
Преслав Кършовски работи на театралната сцена до 1947 г., а Иван
Пенков прекъсва театралната си дейност в годините между 1948 и 1954 г.
Тук е необходимо да бъде направено едно уточнение относно фигурата на Александър Миленков, който активно присъства в театралния
живот през тези години. Той не е включен в групата от така нареченото
първо поколение сценографи не защото няма професионална подготовка,
а защото естетически неговата работа трудно може да се причисли към
общата линия на изброените художници. Миленков изгражда своите
решения в духа на илюзорно-наподобителния реализъм, характерен
за края на 19 век, където пространството е решено главно чрез рисувани кулиси и комплекти от схематични декори. Ролята на художника
в тази ситуация е свързана с подредбата на тези елементи на сцената
и с дорисуването на нови към вече наличните. Естетиката, в която
Александър Миленков работи – живописно-илюзорната, и функцията
му по-скоро на изпълнител на вече готови решения е точно това, което
първото поколение отрича. Това не отменя факта, че Миленков на практика е първият български професионален театрален художник, който
получава профилирано образование в чужбина. Той работи на сцената
на Народния театър от неговото създаване до пенсионирането си през
1958 г. Въпреки че той не е критикуван за неспазване на принципите
на социалистическия реализъм поради факта, че стилът и начинът му
на работа естествено се вписват в „новия“ метод, неговият творчески
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път ще бъде представен тук, тъй като Миленков на практика е първият
български професионален театрален художник. Поради това той не би
следвало да бъде пропускан като важна творческа фигура, но също така
не може да бъде причислен и към първата група сценографи.
Освен изключението в лицето на Миленков тук следва да бъде споменато и присъствието на художниците, възпитаници на Приложния
отдел на Художествената академия, където преподаватели са Стефан
Баджов, Дечко Узунов и Иван Пенков. Този курс дава на студентите
познания за пространственото оформление, което не е свързано единствено със законите на сцената, а позволява широко приложение като
оформление на изложбени пространства, обществени сгради. Дипломираните художници работят активно както в Народния театър, така
и на различните сцени в страната, както в драматични театри, така и
за опери и детски представления.
В годините на догматичния социалистически реализъм трудно може
да бъде сложена категорична граница между отделните поколения сценографи. Въпреки факта, че в началото на 50-те години се дипломира
първият випуск на новата специалност в Художествената академия,
всъщност на сцената на Народния театър липсва диверсификация
на стилове и подходи към пространството. Младите и утвърдените
художници работят в една-единствена стилистика. Това, разбира се, е
следствие на строгото налагане на социалистическия реализъм, който
не допуска отклонение от неговите рамки. Илюзорно-наподобителната
сценография, свеждаща интериорите и екстериорите до фотографски
копия на действителността, е моделът, на който всички се подчиняват.
В Народния театър от младите сценографи в годините на догматичния
соцреализъм работи Кирил Неделчев, дипломирал се в първия випуск
при Иван Пенков и Иван Йорданов, който завършва декоративно-монументална стенопис. Още по време на следването си са помощник-художници и останалите студенти в специалността. След дипломирането
си са назначени на щат в театъра и впоследствие поемат голям обем от
продукцията – общо 16 в периода от 1953 до 1968 г., като много голяма
част от тях те реализират в екип. Изключително важна роля за израстването на младите имат Иван Пенков и Асен Попов, които се застъпват
и настояват пред ръководството на театъра студентите по сценография
да преминават през задължителна платена практика в ателиетата на
театъра, както и да могат да посещават безплатно представленията.2
Спорадични изяви на сцената на Народния театър през 40-те и 50-те
години имат Милка Начева, Мариана Попова, Тодор Пеловски, Георги
Ефтимов, Евгени Йонов и др. Основната част от продукцията на театъра
2 ЦДА, Ф. 1046к, оп. 1, а.е. 5, л. 4 [TSDA, F. 1046k, op. 1, a.e. 5, l. 4].
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в това време е поверена на Георги Каракашев, Асен Попов и Евгени
Ващенко, и в по-малка степен на Никола Тузсузов и Хосе Санча. Попов,
Ващенко и Каракашев работят заедно със специално поканения съветски режисьор Борис Бабочкин, като адаптират собствения си стил към
новия метод. Знакови за този период са вече подробно разгледаните
спектакли: „Лайпциг 1933“ от Компанеец и Кронфелд, сцен. Каракашев,
„Разлом“ от Лавреньов, сцен. Попов (1951), „Дачници“ от Горки и „В
навечерието“ от Камен Зидаров, реж. Ф. Филипов, сцен. Ващенко (1952).
Наследството, което Борис Бабочкин оставя на сцената на Народния
театър, се мултиплицира в невероятни мащаби не само в следващите
постановки, но също така се разпространява и по останалите театрални
институти в страната. След спектаклите примери, създадени от него,
монументалната сценография се превръща в еталон за „добрата постановка“. Години след тази скована от комунистическата „красота“ сцена
Любен Гройс ще припомни изключително колоритно своите впечатления от видяното в тези години на сцената на Народния театър, с което
може да се обобщят визуалните решения на спектаклите. „Спомням
си, че доскоро имаше зрители, които роптаеха срещу декора, не даващ
буквална представа за мястото на действието. […] Преди много години, на премиерата на „Любов“ от Орлин Василев в Народния театър,
публиката ахна, когато видя на сцената софийската гара… Ако тази
постановка се играеше до днес, по нея новите поколения можеха да си
създадат точна представа как е изглеждала някога гарата“3. Тази линия
на дословно копиране на архитектурата и натурата е наложена и върху
младите, които постъпват в театъра.
Едва след Априлския пленум, проведен през 1956 г., в културния
живот на страната започва да се усеща по-осезаемо отпускането на
хватката на социалистическия реализъм. На фона на либерализирането
на театралната практика Народният театър остава място пазител на
старите норми. Въпреки това тук също започва процес на размразяване и развенчаване на старите догматични канони. Първите „пробиви“
в естетиката на спектакъла след смъртта на Сталин са направени от
първото поколение сценографи. Това са спектаклите „Дон Карлос“ от
Шилер, реж. Кр. Мирски, сцен. Иван Пенков (1955), малко след това
излиза премиерата на „В полите на Витоша“ от Яворов, реж. Ст. Сърчаджиев, сцен. Асен Попов (1956), през 1958 г. е поставена драмата „Към
пропаст“ от Вазов с реж. Сърчаджиев, където Асен Попов демонстрира
своя стил от 30-те години.

3 Гройс, Любен. Вечно живият театър. Т. 1. С., 2002, 143 [Groys, Lyuben. Vechno zhiviyat
teatar. Vol. 1. Sofia, 2002, 143].
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Гласът на младите сценографи започва да се чува все по-силно. Те
обаче работят предимно в извънстоличните театри като Русе, Варна,
Бургас, Пловдив и т.н. В коментара си по повод сценографските решения,
демонстрирани на Прегледа през 1959 г., Вера Динова-Русева отбелязва: „Софийските постановки бяха декоративно оформени в повечето
случаи от добре познати вече, с ясно очертана творческа физиономия
театрални художници, като Георги Каракашев, засл. художници като
Асен Попов, Милка Начева и др. Постановките на провинциалните
театри пък обратно са оформени предимно от младите възпитаници
на ателието по театрална декорация на ВИИИ „Николай Павлович“4.
Това са студентите на Пенков и Каракашев, завършили през годините
различни випуски на специалността „Сценография“. В Народния
театър засилено присъствие от млади сценографи се усеща едва в началото на 60-те години, когато своя дебют на неговата сцена през 1961
г. правят: Асен Митев, Михаил Михайлов, Георги Ножаров, Георги
Иванов; Младен Младенов, завършил живопис през 1951 г, за първи
път работи на сцената на Народния театър през 1962 г., Асен Стойчев
през 1963, Атанас Велянов, Стефан Савов, Любомир Йорданов през
1964 г., а Константин Радев през 1966 г. Всички те редовно участват в
регулярно провежданите Прегледи на българската драма и театър още
след завършването си, където правят силно впечатление на публиката
и критиката със своите решения.
Опитите на младите на сцената на Народния театър са по-скоро плахи и несигурни. Едно от малкото смели решения, реализирано тук на
сценограф от второто поколение, е на Асен Стойчев за „Живият труп“
от Толстой, реж. Николай Люцканов през 1963 г. Това е и дебютът му на
тази сцена. С тази постановка той предизвиква бурен дебат в пресата.
След развенчаването на култа към личността и започналото приобщаване
към реализма на условността в началото на 60-те години започва да се
повдига въпросът, къде всъщност са границите на реализма. В обзорна
статия за състоянието на сценографията в навечерието на Втория национален преглед на българската драма и театър Вера Динова-Русева се
опитва да постави граници в използването на условността: „Трябва да
се мисли особено много при постановката на новите съвременни пиеси,
доколко в тях има място принципът на контрастната светлосянка. Нима
тъмнината е характерна за нашия свят, нашето време? Какво общо има
тя с оптимистичния тон на социалистическата епоха? От коя тъмнина
ще изтегляме светлината при постановките на социалистическите по
съдържание пиеси? Разбира се, не става дума да се определя канон, а
4 Динова-Русева, Вера. Очи в очи със съвременността. – Изкуство, 1959, кн. 7–8, 22 [DinovaRuseva, Vera. Ochi v ochi sas savremennostta. – Izkustvo, 1959, No. 7–8, 22].
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само да се мисли къде този принцип има място и къде не“5. В Народния
театър след 1963 г. и сигналите за ограничаване на либералните процеси особено много се внимава тези граници да не бъдат прекрачвани.
В постановката на „Прокурорът“ от Г. Джагаров, реж. Моис Бениеш
(1965), Асен Стойчев е взел предвид тези изисквания, дори нещо повече:
„Натуралистичната буквалност на декора в сцените от втория план е в
крещящо противоречие както с атмосферата, която носи творбата на
Джагаров, така и със страстната патетика на нейната основна мисъл“6.
Въпреки че пиесата и спектакълът имат задачата да дадат пример и да
установят рамка на „широкия реализъм“, сценографското решение се
придържа към старите норми.
В годините след 1956 солидният професионален опит и натрупан
авторитет в много голяма степен помагат на художници като Иван Пенков и Асен Попов смело да скъсат с нормативната естетика на сцената
на Народния театър – мястото на показния социалистически реализъм.
Примерът, който те дават, е поет от Асен Стойчев – театрален художник,
почерпил опит и вдъхновение както от българските реформатори на
сценичната практика, така и от ярките експерименти на Йозеф Свобода.
Разграничаването на двете поколения театрални художници, работили
в Народния театър, се основава преди всичко на новото, което те носят
на неговата сцена. Групирането им в поколенчески кръгове е важно за
проследяването на идеите, влиянията и естетическите процеси, които
протичат в сценографската практика.
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SET DESIGNERS OF THE NATIONAL THEATER
BETWEEN 1944 AND 1968. GENERATIONS AND
TENDENCIES
Albena Tagareva
Abstract: This article aims to summarize and outline the first two generations of
stage designers of the National Theater stage by showcasing their contribution
for the development of the Bulgarian scenography. The period this study examines is between 1944 and 1968. Along with the socio-political changes occurring
in the country, reforms take place in the theater productions as well. They are
dictated by the new direction art has to take, namely that of the socialist realism.
While two generations of stage designers clearly stand out, the formation and
liberalization of the dogmatic socialist realism in terms of spatial design in the
performances of the National Theater is established by the first generation stage
designers. The bold and provocative attempts of their younger successors from
the second generation stage designers to completely separate from the established
canon take place outside the stage of this official institution.
Key words: set design, scenographers, generations, Asen Popov, Ivan Penkov,
Asen Stoichev
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ИДЕНТИЧНОСТИ ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА:
НАЛОЖЕНА „ОРГАНИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ“ С
ПАРТИЯТА, ИЛИ ЗА СТРЕМЕЖА КЪМ ТВОРЧЕСКА
СВОБОДА В НРБ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК
Милена Михайлова1
Резюме: Двойствеността е основен път за съществуване и оцеляване по
време на социализма в НРБ. Още от 1944 г. и през следващите десетилетия
на творците, включително и на театралните критици, им се налага да възприемат творчество си като „партийно“, част от „борбата за тържество на
комунизма“. Соцрестрикциите и партийно наложените „истини“ на БКП
продължават и през 70-те години, но тогава се наблюдава и по-активна демократизация в областта на културата. Започва да се пише за творци като
Пинтър, Брехт, Вайс, на български излиза „Политическият театър“ на Пискатор, в сп. „Театър“ се разказва за съвременната полска драма и театър, за
експерименталното направление в полската режисура – Шайна, Гротовски и
др. – творци, търсещи творческа свобода, свой път в изкуството, развиващи
нови театрални естетики. Постепенно се засилва ролята и на българската
режисура, стига се и до трансформиране на театралния критик в истинска
творческа фигура. Налице остава обаче и марксистко-ленинският мироглед
в театралната критика... „Друг път тя няма и не може да има. Всеки опит да
се търси друг път води до отпадане от „българското комунистическо хоро“.
Ключови думи: социализъм, наложени „истини“, творческа свобода

Двойствеността е основен път за съществуване и оцеляване по
време на социализма в Народна република България. Двуличието на
тоталитарната система е очевидно за свободомислещите, социално
ангажирани хора/творци в страната. Още от 1944 г. и в следващите
десетилетия на творците, включително и на режисьорите, актьорите,
театралните критици, а и на всички българи, им се налага да възприемат
реалността, респективно творчеството като „партийно“, част от „борбата
1 Dr. Milena Mihaylova is a theatrologist with interests in the field of theatre theory, history and
criticism, new theatre practices and documentary theatre. Senior Assistant Professor in sector
“Theatre” in the Institute of Art Studies, BAS (2013 – at present). Defended Ph.D. dissertation in
Theatre Studies/Performance Studies at National Аcademy for Theatre and Film Arts in 2012.
She has written multitude of reviews for Bulgarian and Foreign theatre performances, theoretical
articles and interviews in special issues as “Literary newspaper”, HOMO LUDENS Magazine,
“Theatre” Magazine etc. Member of the Union of Bulgarian Actors and International Association
of theatre critics. E-mail: milenikos@gmail.com
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за тържество на комунизма“. Соцрестрикциите и партийно наложените „истини“ на БКП продължават и през 70-те години. Продължават
дори и през годината на т.нар. политически преход у нас – 1989... Защо
дори през 1989 г., март, е било възможно човек да бъде прострелян, тъй
като решава публично да заяви личното си мнение!?! Симон Варсано,
известен български фотограф, от януари до март 1989 г. пише „Тодор
Берия Живков“ по стените на сградите на бул. „Цариградско шосе“ в
София (бивш бул. „Ленин“) и така се изправя срещу страха, изразява
личната си позиция, бунт срещу социализма. Срещу Берия дори – дясната ръка на Сталин, чието име, поставено до това на ръководителя на
Българската комунистическа партия, е вик за свобода, вик за промяна...
След 1989 г. обаче се наблюдава и пълно отричане на всичко, което
е било по време на социализма, като това „удобно“ отричане напомня и за времето на Априлския пленум от 1956 г. у нас и по модела на
СССР – за категоричното отричане на култа към личността в държавата.
Сталин е низвергнат, а в НРБ – Вълко Червенков. Сталин вече въобще
не се споменава в периодичните издания, заменя го Ленин. Заменя
го... но променя ли се нещо, при положение че и през 1970 г. по повод
честването на стогодишнината от рождението на „гения“ Ленин във в.
„Народна култура“ четем доста познати фрази и от времето на култа
към Сталин: „Без идеите и величавото дело на Ленин са немислими и
революционните борби на българския народ за победата на социализма в
нашата родина“2. Явно е, че същностна промяна в политическия подход
в НРБ не настъпва. Продължава да важи наложената и следвана още в
годините след 1944 г. идейна основа – „утвърдена вече традиция“ – на
марксистко-ленинските принципи.
Неслучайно през 70-те години се наблюдава само леко открехване
на света пред българина и пред българския творец за ставащото извън
НРБ, понякога доста детайлно запознаване с чужди и отличаващи се с
„опасната“ си различност театрални тенденции, като след своеобразната
демонстрация на „демокрация“, „свобода“/свободен достъп до забранявани, нови творчески направления се цели и мигновеното им отричане в
марксистки дух – чрез методологията на „историко-философската наука“,
на „борбата срещу съвременния антимарксизъм във философията…“.
Обратното, имайки предвид обществено-политическата ситуация в НРБ,
е невъзможно. Защото, както твърди Деян Павлов, научен сътрудник
на Института по философия при БАН: „Деидеологизацията“ на философията – това е разновидност на „безпартийната философия“, която
2 Обретенов, Александър. Лениновите идеи и нашата социалистическа култура. – Народна култура, 1970, бр. 16, 1 [Obretenov, Aleksandar. Leninovite idei i nashata socialisticheska
kultura. – Narodna kultura, 1970, No 16, 1].
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обективно обслужва империалистическата буржоазия“3.
Процесът на т.нар. „размразяване“ след Априлския пленум на ЦК
на БКП през 1956 г. води предимно до говорене за „демократизация“.
И ето как и през 70-те години двуличността на соцсистема и двойствеността в тълкуването на казано/написано слово трансформират т.нар.
„демокрация“ в ДЪЛГ... „Дългът на критиката“, както напомня театралният критик Димитър Канушев през 1971 г., е да е „убеден и пламенен
помощник на партията“4. Повдигането на въпроса за независимостта
на критиците в техните преценки и анализи води до директна риторика... и всъщност – до партийно заучен отговор: „Независимост, но от
кого? От партията, от народа...? […] Откъсването от партийността и
народността на българската литература и култура, отклоняването от
главните насоки на тяхното развитие, издигането на тясно субективен
естетически критерий, нима това може да бъде нещо друго, освен
буржоазен и дребнобуржоазен индивидуализъм...“.
В същото време обаче поддържането на облика на театъра като „мощно идеологическо оръжие на партията“ намира и своята категорична
опозиция – наблюдава се разграничаване между „марксическата театрална критика“ и стремежа за съвременна театрална критика – много
по-човешка, трансформираща театралния критик в истинска творческа
фигура, залагаща на лично възприятие, позиция спрямо театралната
реалност и често несъобразяване с метода на соцреализма. Това е времето, в което се срещат – сблъскват или взаимодействат – различни
театроведски поколения. Театралната критика разсъждава върху същността на творци като Пинтър, Брехт, Вайс, Ефрос, на български излиза
„Политическият театър“ на Пискатор, заговаря се за Експерименталното
направление в полската режисура, за Гротовски, за „театър на художниците“ – Шайна примерно – желаят да режисират свои спектакли,
да поемат отговорност за цялостното художествено внушение. Българските творци стават свидетели на богати и разностранни търсения
в най-различни направления, което е решаващо за силата на полския
театър, но и повод за размисъл, стремеж за категорична промяна и в
българската режисура.

3 Павлов, Деян. Марксистката критика на съвременната буржоазна философия и нейните
проблеми и задачи. – Научен живот. Актуални проблеми на историко-философската наука
и на ленинския етап в развитието ѝ. – Ново време, 1967, кн. 6, 121 (118–122) [Pavlov, Deyan.
Marksistkata kritika na savremennata burzhoazna filosofiya i neynite problemi i zadachi. –
Nauchen zhivot. Aktualni problemi na istoriko-filosofskata nauka i na leninskiya etap v razvitieto
y. – Novo vreme, 1967, No. 6, 121 (118–122)].
4 Канушев, Димитър. Дългът на критиката. – Литературен фронт, 4.3.1971, бр. 10, 1–2
[Kanushev, Dimitar. Dalgat na kritikata. – Literaturen front, 4.3.1971, No 10, 1–2].
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През 70-те години у нас се наблюдава поредното противопоставяне
на режисьорската фигура, т.е. на правото му да бъде „автор“, от страна
на критици, драматурзи, на самия „глас“ на Партията, но се случва и
нейното същинско израстване. Израстване на мислещия човек, който
именно с личната си чувствителност и интерпретация е възможно да
се отдели от нормативната естетика. Драматургът Камен Зидаров говори за конфликт между автори и режисьори. „Трябваше да устоявам
мъжки авторските си позиции…“, твърди той. И допълва: „Ние живеем
в епоха на известно настъпление на режисьорите, а напоследък, бих
казал, и на сценографите, които чрез автора искат да изявят повече себе
си. Драматургията става вторичен материал“5. Драматургията, която от
1944 г. е носител на „посланията“ на Партията, често е и поръчкова, а
словото се контролира по-лесно във връзка с отправянето на послания от
соцлидерите. Режисьорът, живият социално активен човек е по-трудно
да бъде контролиран, а личната интерпретация на твореца/режисьора
е своеобразно стопиране, или по думите на Зидаров – „отклоняване на
нашия социалистически театър от неговия правилен път...“.
В началото на 70-те театралният критик Владимир Каракашев също
е против фигурата на режисьора – говори за „... странене от преднамерения режисьорски диктат...“ по повод показания у нас спектакъл
„Болшевики“ на Театър „Современник“6. От своя страна обаче актьорът Апостол Карамитев, въпреки че споменава нашия съвременник –
„възторжен строител на социализма“, акцентира върху важността на
взаимовръзката между актьора и режисьора: „Аз съм за едно съавторство на актьор и режисьор в процеса на създаването на сценичния
образ […] Не мисля, че съвременният театър е само „актьорски“ […]
Той е невъзможен без изкуството на режисьора, който е диригент на
театралния оркестър7.“ А режисьорът Иван Добчев, последовател на
театралния режисьор Ефрос, заключва по повод нашата театрална
действителност: „Театърът, за който мечтаехме, все още не е театърът,
в който работим...“8. И отново театралният критик Вл. Каракашев, под5 Зидаров, Камен. За нов подем на културния фронт. Въпроси на нашия театър – драматургия, режисура, актьорска игра. – Народна култура, 1970, бр. 2, 4–5 [Zidarov, Kamen. Za
nov podem na kulturniya front. Vaprosi na nashiya teatar – dramaturgiya, rezhisura, aktyorska
igra. – Narodna kultura, 1970, No 2, 4–5].
6 Каракашев, Владимир. „Болшевики“. Пръв спектакъл на софийска сцена. – Отечествен
фронт, бр. 8110, 30 окт. 1970 [Karakashev, Vladimir. “Bolsheviki”. Prav spektakal na sofiyska
stsena. – Otechestven front, br. 8110, 30 okt. 1970].
7 Разговор с нар. артист Апостол Карамитев: Отговорността пред времето. – Народна
култура, 17 април 1971, бр. 16 [Razgovor s nar. artist Apostol Karamitev: Otgovornostta pred
vremeto. – Narodna kultura, 17 april 1971, No. 16].
8 Добчев, Иван. Дискусии. Театърът, за който мечтаехме... – Народна култура, 2.11.1979, бр.
44, 4 [Dobchev, Ivan. Diskusii. Teatarat, za koyto mechtaehme... – Narodna kultura, 2.11.1979,
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властен на принципите на социализма, често в текстовете си напомня
и се води от твърдението на Тодор Живков, че художествената критика
е „форма на партийно ръководство на художественото творчество“. По
преиначаващ истината начин, погледнато през фокуса на комунизма,
отричащ всичко „западно“, Каракашев заявява през 1972 г., че редовно
му били задавали въпроса „Какво ново в западния театър?“, на който
той отговаря по типичния за догматичната система обвинителен и
очернящ „врага“ начин: „Мътната вълна на еротиката, булевардността,
култът към насилието вече проникват и на онези сцени, които се считат
за „бастион на реализма“. [Не е случаен фактът, че „вождът на абсурдния театър“, известният Йонеско, бе игран в „Комеди Франсез“…]. От
друга страна, в западноевропейските столици виждаме огромен брой
театри и театърчета […] на чиито сцени, необезпокоявани от нищо и
от никого, спокойно шествуват жестокостта, садизмът, порнографията –
целият този арсенал, който има една единствена цел – да „докаже“, че
човекът е нищожен...“9. Освен нарочните нападки прави впечатление
и как типични за соцреализма думи – „култ“, „вожд“ – обагрят речта
на Каракашев, но парадоксално съчетавайки ги в негативен контекст в
това свое изказване. Сякаш след Априлския пленум от 1956 г. не само
„култ към личността“, но и въобще „култ“ придобива отрицателно
значение и Каракашев спокойно и сякаш нарочно я използва наравно
с друга негативна дума „насилие“... „култ към насилието“... Стига и до
смислово противоречие от съвременна гледна точка, но явно напълно
естествено за онова време: „С пълна мобилизация на творческата воля…
днес… водим „безкомпромисен курс за конфронтация на буржоазното
изкуство и култура...“. В тази връзка е и друга негова статия10, където
Каракашев се изправя срещу драматургията на Йонеско, оспорвайки
мнение и на Жан-Луи Баро за „О, хубави дни“ на Бекет, като обвинява
пиесата и автора ѝ в песимизъм – „оптимизмът“, с който умира герои
нята на пиесата – старата Вини, – звучи отвратително и цинично...
Това е „оптимизмът“ на позорното примирение, това е „оптимизъм“
на духовната безпомощност, това е „оптимизъм“, който поставя човек
на колене пред силите на злото“. И още: „Тягостно впечатление оставя
тази постановка...“, категоричен е Каракашев.
No 44, 4].
9 Каракашев, Владимир. С пълна мобилизация на творческата воля. – Вечерни новини, бр.
6477, 1 август 1972, 1, 4 [Karakashev, Vladimir. S palna mobilizatsiya na tvorcheskata volya. –
Vecherni novini, No 6477, 1 avgust 1972, 1, 4].
10 Каракашев, Владимир. Краят на човека или една абсурдна проповед? – Народна култура,
бр. 8, 19 февр. 1972, 4 [Karakashev, Vladimir. Krayat na choveka ili edna absurdna propoved? –
Narodna kultura, No. 8, 19 fevr. 1972, 4].
.
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От своя страна театралният критик Любомир Тенев се вълнува
от явлението „политически театър, от присъствието на явлението
„политика“ в родната драматургия и театър на социалистическия реализъм, и през 1971 г. ръководи дискусия на тема „Театър и политика“,
публикувана във в. Народна култура11. Според Тенев: „... ако не искаме
да останем в тесния кръг само на нашите домашни проблеми и ако
искаме да излезем на международния форум, ние трябва да водим тази
полемика, и то чрез един политически остър и, бих казал, философски
вглъбен театър и драматургия“. Тоест – да се намери начин все пак да
се преодолее наложената партийност в театъра ни, „политическият
момент в общото идейно-художествено звучене на творбата“ да се
потърси в „партийността на нашето изкуство“, но тъй като въпросът
има и друга страна – „... за изразните средства на тази партийност или
на политическия момент в театъра“, да се помисли „в какви форми
и с какви средства следва да се засили политическият момент, който
трябва да звучи художествено“... Значи: да се потърси дълбочина в
творчеството и да се осмисли действителността на много нива. Като
Тенев стига още по-далече в разбиранията си, с което категорично се
отчуждава от традиционната „партийност“ в театъра и марксистката
театрална критика. Според него ни е нужен „остър, обемен политически
театър и по съдържание, и по форма в широкия смисъл на тази дума“.
Театър, който да активизира и мисълта на публиката. „Струва ми се, че
политическият момент в едно драматично или театрално представление
не е само в идейното ни съгласие със спектакъла, а в действеното ни
ангажиране с тази идея, която съдържа призив за борба. Ако щете, тази
действеност е нашата „субективност“. Това е нашият лично направен
избор, изборът на зрителя в утрешната дейност, в собствения ни живот
и в живота на обществото. Този „избор“ трябва да ни внушава театърът.
Така политическата идея на представлението става субективно-психологическа, която търси волята и действието, за да се изяви в живота и
в неговия настъпателен ход. Не може зрителят да излезе безразличен
от един политически спектакъл, това би било в противоречие с него,
ако е истински“. Изказване на Тенев, което разгръща необходимостта
от шанс за лично изразяване на себе си в интерпретиране на даден
спектакъл, то да е водещото, моментът на политиката да се свежда „до
качеството на идеята“, а не до партийността!
11 Творчески разговор на тема „Театър и политика“. Съкратена стенограма на изказванията:
Любомир Тенев, Васил Стефанов, Чавдар Добрев, Антоанета Войникова, Невяна Инджева,
Владимир Каракашев. – Народна култура, бр. 3, 15 ян. 1972, 1, 4, 5 [Tvorcheski razgovor na
tema “Teatar i politika”. Sakratena stenograma na izkazvaniyata: Lyubomir Tenev, Vasil Stefanov,
Chavdar Dobrev, Antoaneta Voynikova, Nevyana Indzheva, Vladimir Karakashev. – Narodna
kultura, No. 3, 15 yan. 1972, 1, 4].
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Извън този „шанс“ обаче, Любомир Тенев смята, че в драматургията
ни има „анемичност“, отсъствие на голяма мисъл. „Ами това са схеми,
другари – това не е живот!“12, казва той, което е и доста показателно за
цялостния облик на социализма в НРБ през 70-те години. Въпреки творческите полети на някои творци, налице остава и марксистко-ленинският
мироглед на театралната критика и въобще на театъра/живота у нас.
„Друг път тя /критиката – бел. М. М./ няма и не може да има. Всеки опит
да се търси друг път води до отпадане от „българското комунистическо
хоро“, по думите на Димитър Канушев, цитиращ Тодор Живков в речта
му пред Отчетно-изборната конференция на столичната организация
на Димитровския комунистически младежки съюз, произнесена на 14
март 1969 г., и съвсем доброволно хванат на същото това „хоро“ и през
70-те. Марксистко-ленински подхожда и театралният критик Севелина
Гьорова по отношение на една от най-важните, поощрявани „съвременни теми“ в НРБ – работническата тема… Но именно по отношение
на нея Гьорова в един момент се чуди: „Наистина е малко странно, че
в навечерието на XI конгрес на БКП ние нямаме такова произведение,
което ярко да развива психологията на работническата тема13.“ Явно
е, че писателите/драматурзите в НРБ не желаят да пишат за такива
неща, затова е и „отслабен интересът“ точно към тази тема. Гьорова
обаче предлага друг „интересен“ вариант – пиесата „Протокол от едно
заседание“, която е посветена на XI конгрес на БКП, а и се играе много
в нашите театри.
Уникалният по същността си, свободолюбив писател/драматург
Йордан Радичков пък се явява с противоположна и много човешка
позиция, изправен срещу така типичната за комунизма „масовост“,
„народност“ на изкуството и борба за светло комунистическо бъдеще.
„У нас извънредно много се говори за такова изкуство, което да бъде
достъпно за най-широки слоеве от населението...“, заявява Радичков и
продължава разсъждението си: „Културата се обогатява чрез идеите, не
12 Тенев, Любомир. За нов подем на културния фронт. Въпроси на нашия театър – драматургия, режисура, актьорска игра. – Народна култура, 1970, бр. 2, 4–5 [Tenev, Lyubomir. Za
nov podem na kulturniya front. Vaprosi na nashiya teatar – dramaturgiya, rezhisura, aktyorska
igra. – Narodna kultura, 1970, No 2, 4–5].
13 Гьорова, Севелина. На тази малка земя – голяма родна драматургия и театър. След
Април 1956 г. – време на творчество и подем. Из разговор на тема „Родната драматургия и
театър след историческия Априлски пленум на ЦК на БКП“, участват театралните критици
Севелина Гьорова, проф. Любомир Тенев, Владимир Каракашев – Труд, бр. 29, 4 февр. 1976
[Gyorova, Sevelina. Na tazi malka zemya – golyama rodna dramaturgiya i teatar. Sled April 1956
g. – vreme na tvorchestvo i podem. Iz razgovor na tema “Rodnata dramaturgiya i teatar sled
istoricheskiya Aprilski plenum na TSK na BKP”, uchastvat teatralnite krititsi Sevelina Gyorova,
prof. Lyubomir Tenev, Vladimir Karakashev – Trud, No 29, 4 fevr. 1976].
.
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чрез масовизация“14. В този вдъхновяващ Радичков смисъл се изказва
и режисьорът Любен Гройс през 1976 г., когато в „Театрални наблюдения“15 споделя, че предпочита да гледа спектакли, които му дават
„богата идейно-художествена информация“. Тоест – цени срещите с
театъра на дълбокомислещи режисьори, разгръщащи много пластове и
гледни точки в театралната си работа, което е в противовес на партийно
„буквалното“ изкуство на соца.
И два факта за финал: „Глас, запазен за вековете16“ е заглавие във в.
„Народна култура“ по повод плоча с гласа на Ленин, която българите
могат да слушат през 1979 г. „Сега всеки може да чуе гласа на Ленин на
своя грамофон, в кината, по радиото и в телевизионните предавания“,
апелира изданието. Само гласовете на хората от народа по време на
социализма са подложени на рестрикции и несвобода...
След казаното дотук неслучайно на 3 ноември 1988 г. група интелектуалци обявяват в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
създаването на т.нар. „Клуб за подкрепа на гласността и преустройството
в България17“, осъзнавайки невъзможността на тогавашното партийно
ръководство да осъществи това преустройство у нас. А впоследствие
са следени и проучвани от Държавна сигурност... през 1988 г. и през
т.нар. уж година на промени 1989...!?

14 Радичков, Йордан. Художественото творчество – пред обществено самоизпитание и в
оценката на народа. Из Стенограмата на разговора в редакцията на в. „Народна култура“
за развитието на духовната култура у нас в контекста на проблематиката на националната
партийна конференция. – Народна култура, 1978, бр. 16 [Radichkov, Iordan. Hudozhestvenoto
tvorchestvo – pred obshtestveno samoizpitanie i v otsenkata na naroda. Iz Stenogramata na
razgovora v redaktsiyata na “Narodna kultura” za razvitieto na duhovnata kultura u nas v konteksta
na problematikata na natsionalnata partiyna konferentsiya. – Narodna kultura, 1978, No. 16]
15 Гройс, Любен. Театрални наблюдения. – Народна култура, 1976, бр. 37 [Groys, Lyuben.
Teatralni nablyudeniya. – Narodna kultura, 1976, No 37].
16 Янчевски, Вячеслав. Глас, запазен за вековете. – Народна култура, рубрика „Световна
култура“, 23.11.1979, бр. 47 [Yanchevski, Vyacheslav. Glas, zapazen za vekovete. – Narodna
kultura, rubrika “Svetovna kultura”, 23.11.1979, No. 47].
17 СПРАВКА. Относно: Така наречения „Клуб за подкрепа на гласността и преустройството
в България. Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988–1989
г. Документален сборник с материали от архивите на МВР и Централния държавен архив. С., 1999, 116 [SPRAVKA. Otnosno: Taka narecheniya “Klub za podkrepa na glasnostta i
preustroystvoto v Balgariya”. Shesto upravlenie sreshtu neformalnite organizatsii v Balgariya
1988–1989 g. Dokumentalen sbornik s materiali ot arhivite na MVR i Tsentralniya darzhaven
arhiv. Sofia, 1999, 116].
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IDENTITIES DURING THE SOCIALISM: IMPOSED
“ORGANIC CONNECTION” WITH THE BULGARIAN
COMMUNIST PARTY OR ABOUT THE STRIVING FOR
CREATIVE FREEDOM IN THE 1970S OF 20TH CENTURY
Milena Mihaylova
Abstract: The duality is main approach for existence and surviving during
the Socialism in the People‘s Republic of Bulgaria. From 1944 and during the
subsequent decades the art creators, including theatre critics, are enforced to
perceive their own work as part of the official party line, part of the “struggle for
triumph of Communism”. The socialist restrictions and the imposed from the
Bulgarian Communist Party “truths” continue in the 1970s, too, but then is available
more active democratization in the filed of culture as well. In the newspapers start
to appear writings about artists like Pinter, Brecht, Weiss, the Piscator’s book “The
Political theatre” is published in Bulgarian, the Bulgarian “Theatre” Magazine
tells about the contemporary Polish dramaturgy and theatre, the experimental
tendency in Polish theatre directing – Szajna, Grotowski etc. – artists looking
for creative freedom, personal approach in art, developing new theatre aesthetics.
Gradually the role of the Bulgarian theatre directing is growing and theatre critic
is transforming in genuine creative figure. However, the Marxist-Leninist ideology
is available in the Bulgarian theatre criticism as well. “Theatre criticism doesn’t
have another way ahead and cannot have such. Every attempt of looking for
different way is leading to dying out of the “Bulgarian communist horo”.
Key words: socialism, imposed “truths”, creative freedom
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПРОСТРАНСТВО И МАТЕРИАЛ В АРХИТЕКТУРАТА –
ВЗАИМОВРЪЗКИ ОТ БИОМИМЕТИЧНА ГЛЕДНА
ТОЧКА
Нона Цекова1
Резюме: Диалогът между пространството и материалната му обвивка,
изследван от архитектурна гледна точка, предлага потенциал за различни
и динамични интерпретации. Статията има за цел да проучи как изборът на
материал влияе върху пространството и качествените му параметри, както и
обратното. Тези взаимоотношения са изследвани през призмата на вдъхновени
от природата аналитични и формотворчески методи (биомиметични и
бионични принципи и системи). Изследването обхваща архитектурни проекти
от 20 и 21 век. Използвани са и съпоставки и сравнения с по-ранни проектни
техники и материали. Заключенията се ситуират в сферата на теорията на
съвременната архитектура.
Ключови думи: бионика, биомиметика, взаимовръзки материал –
пространство, симбиотично, интерактивно, адаптивно

1. Въведение
Диалогът между пространство и материална обвивка, разглеждан от
гледна точка на спецификата на архитектурната среда, има потенциал за
разнопосочни и динамични взаимовръзки. Статията изследва как изборът
на материал влияе на пространството и качествените му характеристики
(както и обратното), като разглежда тези отношения през призмата на
вдъхновените от природата аналитични и формообразуващи методи –
биомиметични принципи и системи. Фокусът e върху включването на
биомиметичните принципи в проектната фаза. Тези методи са обвързани
най-общо с изследването на природната среда – нейните механизми, самоорганизация и адаптация и търсенето на отговор в тези еволюционно
проверени решения във връзка с разнопосочни архитектурни въпроси.
Заимстването от природата в архитектурата и дизайна намира отражение
1 Nona Tsekova is an architect, completed her master degree in the University of Architecture,
Civil Engineering and Geodesy, Sofia, in 2015. Her master project is on topic “Youth complex
for culture and informal education” and was awarded with special excellence prize from
Coventry University in City Academy Awards 2016. Her additional professional qualifications
include participation in a number of courses and workshops, concerning digital fabrication,
parametric design and 3D-modelling. Since July 2016, Nona Tsekova is working on a PhD thesis
in the Institute of Art Studies, BAS, on topic “Innovative methods of biomimetics and bionics in
architecture and their transformations”. E-mail: nona.ttsekova@gmail.com
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на множество нива и претърпява постоянно развитие – от формалистчна
заемка, през анализ и прилагане на механизми и конструктивни принципи от биологичните системи, до съзнателно търсене на иновативни
строителни подходи, био- и метаматериали, концептуални хабитатни
разработки, интерактивни структури и др. Основна цел на статията е
да предложи обобщена класификация на връзките между материал и
пространство през призмата на дадени бионични модели и принципи.
2. Класификации от гледна точка на материалите
В цитираните тук две класификации логиката и прилагането на даден
бионичен принцип се провеждат главно чрез начина на употреба и организация на конкретния материал. Взаимовръзките между материал и
пространство могат да бъдат организирани в два основни плана. Първият
е спрямо мащаба на прилагане на биомиметични принципи в проекта2:
• Дизайн метод на ниво организъм или част от организъм;
• Дизайн метод на ниво поведение спрямо средата;
• Дизайн метод на ниво екосистема.
На втори план опростената систематизация може да се разгърне
спрямо нивата на прилагане на биомиметични принципи3:
Бионичен подход от I-ва степен – инспириране от природата на
формално ниво (механично приложен принцип само на едно ниво);
Бионичен подход от II-ра степен – вдъхновение от природата и на
функционално ниво – използване на различни механични или конструк
тивни принципи, открити в биологична среда (механично приложен
принцип на повече нива);
Бионичен подход от III-а степен – комплексни интерактивни системи и инсталации; (намесване на електроника, умни и метаматериали)
с различно поведение при различни стимули на средата и др. (интерактивен принцип в отговор на промени в средата – но отново само на
ниво заимстване, интерпретация, на форми и механизми от природата);
Бионичен подход от IV-а степен – използване не само на принципите,
но и на самата биоматерия (натурално или композитно/синтетично).
Залага се на експериментиране с „живи“ системи, които не само променят поведението си, а и се развиват във времето. Такива могат да
бъдат живи материали, адаптивни материали с биологични добавки,
устойчиви/биоразградими/биосинтетични материали, симбиотични
2 Zari, Maibritt Pedersen. Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. In: SB07 New Zealand Paper number: 033 School of Architecture, Victoria University, 2007.
3 Описаният вид систематизация на подходите в биониката е предложен и представен
по-подробно при Цекова, Нона. Бионика и биомиметика в съвременната архитектура
и дизайн. От сетивното към технологията. III-а Международна научна конференция „В
търсене на идентичността“, Велико Търново, 01–02.12.2016.
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системи (интерактивен принцип също на ниво „поведение спрямо средата“, но с още по-мултидисциплинарен характер, с възможен елемент
на самообучение, на „жива“ система).
Имайки предвид изброените основни планове на анализ, могат да
се разгледат следните взаимовръзки между материал и пространство в
архитектурна среда:
2.1. На ниво механично приложен бионичен принцип (подход
от I или II степен)
2.1.1. Спрямо критерий тектоничност на формообразуването
В „Тектоника на елините“ Карл Бьотихер дефинира, че „принципът,
по който елинската тектоника гради телата, е идентичен с изграждащия
принцип на природата, при което същността и функцията на всяко тяло
се проявяват в логично произтичащата форма, която от своя страна
нагледно демонстрира функциите на тялото“4. Оттук може да се обследва и връзката между материал и пространство, което е естествено
продължение на характеристиките и поведението на заложения материал
(Фиг. 1) – той задава формални и конструктивни ограничения, може да
насочва и към конкретни функции поради микроклиматичните условия,
които поражда комбинацията между него и средата.

1. Шарма Спрингс, ИБУКУ (Бамбукова архитектура), 2012, Индонезия
Sharma Springs, IBUKU (Bamboo Architecture), 2012, Indonesia

Изследването на тaзи естествена и неприкрита връзка между материал и форма е застъпено и в следния коментар на Нери Оксман относно
4 Цитат по Желева-Мартинс, Добрина. Тектониката като теория на формата и формообразуването. С., 2000 [Jeleva-Martins, Dobrina. Tectonics as a theory of form and form-formation.
Sofia, 2000].

170

методите за формообразуване в архитектурата: „Луис Кан, Ричард Б.
Фулър, Фрай Отто – „откривателите на форма“ от 70-те – се запитват
не какво един обект иска да бъде, а какво всъщност материалът иска да
бъде, каква иска да е дадената среда. Това е поколението, което развива
индиректен подход към дизайна“5. (Фиг. 2)

2. Немски павилион, Експо’ 67, Фрай Ото и Ролф Гутброд, Монреал, Канада
German Pavilion, Expo‘ 67 , Frei Otto and Rolf Gutbrod, Montreal, Canada

2.1.2. Антонимът на описаната по-горе взаимовръзка
(както целенaсочена антитектоничност, така и използване
на средства с цел постигане на „илюзионно“ пространство
или среда)
Дискусионно е доколко илюзията – целенасоченoто пречупване
на възприятието на наблюдаващия – може да се отнесе към
биомиметичните подходи. Тя се среща в природата, но като
механизъм за защита или примамка, докато в архитектурна среда се
използва за подчертаване или въвеждане на конкретна концептуална
или функционална линия на пространството, за засилване на дадено
внушение или мащаб. Показателен е следният пример на холандското
студио MVRDV (Фиг. 3):
Остъклената обвивка на сградата носи информация за
„средностатистическия“ модел на традиционната за района ферма.
Това е постигнато чрез принтирани по фасадата изображения на
характерни архитектурни елементи, и то в мащаб 1,6 пъти по-голям от
реалния. Авторите на проекта обясняват умишлената извънмащабност
5 Oxman, Neri. On Designing Form. Available at: https://www.archdaily.com/238362/nerioxman-on-designing-form [accessed 10.03.2018].
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3. Стъклената ферма, МВРДВ, 2013, Холандия
Glass Farm, MVRDV, 2013, The Netherlands

с концепцията за няколко пласта от символни функции – как селото
е прераснало в град, както и с добавения елемент на носталгичен
спомен при взаимодействие със сградата, напомнящ за детските
усещания на наблюдаващия.
2.1.3 Спрямо критерий „пропускливост“ на пространствата и
материалите, които ги изграждат (мембрани/бариери в
сградния организъм)
Тук отношенията материал – пространство се обследват през връзката вътре – външна среда, или граничните пространства. Съответно
фокусът на анализа e не върху конструктивната функция на материала,
а върху материята като сградна обвивка. Като форма на пропускливост
могат да се очертаят три вида връзки: затворено пространство, изтичащо
(външно) пространство, гранична зона. По отношение на диалога между
пространство и обвивка Ричард Б. Фулър твърди, че „eдно помещение
не трябва да е фиксирано, не трябва да създава статично усещане, а
трябва да се поддава на промяна, така че неговите обитатели да имат
възможността да си играят с него, както биха могли с едно пиано […]
тази либерална интерпретация определя способността на една сграда
да реагира на постоянно променящите се изисквания“ 6. Примери за
6 Цитат по Schwehr, Peter. Еvolutionary algorithms in architecture. In: Proceedings of the 16th
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ясно дефинирано затворено пространство може да видим както при
регионалната възрожденска, така и при съвременната световна архитектура (Фиг. 4).

4. Лафчиевата къща, гр. Дряново, 1840, и „Уиндоу он дъ Лейк“, ИХ2, Канада, 2017
Lаfchieva House, Dryanovo, 1840, and Window on the Lake, YH2, Canada,

Материалите, в зависимост от начина, по който са организирани в
сградния организъм, биха могли да преминават от една в друга група
на описаните типове взаимоотношения. При следващите примери виждаме отново дървото като основен материал – но първо като обвивка
с граничен характер на частична (или еднопосочна) „пропускливост“
на външно към вътрешно пространство. Нерегулярната повърхност
при църквата Сун-пу създава игра на светлина и сенки, която променя
усещането за прозирност или затвореност във всеки различен момент
и ъгъл7. Докато при Метропол Парасол се наблюдава двустранно преливане на пространство (Фиг. 5).
Днес сградните обвивки стават все по-комплексни и композитни
структури и в много от примерите е нужно да се разглеждат като комбинация от няколко материала (а впоследствие и като цели системи,
формиращи втора „кожа“ на сградата) чрез по-цялостен системен
анализ както на ниво организъм, така и на ниво поведение спрямо
средата. Така например сградната обвивка на IMA в Париж е иноваInternational Conference on “Open and Sustainable Building” (eds. Chica, Elguezabal, Meno
& Amundarain), 2010, Bilbao, Spain.
7 „Винаги мисля за естествената околна среда. Тя е големият конкурент на архитектите.
Има толкова много различни видове среда в природата, но в сравнение с това в архитектурата няма достатъчно разнообразие. Трябва да създаваме различни типове пространство в нашите сгради.“ Интервю с Тайра Нишизава. Available at: http://interstices.aut.ac.nz
[accessed 14.03.2018].
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5. Църква Сун-пу, Тайра Нишизава, Шизуока, Япония, 2008, и Метропол Парасол, Юрген
Майер, Севиля, Испания, 2011
Church Sun-pu, Taira Nishizawa, Shizuoka, Japan, 2008, and Metropol Parasol, Jürgen Mayer,
Seville, Spain, 2011

тивна с интерактивната слънцезащитна система, вградена в южната
фасада (Фиг. 6).

6. Световен арабски институт (СИА), Eнрик Жан + Жан Новел, Париж, 1987
Institut du Monde Arabe (IMA), Enrique Jan + Jean Nouvel, Paris, 1987

Налице е своеобразен реверанс към вид архетипен елемент от арабската архитектура – традиционните машрабия. Филигранното усещане
от дървените решетки се пренася върху система от светлочувствителни
диафрагми, които подобно на обектив, механично променят достъпа
на светлина към интериора в зависимост от конкретните атмосферни
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условия и желан процент слънцезащита. Различното геометрично
наслагване на елементите променя не само естетическия вид на фасадата, но и микроклиматичните условия в интериора. Сходни примери
намират място и в следващата точка на по-комплексна употреба на
биомиметичнте принципи на няколко нива.
2.2. На следващите нива – интерактивност и по-мащабен
системен анализ на заложените елементи в сградата
(бионични подходи от III и IV степен) – биха могли да се
анализират отново няколко сечения
2.2.1. Спрямо критерий обвързаност (на материал и
пространство) на ниво микроклимат (екосистемен анализ,
строителна биология8)
При този тип отношения може да се говори и за симбиотична връзка между материал и пространство/среда. Следващата схема (Фиг. 7)
илюстрира сложността на взаимовръзките на това ниво на анализ,
както и потенциала за симбиотични отношения между материал и
пространство с релация както към микроклимата, така и към цялостната
архитектурно-пространствена екосистема9.
Симбиотични взаимоотношения, от една страна, може да се наблюдават при някои естествени материали и други „живи“ сградни слоеве
като озеленени покриви и фасади.
Естествените материали като глина, дърво и др. са били използвани
още в ранни архитектурни структури, които са напомняли на гнезда или
други природни образувания. В тези примери би могло да се сметне,
че е заложен биомиметичен признак само на формалистично ниво. Но
при по-задълбочен анализ се откриват и бионични характеристики на
функционално ниво, както и застъпеност на устойчиви принципи – из8 “Baubiologie” – от нем. ез. “bau”– строя, строителство, “biologie” – биология.
Строителната биология проучва холистичната връзка между човека и неговата среда
(работна и жилищна). Тя определя сградата като „трета кожа“ за човека, а дома – като
„жив организъм“, непосредствено свързан с обитателите си. Фокус на изследванията е как
създадената околна среда влияе върху здравето и цялостното психологическо и емоционално състояние на човек. Някои от принципите за организация и контрол на създадените
среда и пространство, изведени от строителната биология, са свързани с използване на
регионални материали и чувствителен към контекста дизайн, естествен контрол на влажност и температура, енергийна ефективност, устойчиви и нетоксични материали, намален
екологичен отпечатък и др. Вж.“25 Principles of Building Biology”, Institut für Baubiologie +
Nachhaltigkeit, Germany. Available at: https://www.baubiologie.de [accessed 10.03.2018].
9 Симбиотичните връзки между материали и околна среда са засягани в различни посоки по-детайлно в други текстове, вж. Tsekova, Nona. Biomimetic principles in sustainable
architecture design, using natural materials as straw, clay and mycelium. In: Final Papers.
Arquitectonics 2017. Available at: https://pa.upc.edu [accessed 10.03.2018].
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7. Комбинирана схема на устойчиви архитектурни модели, холистични и потенциални
симбиотични връзки до ниво „архитектурна екосистема“
Combined scheme of architectural sustainability notions, holistic and potentially symbiotic
relations

ползване на локални материали, връзка с контекста, „затворен кръгов/
цикличен модел“10. Мицелът е представител на групата от естествени
материали, застъпени в този анализ. Приложението му в архитектурата
е все още на експериментално ниво, но микроклиматичните му характеристики – нетоксичен, звуко- и топлоизолиращ, влаго- и пожароустойчив, рециклириуем и др. – и потенциалът му за симбиотичност и
адаптивност с архитектурния организъм са обещаващи.
От друга страна, интерактивна връзка между материал и пространство
се открива и в материали и сградни системи от ново поколение – целенасочено адаптивни, проектирани да отговарят на стимули на средата:
„Умни“ материали (самопоправящи се; самопочистващи се; запомнящи форма полимери);
„Умни“ сградни системи (интерактивен микроклиматичен контрол);
Био- и метаматериали (с биологични добавки – бактерии и други
агенти, материали с променливи характеристики, в зависимост от статични/функционални изисквания в определена точка) (Фиг. 8).
Такъв тип материали и системи от ново поколение имат отражение
върху характеристиките на създадените от тях пространства – генерират
и качествено нова среда – както от визуална и естетическа гледна точка,
така и от функционална и екосистематична гледна точка.
2.2.2. Спрямо критерий „нелинеарност на системата“
Друг подход за разглеждане на взаимовръзката материал – пространство при повече нива на анализ е през призмата на нелинеарните системи
10 Pawlyn, Michael. Biomimicry in Architecture. Riba Publishing, 2011.
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8. Проектът на екипа на Нери Оксман (MIT) за биоразградим материал, полаган чрез 3D
принтиране, с вариращи качества и поведение
Bio degradable material with variable characteristics, Neri Oxman, MIT

на организация, каквито са повечето системи в природата. Този тип
модел се характеризира от философската концепция за „емержентност“,
при която качествата на цялото не са пропорционални или сборни на
качествата на съставните му части. За такъв тип системи са присъщи
два вида отношения между елементите – синергия и интерференция, –
при които при наличие на съответна координация и допълване (или
обратното, ако е с деструктивен характер) на функциите и качествата
на отделните елементи се постига емержентност в цялостния резултат.
От гледна точка на материал и пространство нелинеарността може да
се разглежда като симбиотичност между „материал – материал“, „материал – среда“ и намира отражения както при споменатите по-горе
естествени материали, така и при други видове композитни структури
и умни сградни системи.
3. Класификации от гледна точка на пространството
Предложената от мен по-долу систематизация надгражда концепцията за нивата на прилагане на биомиметични принципи. Следата от
приложения бионичен принцип се търси чрез втория компонент на
изследваната взаимовръзка – пространството (еволюцията му от гледна
точка на мащаб, възприемане, обживяване, натовареност и обратна
връзка/влияние).
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3.1. Анализ спрямо развитието на разбирането и концепцията
за архитектурно пространство
В трансформациите на архитектурното пространство се забелязват
тенденции към вариране от човешки към извънчовешки мащаб, от водещи функционални характеристики към водещи аспекти като цялостна
атмосфера, внушение, възприятие, виталност и т.н.11. Промяната на
характеристиките на пространството предполага и разлика в подбора
на типовете материали или начина им на употреба, като обследваните
вече примери при точките за тектоничност и илюзия могат да бъдат
добавени и тук.
3.2. Анализ спрямо типа пространствена система
3.2.1. Някои известни варианти за такива типове са:
• отворени и затворени;
• статични и динамични;
• гранични (ядро и граница/буфер).
Това деление поражда взаимовръзки, еквивалентни на вече разгледаните при анализа на сградните обвивки и тяхната пропускливост.
3.2.2. Актуална теория за основните типове архитектурни
пространства с известно биомиметично вдъхновение е и тази
на Соу Фуджимото за пространството като пещера или
гнездо12:
• „тип гнездо“ – функционално, детайлно програмирано, статично;
• „тип пещера“ – сурово, непреднамерено пространство, междинно
пространство (между природа и артефакт), предизвикващо порив
за креативно обживяване и изследване.
Вторият тип пространство позволява по-специфична връзка между
среда и обитател – изискващо креативен акт. Пространството променя
11 Някои изследователи като д-р Уагих Фавзи Йосеф обозначават следното развитие в
характеристиките на архитектурното пространство във времето: симетрично – поляризирано – метрично – конструктивно (готика) – логично и математически построено
(Ренесанс) – освободено ( движение и напрежение) – органично (богато на движение,
насоченост и перспективни илюзии) – модерно пространство, отворен план.
„Архитектурата обаче не се състои от сумата на ширината, дължината и височината на
структурните елементи, които затварят пространството, а в самото него; обособеното
пространство, в което човек живее и се движи.“ Вж. Youssef, Wagih F. Architecture and
the Fourth Dimension, 2015. Available at: http://www.cpas-egypt.com/ [accessed 20.03.2018].
12 Naidoo, Ridhika. Designboom interview: Sou Fujimoto, 2008. Available at: https://www.
designboom.com/architecture/designboom-interview-sou-fujimoto/ [accessed 15.03.2018].
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поведението на обживяващия го, тъй като не предлага ясна рецепта за
използването си, поражда възможност за разнопосочно функционално
решение, което своеобразно мени както самото пространство в зависимост от конкретния обитател, така и неговата посока на „присвояване“.
Неопределността се превръща в хармонична взаимовръзка между
обживяване и човешко поведение (Фиг. 9). Тази и други съвременни
теории по отношение на когнитивната или социалната същност на
архитектурното пространство водят до нови бионични подходи и нови
архитектурни примери.

9. Серпентин павилион, 2013, Соу Фуджимото, Лондон, 2013
Тhe Serpentine Pavilion, 2013, Sou Fujimoto, London, 2013

3.3 Анализ спрямо посоката на параметрично търсене на
архитектурна форма и пространство
3.3.1 Органично търсени пространствени характеристики –
застъпват концепцията за самоорганизация (в природата се
изследват нелинеарни системни явления като фрактали,
вълни и други безкрайни „самоподобни“ формообразуващи
системи)
Това е модел за търсене на форма от типа от долу нагоре , т.е. с
посока от елемента към цялостна система, при който дефинираното
пространство се организира на базата на материални или конструк
тивни особености на материята. От гледна точка на съвременната
дигитална култура изследването на тези възможности за откриване на
форма започва аналогово – както при Антони Гауди и Фрай Ото (тук са
възможни паралели с анализите на базата на критерия тектоничност),
но в съвременната архитектура се пренася и на софтуерно ниво. Само179

организацията като метод е особено динамичен и адаптивен – и по този
начин позволява на сградата да съществува в „постоянно състояние на
емержентност“ 13, и в същото време на завършеност – но без ограничение от фиксирана форма. Залагат се правила на формообразуване,
които могат да определят разрастване или реорганизация, оправдани
от оптимизационни процеси или интерактивна обратна връзка.
3.3.2. Анализ спрямо посоката на „оптимизация“ на
пространството и влиянието ѝ върху формообразуването
(например алгоритмично оптимизирано пространство,
еволюционна оптимизация)
Методите за оптимизация стават все по-комплексни, добавяйки отношение и търсена адаптация към средата (до ниво екосистема), която
също влияе на формообразуванто и взаимовръзката с материала. При
този тип формо-, структурно и пространствено изграждане се използват
и оптимизационни модели, основаващи се на еволюцията и генетични
алгоритми. Усложняването на пространствата с все по-комплексни
изисквания за функционалност, ефективност и адаптивност води и до
усложнена връзка с материята. Субстанцията, изграждаща архитектурата, придобива също толкова композитен характер, при което все
по-често се обръща зависимостта „материал, определящ пространство“
в „търсеното пространство дефинира изполваната материя“.
4. Заключение
Днес биомиметичните принципи се залагат на много повече нива в
проектантския процес. Както като чисто формално вдъхновение или
конструктивно проучване, така и при по-цялостен системен дизайн,
параметрично проектиране, еволюционна оптимизация на дизайн и
системи. Тези трансформации на бионичните методи на проектиране,
т.е. разгледаните различни нива на тяхното включване в цялостния
процес на архитектурно изграждане, са в пряка връзка с поражданите
взаимовръзки между материал и архитектурно пространство.
Разглеждането на връзката материал – пространство показва актуална
„пътна карта“ на съвременните бионични и биомиметични методи в
архитектурата. Тя фиксира и потенциалните направления в бъдещото
им развитие: чрез интерпретация на бионични системи и концепцията
за симбиотичност в комбиниран модел на устойчивите дизайн принципи (2.2), чрез актуалзация на пространствените форми (3.2) и чрез
нелинеарно развитие на пространствените концепции.
13 Isaacs, Allison Jean. Self-Organizational Architecture: Design Through Form-Finding Methods.
Georgia Institute of Technology, 2008.

180

Обяснение на тенденцията за прогресивното усложняване и натрупване в областта може да бъде съотнасянето към теорията за „вълните
на иновации“14 в световен мащаб, нагледно представена чрез схемата
(Фиг. 10).

10. Схема на иновативни вълни, Харгроувс и Смит, 2005
Waves of innovation, The Natural Edge Project, Hargroves and Smith, 2005

Застъпеността в последната вълна – „цялостен системен дизайн,
био- и нанотехнологии, устойчиви технологии и материали, екология,
eнергийна и ресурсна ефективност“ – показва интензивната промяна и
непрекъснато развитие на анализираните модели, а с това и потенциала
на поражданите динамични взаимовръзки.

14 Hargrove, K., Smith, M.H. The Natural Advantage of Nations: Business Opportunities, Innovation and Governance in the 21st Century. Earthscan, London, 2005.
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SPACE AND MATERIAL IN ARCHITECTURE –
INTERRELATIONS FROM BIOMIMETIC
POINT OF VIEW
Nona Tsekova
Abstract: The dialogue between space and material “envelope”, examined from an
architectural point of view has a potential for diverse and dynamic interrelations.
The article aims to investigate how the choice of a material affects space and
its qualitative properties (and vice versa). These relations are examined through
the prism of naturally inspired analytical and form-finding methods (biomimetic
and bionic principles and systems). The study focuses on architectural projects
from the 20th and 21st century. Juxtapositions and comparisons of earlier design
techniques and materials are also used. The conclusions could be placed in the
sphere of the theory of contemporary architecture.
Key words: bionics, biomimetics, space and material relations, symbiotic, interactive, adaptive, responsive structures
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ОБРАЗИТЕ НА СОФИЯ В СЪВРЕМЕННОТО КИНО:
АВТЕНТИЧНОСТ И ФАНТАЗИЯ
Стела Ташева1
Резюме: Акцентът в статията пада върху визуалното присъствие на урбанистичната среда на София в някои популярни филмови продукции от
съвременността.
Градският пейзаж в кино продукциите може да е ясно указан още в техния
сценарий – когато действието формално се развива в българската столица; а
може да е приложен като сценографски заместител за някои други – реални
или измислени локации. В същото време технологиите за монтаж и обработка на видеобрази позволяват и използването на автентичната архитектурна
среда, но и фантазийното, условно третиране на образа на града.
Целта на доклада е да се проследят и систематизират ключови послания,
които носят образите на София (част в популярни продукции от началото
на XXI век).
Очакваните резултати са в областта на визуалните изследвания, както и на
съвременната архитектура и изкуство.
Ключови думи: архитектура на XX век, София, градски пейзаж в киното,
сценография, запазена марка на София

1. Въведение
Обект на настоящото проучване са сценографските елементи на
урбанизирана среда, представени чрез средствата и технологиите на
съвременното кино изкуство в популярни продукции, създадени в
началото на XXI век. Предметът на изследване са образите на софийската архитектура от XX век до днес, както и техните характеристики,
съзнателно включени в кино творбите.
Статията анализира пресеченото между три ключови теми поле:
• белезите на образа на града в киното;
1 Dr. Architect Stela Tasheva graduated from the University of Architecture, Civil Engineering,
and Geodesy in Sofia (2001). She earned her PhD on the topic of “Semiotics of Architectural
Graphics” at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences (2012), where three years
later became an Associate Professor. She is the author of the book “Problems and Tendencies of
Bulgarian Architectural Graphics in the 20th Century” (2014). Dr. Tasheva is a member of ICOMOS, the Bulgarian Chamber and the Bulgarian Union of Architects. E-mail: stelabt@gmail.com
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• начина на пресъздаване на селището във филм;
• спецификата на облика на София.
Поради скромния ѝ обем в нея се избягват паралели с други градове,
детайли от теория на монтажа или пространни исторически и градоустройствени данни.
Трябва да се отбележи и че от позицията на кинознанието и филмопроизводството характерът на сценографията рядко се разглежда
самостоятелно, тъй като тя е само част от цялостната визуална концепция
на творбата и нейния т.нaр. сценичен дизайн. Избраната в статията гледна точка е характерна за изследванията в областта на теория и история
на архитектурата. В някаква степен тук се проследява спецификата на
изобразяването и възприятието на селищната среда в киното, но извън
направленията на класическите кино изследвания.
„Киното е най-силният медиум, особено що се отнася до съвременността, пише Андроника Мартонова2. Екранът генерира иконографското несъзнавано и така поражда и различни образи и прочити...
Към екранния се напластяват и останалите медийни продукти, които
активно кореспондират с кинозрителя...“ Именно в това направление
на създаване на визуални прочити може да се систематизират и характеризират образите на София, което е и целта на настоящия доклад.
2. Методика и граници на изследването
Присъствието на дадено селище като локация за снимки във филмовата продукция невинаги е от семантично значение за създадените
в нея образи. Много филми са заснети в студия или със специална –
подражаваща или дигитална декорация, без видима следа от реалната
среда. При все това, различни продукти и концепции в киното (като
„Манхатън“, „Последно танго в Париж“, „Москва не вярва на сълзи“ и
мн. др.) се фокусират върху истории, моделирани от живота в известни
(и конкретни) градове. Дори така, поради спецификата на кино изкуството, присъствието на градски елементи далеч не във всеки случай
е подкрепено с реално пребиваване и заснемане. Така във визуалното
есе „Ванкувър никога не играе себе си“ Тони Чу и Тейлър Рамос3 коментират не-автентичното присъствие във визуалните характеристики
на третия голям северноамерикански център за кинопроизводство. Те
2 Мартонова, Андроника. Азиатското кино в България: поколенчески визии, масови
стереотипи и трансформации (от „Шогун“ и Хон Гил Дон до отаку и халлю). In: Изкуствоведски четения 2015. С., 2016, 201–210 [Martonova, Andronika. Asian Film in Bulgaria:
Generational Visions, Mass Stereotypes and Transformations (from Shogun and Hong Kil Dong
to otaku and hallyu). In: Art Readings` 2015. Sofia, 2016, 201–210].
3 Zhou, Tony and Taylor Ramos. Youtube, Vancouver Never Plays Itself, Published on Sep 13,
2015. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ojm74VGsZBU [accessed 1 July 2018].
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дават множество примери за филми, в които градските пейзажи на
Ванкувър заместват други известни или неизвестни селища.
Можем да обобщим често срещаните възможности за форма на
градското присъствие във филмова продукция като:
• автентичен вид;
• „маскиран“ или „имитиращ“ образ;
• комбинация от двете.
За да се оцени формата на присъствие на градския пейзаж, трябва да
се отчетат и други параметри на „ролята“, отредена му в кино творбите.
Чрез семиотичния подход в дълбочина те могат да се класифицират
условно в следните три групи:
• Прагматични, според функцията им в кино творбата: (далечен)
фон, емоционален или визуален декор, фактор на сюжета, фокус на
сюжета или комбинация от изброените; както и според избрания
мащаб и обхват на заснетите градски части: силуети, панорами,
близки и далечни перспективи, архитектурни детайли и мн.др.
• Семантични, според търсения „времеви“ и „географски“ избор на
лентата: на историческа реконструкция, на актуална (съвременна)
версия на града, на фантастичен пейзаж или даже „времева“ имитация на друг град или регион, и комбинации от изброените;
• Синтактични, разчитащи на типовете във визуалното представяне
на селището, като силуети, панорами, общи изгледи и перспективи,
близки кадри и детайли.
Предвид сложните функции и комплексните параметри на изображенията на София в кино творбите, в настоящия текст ще използваме
систематизация на образите на столицата като следствие на обобщена
архитектурната оценка на визуалната среда на града.
Столицата на България е застроявана активно едва през последните
140 години. Тя се развива динамично съобразно постоянните промени
в нуждите на обитателите. В града липсват едромащабни „фантазийни“ или „външни“ за селищната история райони, както и панорами
на футуристични елементи и пейзажи. Почти отсъстват паметници
отпреди Освобождението на България през 1878 г., запазени в автентичен исторически вид.
Така можем най-общо да отграничим преобладаващата застроителна
специфика на София в продължението на XX век с:
• Наличието на визуална близост с други селища и райони. Поради
географското разположение и историческото развитие на селището
в този аспект можем да включим най-вече прилики с градовете:
• в Ориента;
• в Източния блок.
• в Централна Европа или близка по мащаб и история селищна
застройка.
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• Присъствие на индивидуален характер – отделни уникални сгради,
характерни градоустройствени зони и ключови природни особености
(мащаб на застрояването, планински силуети):
• съществували в миналото;
• съществуващи в съвременността.
Пълна и актуална статистика на всички филмови заглавия не е публично достъпна, но броят на заснетите в София продукции (през втората
половина на XX и началото на XXI век) вече надхвърля няколко стотици4.
Явни са и изключително разнородните качества на визуалния материал, на техните културни и социални послания, както и динамичните
разлики в достъпността, популяризирането и разпространението им.
В публичното пространство влиянието само на един много популярен
филм може да бъде сравнено с отзвука от няколко десетки неизвестни
заглавия. Но същевременно и единично визуално попадение в слабо
позната творба може да вдъхнови голям брой реплики и последователи дори извън своя основен филмов носител и така да се превърне в
знаково послание.
Без претенция за изчерпателност тук са показани отделни продукции,
които представляват своеобразни „сондажи“ в материала на кинообразите на столицата на България. Условното деление на образите на града
от архитектурна гледна точка обаче изчерпва случаите на визуализация
на столицата на категориен принцип.
3. Резултати и дискусия
3.1. София – наличие на визуална близост с други селища и
райони
Предвид историята на страната, която дълги години е част от Османската империя, приликите с други ориенталски градове (особено от
началото на XX век) могат да бъдат очаквани. Днес в София е запазена
твърде малка част от османското наследство в автентичен вид. Липсват
паметници както на зрелищни единични постройки, така и на отделни
характерни като стил на застрояване квартали.
Може би затова много от известните продукции, фокусирани върху
живота и историята на Ориента, са снимани в селищата на Турция, в
други европейски (Испания, Италия) и балкански страни, както и в
прилежащите африкански и азиатски райони. Съществуват и няколко
продукции, използващи кадри от България, например „Турски гамбит“.
Като цяло обаче може да се каже, че случаите, в които филмовите
4 Данни за локациите на снимките за една продукция могат да се видят например във
филмовия портал IMDb.com, Wikipedia, както и в страниците, посветени на отделните
кино творби. Те обаче невинаги съвпадат.
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продукции използват столицата на страната, за да пресъздадат сходни
ориенталски (и особено) градски пейзажи, са много редки.
Не така стоят нещата с архитектурните образци, проектирани в
София в средата на XX век. Сградите от култовския период, заедно
с по-късните модернистични – обществени и индустриални здания,
както и комплексите с блоково застрояване, се оказват твърде близки
до съответните застройки от „социалистически тип“ на страните в Източния блок. Така във филмовите продукции България и София често
се оприличават на известни или неизвестни територии – сподвижници
на комунистическия режим. При това, оказва се, че не е задължително и съвпадението във времето – „социалистическа“ сценография се
използва и при възстановки на периода на Студената война, както и
за обозначаване на съвременни авторитарни – реални или не, политически режими.
Всъщност непълната, условна конкретизация на мястото и времето
на развитие на действието, както и визуалните манипулации върху
съществуващата архитектурна среда са характерни за кино изкуството.
Поради това всяка тяхна класификация притежава известна аморфност.
(Например случаят на „Механикът: Възкресение“, където като варненско
имение на търговец на оръжие е показан Паметникът на Бузлуджа, може
да се оцени и като фантазийна реалност, и като сцена на „алтернативна“
история, а дори и като специфичен опит за социална ирония и пр.)
В това направление могат да се намерят множество примери, но
ще споменем само три популярни случая като „Хитман“, „Универсален войник 3“ и „Непобедимите 3“. В първия изгледите от София
са използвани, за да презентират обобщено руска селищна среда, във
втория се представя Украйна, а в третия – измислената страна Азменистан. Действието и в трите страни се развива към днешна дата, но в
характерна „алтернативна“ реалност – наличие на полувоенен режим
и силна авторитарна власт. В този аспект особено интересен е случаят
с някои кадри от „Договорът“. В първите минути на филма героят на
Морган Фрийман поставя цветя на централен паметник – войнишка
могила, който по сценарий е американски. Въпреки допълнителната
обработка и ретуш паметникът подозрително прилича на основата на
софийския монумент, посветен на Съветската армия, и прилежащата му
паркова среда. Близката стилистика на героичните паметни и военни
архитектурни обекти навсякъде по света е добре известна, но несъмнено
в подобен монтаж присъства и известна доза ирония.
Кадрите, в които хеликоптер се разбива в купола на храма „Александър Невски“ (представящ руска катедрала в сюжета на „Хитман“),
днес трудно могат да ни впечатлят. (Известна шега гласи, че единствената роля на хеликоптерите в киното е – да експлодират.) Определена
ценност в продукцията от архитектурна гледна точка са снимките,
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използващи интериора на сградата на Централна гара (представяща
руска железопътна станция) преди нейната реконструкция. Подобна
стойност имат и кадрите с автентичната фасада на хотел „България“ в
„Универсален войник 3“.
„Пътят за създаване на нови форми и изделия, навлизащи в живота,
минава от метафората към клишето, от неологизма, чрез повторенията – към новия архитектурен знак“, пише Чарлс Дженкс5. Трябва да се
отбележи, че в последното столетие архитектурните знаци стават все
по-обобщени и лишени от автентичност и конкретика. Причините за това
са много, но тук ще се споменат само две от тях: динамичната инвазия
на новите технологии в бита на публиките (зрители и потребители),
както и резките промени в обхвата и съдържанието на общодостъпната
визуална култура. Днес типологиите и стиловите характеристики на
централната обществена застройка се смесват и/или придобиват близки
характеристики независимо от географското местоположение и културна история на конкретния град, в който се разполагат. Същевременно
присъствието на ефектни еклектични и неокласически сгради и улични
силуети се възприема като характерно (и представително) за голям брой
градове в Европа и дори Америка, а спецификата (и автентичността) в
обработката, пропорциите и детайлите им остава на втори и трети план.
По същия начин съвременните обществени здания – решени в модернистичен или в „неоинтернационален“ стил, както и технологичните
индустриални постройки могат да бъдат навсякъде.
Тази визуална „глобализация“ може да бъде проследена назад във
времето в рамките на десетки години. Известно е, че българските архитекти в началото на XX век привнасят актуални концепции и подходи
от чуждестранните академии, в които се обучават. В отделни описания столицата на България в периода понякога е наричана „Малката
Виена“. В същото време влиянието на европейските художествени
школи е широко разпространено не само в България, а и в източните и
централните региони на Стария континент. Приликата със селищната
среда от началото на XX век обаче почти не се отразява в съвременните
филмови продукции. При сцени, проектирани в началото на XX век,
могат да се намерят бегли кадри с елементи от централните градски
части на столицата, но като цяло те са редки и неизразителни.
„Глобализацията“ на архитектурния образ в киното се вижда в пълна
мяра например в популярната екшън-комедия „Бодигард на убиеца“.
В продукцията убедително (за повечето зрители извън Холандия и
България) се появява пояснителен надпис „Хага“ под кадри от еклек5 Дженкс, Чарльз. Язык архитектуры постмодернизма. Москва, 1985, 43 [Jencks, Charles.
Language of Post Modern Architecture. Moscow, 1985, 43, orig. published in 1977, New York,
London].
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тичното застрояване на жълтите павета, новия хотел „България“ и
сградите на Двореца и БНБ в София. Правдоподобни са и заснетите
около Централната софийска гара образи на безименен опасен район
с полуизоставени индустриални градски части – представящи част от
неспоменат американски град в продукцията “Acts of Vengeance”.
Монтажи на кадри от столичните сгради, понякога с много допълнителна обработка, се появяват и в няколко други известни продукции.
Една от знаковите постройки на столицата днес е НДК (Националният
дворец на културата)6 заедно с прилежащото площадно пространство.
Можем да видим НДК в творбата на Габе Ибанес – „Живи машини“.
Дворецът на културата там е представен като случаен оцелял елемент,
част от драматичната среда на бъдещето. Бившата резиденция на Държавен съвет в „Бояна“ (днес Национален исторически музей) е друга
сграда на същия проектант – арх. Баров, която пък можем да видим и
като представяне на Азменистан в споменатия вече „Непобедимите 3“.
Освен градските изгледи на столицата, често използвани в отделни продукции са и пейзажите на Витоша. Релефът на планината и
природните ѝ елементи могат да бъдат видени като репрезентации на
редица (често неспоменати) места в умерения планински климатичен
пояс на планетата.
Може да се обобщи, че за разлика от Ванкувър, София рядко замества
съществуващи или предполагаеми селищни среди. Същевременно в
подобни случаи има и задължителна последваща намеса – с интензивна
обработка и ретуш на кадрите.
3.2. София – индивидуален характер
Логично – столицата на България присъства широко в съвременните
български продукции. В тези случаи са налични както възстановки на
несъществуващи вече сгради – като образите на Мавзолея на Георги
Димитров или на интериора на Софийската баня в „Дзифт“, така и
съвременни градски изгледи – било то сградата на Парламента в „Мисия
Лондон“, или околоградските магистрали в „Шменти капели“ и мн.др.
Използват се и централните романтични квартали (“Love.net“, „Лора от
сутрин до вечер“) и периферните столични райони („Хиндемит“), търсят
се актуални, знакови за града места и перспективи. Същевременно се
появяват исторически продукции, в които се предполага възстановка
на моментна структура, сграда или интериор на български селища и
столицата. Във всички изброени по-горе заглавия (и разбира се – не
6 Проектът на НДК е дело на колективи, водени от арх. Александър Баров и конструктора
инж. Богдан Атанасов, а сградата е открита през 1981 г. Автентичният тържествен интериор, характерен за периода на изграждане, има висока културна и историческа стойност
въпреки не съвсем умелите намеси на съвременните реконструктори.
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единствено в тях) градската среда се прилага целево в семантичен
план – тя служи за естествено и правдиво представяне на живота и характера на героите. При това в тях тя запазва своята непосредственост
и достоверност, без да се трансформира в изменената, манипулираща
сценография на други творби – на заплашителен или печален урбанизиран ад или пък нереален пасторал. Но линията с образите на София
в българските кино творби като цяло има двойно „кодиране“. Изборът
на място на действие в нея може да бъде и схематична илюстрация на
авторската идея, или детайл на сюжета, пълноценно разбран най-вече
от познаващата града българска публика.
Може би една от най-изящните, елегични творби, посветена на
столицата, е документалната работа на Недялко Драгнев „Духовете
на старите къщи на София“. В нея е показано в дълбочина сложното
отношение на столичани към мястото им на обитаване и привързаността
им към него. Разкрива се носталгията по миналото и обречеността (в
настоящето) на част от автентичната архитектурна среда, обхождат се
все още запазените улични силуети на стара София и противоречивото
застрояване през социалистическия период. През кино присъствието
на съвременния човек ставаме свидетели и на адаптацията към новото,
търсенето на качеството и на развитието на архитектурата днес.
Но докато представянето на светоусещането на София в българските продукции е донякъде предсказуемо, погледът отстрани може
да изненада. „Екзотиката“ в индивидуалния характер на София може
да се види например в руската творба „Лабиринты любви“ или – от
друга посока – в индийската “Dilwale”. И в двата случая столицата
на България „играе“ себе си. Руският поглед над града отчита с положително чувство особеностите на действителността в селището и
създава мозаечно, почти туристическо представяне: визуален „каталог“
на исторически сгради като катедралата „Александър Невски“, кадри
и от новопостроени привлекателни молове, и от съвременни, не толкова атрактивни спални райони. Всички сгради и структури в него
са естествено свързани с разказа на своите обитатели. В индийската
продукция действителността донякъде отстъпва пред стилистиката
на приказния наратив. Макар и реалистично заснета, градската среда
на София придобива нова, фантазийна яркост и наситеност. В сюжета
на филма паркирането върху тротоара на Народна библиотека „Св.
св. Кирил и Методи“ в слънчев летен ден е само повод да се срещнат
главният герой и неговата любима, фонтаните пред Националния театър им дават възможност да се опознаят, а пешеходната зона на бул.
„Витоша“ ги зарежда с положителни емоции. Дори лъвовете на Лъвов
мост са с двойствено начение – знак на мястото и същевременно символична сцена за финал на смело автомобилно преследване, започнало
на жълтите павета.
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Не така наситено „декорът“ на София присъства и в други чуждестранни филмови продукции. Освен в неизбежните нискорейтингови
заглавия с нощни филтри и бутафорни ефекти, разчитащи на почти изветряла „шпионска харизма“, можем да разпознаем столицата и просто
като стандартна източноевропейска дестинация – например мястото,
където накрая се прибира Вероника, героинята от „Т2 Трейнспотинг“.
4. Заключение
„В днешната визуална култура смесеното ДНК от видове, жанрове,
техники и подходи е най-характерният белег на епохата“, пише Надежда Маринчевска7. В този смисъл филмовите продукции, заснети в
България през XXI век, не са изключение: образът на София присъства
в тях в множество и смесени форми, както и в различни степени на
автентичност и ретуширане.
Във филмовото представяне на селището обаче е видна тенденцията
за търсене на реалистични градски образи. Така, макар че може да бъде
удобна сцена и на „алтернативна“ реалност, и на фантазийно филмово
решение, София днес е разглеждана и като интересно място със собствен
характер, регионална специфика и подчертан източноевропейски дух.
Могат да се обобщят и посоките, в които се визуализира реалността
на града в съвременните кино творби:
• огледално: в търсене на правдив (исторически) паралел с епоха,
личности и ситуации;
• драматично или сатирично: в обработен съвременен изглед, подкрепящ вида на разказаната история и героите на творбата;
• хиперболично: представен като „свежа“, „източноевропейска“ или
„екзотична“ градска среда и дестинация, или като мрачно, бедно,
полувоенизирано обкръжение.
Същевременно дори локациите на снимките на популярните филмови продукции придобиват „туристическа“ стойност за почитателите
на конкретните заглавия – за тях се публикуват описания и се организират маршрути за посещение8. Започва тяхното собствено митологизиране – стартова точка за бъдещи сравнения и оценки и в киното, и
в архитектурата.
Важно е да се отчете, че визуалният образ на столицата сега започва да влияе и дори да моделира лицето ѝ в публичното пространство.
7 Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. С., 2015, 150 [Marinchevska, Nadezhda.
Animation Hybrids. Sofia, 2015, 150].
8 A Tour of Sofia in “Hitman” Movie Frames. Available at: https://blazingbulgaria.wordpress.
com/2012/06/03/sofia-hitman/ [accessed 1 July 2018]; In The Footsteps Of Dilwale. Available at:
http://www.balkantravels.eu/in-the-footsteps-of-dilwale/ [accessed 1 July 2018].
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Може би още е рано да говорим за „бранд“ на София, или „запазена
марка“ на града. Но чрез силното присъствие на киното София става
все по-различима в очите на публиката: като силует, градска структура, природно присъствие и специфичен (уникален) набор от сгради и
детайли.
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IMAGES OF SOFIA IN CONTEMPORARY MOVIES –
AUTHENTICITY AND FICTION
Stela Tasheva
Abstract: The focus of the article falls on the visual presence of the city of Sofia
and its architecture, inserted in some popular contemporary films.
Cityscape appearances in movies can be properly indicated within their scenarios –
when the performances are formally located in the Bulgarian capital, or could be
applied as scenic substitutes for some other real or chimeric settlements. At the
same time, the movie montage techniques, as well as the new video technologies,
allow both the use of the authentic performance of building environment, as well
as the fantastic, conditional treatment of existing urban landscapes.
The purpose of the report is to track and define possible messages carried by
architectural visions of Sofia (which had been inserted in popular movies, created
in the beginning of the 21st century).
The expected results are in the fields of visual studies and in contemporary
architecture and art.
Key words: architecture of 20th century, Sofia, cityscape in movies, architectural
scenography, brand of Sofia
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ И СЪЕДИНЕНИЯ,
СВЪРЗАНИ С ХАРТИЯТА: ТРАДИЦИЯ И
НОВАТОРСТВО
Веселина Мирева1
Резюме: Употребата на хартията в малък мащаб е изследвана под много форми
от редица изкуства, науки и технологии. Във времето се експериментира с
прехвърлянето ѝ в по-голям мащаб, което осигурява развитие на материала
хартия в архитектурен и конструктивен план.
Цел на статията е типологичното систематизиране на разпространени
съединения и детайли, свързани с приложението на хартията в архитектурата.
Изследването е свързано с примери от съвременната архитектура, в която се
използват реплики на традиционни форми от структурни мотиви с преплитане,
сгъванe или повторение. Основен предмет на проучването са хартията и някои
комбинации с други материали, както и съответните им сглобки и детайли.
Проучването е в основна тематична област „Теория на архитектурата“.
Ключови думи: re-use архитектура, рециклиране, картон, Шигеру Бан

1. Увод
Цел на статията е типологичното систематизиране на разпространени съединения и детайли, свързани с приложението на хартията
в архитектурата.
Изследвам примери от съвременната архитектура. Основен материал на проучването е хартията и някои комбинации с други материали,
както и съответните сглобки и детайли.
Проучването е в основна тематична област „Теория на архитектурата“.
1 arch. Veselina Mireva graduated M.A. in the University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy in Sofia (2015) with a diploma project entitled “Housing for Disaster Situations”
and currently is a PhD student at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences.
The PhD thesis is on the topic “Paper in Architecture. Trends and Innovations”. Participation
in international conferences: XVI International Scientific Conference VSU’2016, Sofia, 2016;
From the Sensory to the Visual, III International Scientific Conference, Veliko Turnovo, 2016;
International Conference Arquitectonics Network: Mind, Land and Society, Barcelona, 2017;
International Jubilee Scientific Conference “75 years UACEG”, 2017. E-mail: ves.mireva@
gmail.com
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1.1. Традициите и хартията като вдъхновение, като
нововъведение
Ще уточня значението на две важни идеи в този текст – традиция
и нововъведение.
Традиция (лат. traditio) 1. Обичай, навик, ред, наследени от миналото, предавани от поколение на поколение. 2. Предание.2
Нововъведение е българска дума от комбинацията на други две
думи: ново и въведение. Често като синоним се открива чуждицата
иновация. [Иновация (от лат. in „във“ и novus „нов“) – нововъведение.3] Новаторството се възприема и като синоним на явлението
нововъведение, и като дейността, която въвежда новости.4
В архитектурата нововъведение може да бъде смяна на мащаба
на елементи и пространства, избор на нетипичен за целта материал,
промяна в принципа на изграждане и др. Нововъведението обаче често се оказва и интерпретация на познатото – преоткриваме старото,
повтаряме познатото или се учим от него. Така традицията приема
различна форма, погледната през призмата на различните поколения.
Възможно е и привидно малка промяна да даде значителен отзвук.
В настоящото изследване разглеждам традициите в два аспекта:
• традиция в строителството и архитектурата;
• традиция в употребата на хартията.
В първия аспект традицията се прилага при изграждането на сгради: директно или се развива допълнително – усъвършенствана като
технология на изпълнение и (често) търсеща по-добро отношение към
околната среда. Традицията във втория аспект е заложена предимно в
малкия мащаб и се разкрива в интериорни изделия, книги, декорации
и аксесоари.
В интериорите на Япония обаче се намират преплетени и двата
традиционни аспекта – например в употребата ѝ за преградни стени
(подвижни или стационарни) или за вратички за корпусни мебели. В
основата на явлението лежи концепцията за уважение към ефимерната
страна на живота и природата – приемането на факта, че единственото
постоянно нещо е промяната, дори по отношение на архитектурата.
По този начин крехката природа на хартията и нейната красота са
погледнати под друг ъгъл.

2 Милев, Александър, Божил Николов, Йордан Братков. Речник на чуждите думи в
българския език. С., 1978, 748 [Milev, Aleksandar, Bozhil Nikоlov, Yordan Bratkov. Rechnik
na chuzhdite dumi v balgarskiya ezik. Sofia, 1978, 748].
3 Milev. Nikolov. Bratkov. Речник на чуждите думи в българския език, 291.
4 БАН. Речник на българския език. Новаторство [BAS. Rechnik na balgarskiya ezik. Novatotsvo]. Available at: http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/новаторство/ [accessed 26 July 2018].
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Традициите на Изтока често са вдъхновение за съвременните архитекти и дизайнери, независимо дали буквално са свързани с хартията, или не. Например оригами е характерна част от традициите
на Япония, а пренасянето на неговите принципи в по-голям мащаб
инспирира творците в търсене на преместваеми или временни решения. („Оригами е изкуството на сгъването на ненарязани листове
хартия в декоративни предмети като птици или животни. Думата за
това древно японско изкуство идва от ori-, което означава „сгънати“,
и -kami, което означава „хартия“.5) Приложението на тези принципи
е възможно и при структури, които следят измененията в светлината,
движението на въздуха, които са част от параметричното разклонение
в архитектурата и дизайна. Други традиции, които се превръщат във
вдъхновение за хартиената архитектура, са оплетките за купи, вази,
шапки. При тях се забелязва повтарянето на един и същ малък елемент
за постигането на стабилна форма. Така малкият мащаб, повтаряйки
единицата мотив в себе си, постигa цялост и завършеност и дава
пример за подход в големия мащаб. Някои съвременни творци с едно
движение, „на един дъх“ откриват търсената визия в големия мащаб
чрез обеми и плоскости, други творци залагат този „дъх“ в привидно
малкия детайл, който изгражда цялата форма и дава стабилна основа
за по-сложни обеми.
Основно деление на типовете архитектурна употреба на хартията
може да бъде направено по отношение на самостоятелното и помощното (съучастническо) приложение на хартията. Поради ограничения
обем в статията се разглеждат детайлите и съединенията при относително самостоятелното участие на хартията, а вариантите на помощни
(съ-участия и) решения са само маркирани.
1.2. Детайлът и съединението
В контекста на изследването ключови са и рамките на понятията
детайл и съединение. Приемам техните най-общи значения съответно:
₋ детайл – м. 1. Сравнително малка съставна част; елемент, подробност. 2. спец. Част от механизъм, машина и под., която не може да се
разглобява на по-малки части. <фр.> 6
₋ съединение – 1. Събиране в едно; съединяване 2. Само ед. Обединяване, единение на две или повече лица в името на нещо.7
5 Lang, Robert J. The Complete Book of Origami: Step-by Step Instructions in Over 1000 Diagrams/37 Original Models. (Dover Origami Papercraft) Dover Publications, Kindle Edition, 1988, 1.
6 Буров, Стоян, Пенка Пехливанова. Малък тълковен речник на българския език. Велико
Търново, 1998, 93–94 [Burov, Stoyan, Penka Pehlivanova. Malak talkoven rechnik na balgarskiya
ezik. Veliko Tarnovo, 1998, 93–94].
7 БАН. Речник на българския език. Съединение [BAS. Rechnik na balgarskiya ezik. Saedi-
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Съединяващи, обединяващи в едно цяло могат да бъдат дори качествата и факторите на композицията: символиката (лекота, ефимерност);
функцията (носеща функция); екологията и устойчивото развитие
(преизползване, рециклиране). В контекста на изследването тук обаче
разглеждам материалните форми на единение. Така обособявам няколко
опции по отношение на видовете съединения и детайли, използващи
хартия:
• част от цялото, състав (пълнеж, градивна единица, обзавеждане
на сграда, конструкция);
• сглобка (детайл – връзка между елементите);
• начин на свързване (принцип, повторяемост, модул).
2. Употреба на хартията самостоятелно
Днес самостоятелно приложение на хартията се открива предимно
в интериорни решения за сядане, осветление, складиране, преграждане, стенни декорации и др. Връзката „картон с картон“ при сградите е
срещана понякога при по-малките структури – еднофамилни жилищни
сгради, павилиони, покрития. В редките останали случаи авторите
разчитат на допълнителни елементи и обработка при екстериорните
проекти за защита от атмосферните условия – или на кратък срок на
експлоатация и разглобяване, преди структурите да са се амортизирали.
2.1. Хартията като част от цялото: състав, пълнеж, градивна
единица, обзавеждане на сграда, конструкция
Някои проектанти си представят хартията като градивна единица
блок с функциите на тухлата. Например Тако ван Йерсел (Taco van
Iersel) през 2002 г. в дипломния си проект прави опити с хартията под
формата на блокове, като повтаря принципите на тухлата като елемент
в строителството. Идеята му е била превръщането на кутиите за опаковане в картонени тухли“8. Концепцията е силна, но със сигурност
има значение какъв е картонът на тези кутии за опаковане и до каква
степен могат да се защитят от амортизация. Същевременно хубавото
е, че не е скъпо да се сменят, имат потенциал за добри акустични качества и са леки, което ги прави безопасни в случай на земетресение.
Намира популярност т.нар. на английски paper pulp, което буквално
на български е хартиен пулп, т.е. хартиена каша (маса). С хартиен пулп
(от латински pulpa – каша, през немски – Pulp, или френски – poulpe9),
nenie] Available at: http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/съединение/ [accessed 26 July 2018].
8 Eekhout, Mick, Fons Verheijen, Ronald Visser. Cardboard in Architecture. Netherlands, TU
Delft: IOS Press, 2008, 34.
9 БАН. Речник на българския език. Пулп [BAS. Rechnik na balgarskiya ezik. Pulp] Available
at: http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/пулп/ [accessed 26 July 2018].
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който да работи сравнително самостоятелно, се разработват и блокове –
градивни единици, по-скоро за пълнеж на стените. Такъв опит правят
например в САЩ с проекта БетР-Блок (BetR-blok) – блокове от маса от
рециклирана хартия и други източници на целулоза.10 И много други
автори се опитват да развият тази концепция.
За разделител на пространствата вътре-вътре и вън-вътре се оказват подходящи хартиените тубуси като градивна единица. Може би
вдъхновени от прътовите оградни елементи в Япония11 са някои от
проектите на Шигеру Бан12. С такова приложение тубусите могат да се
разглеждат като алтернативна проява на познатите паралелепипедни
тухли.
Правят се и опити за изграждане на конструкции само от картон
под формата на колони и греди. Такъв пример е офисът на рекламната
агенция „Нищо“ (“Nothing”), имаща изискване за икономично решение, която прилага добре познатите ни принципи върху нов материал.
Проектанти са Йост ван Блейсуийк (Joost van Bleiswijk) и Алрик Куудънбърг (Alrik Koudenburg). Картоненият офис се помещава в апартамент в Амстердам и е реализиран през 2009 г. Проектът е направен
с техниката „без лепило, без винт“13,14. Приложени са рязане и сгъване
на картон с пчелна пита за направата на бюра, маси, рафтове, колони,
стълби. Частите са лесно заменяеми, аналогично на преградните стени
в японските интериори. Въпреки че тази структура достига едва две
нива в закрито пространство с малки премоствания, то тя все пак е
крачка напред за картона в архитектурата като функциониращ резултат,
покрил целите на задачата.
2.2. Вдъхновение от известните дребномащабни хартиени
сглобки с нарочно създаден детайл – пресичане и прегъване
За хартиения материал особено характерни методи на сглобяване
са пресичането на плоскостите една в друга или прегъването им, като
много често и двете заедно работят в комбинация. Основен момент
при тях е принципът, че от равнинни елементи се оформят обеми. При
10 BetR-blok. BetR-blok. Available at: http://www.betr-blok.com/ [accessed 30 August 2018].
11 Mireva, Veselina. Shigeru Ban Architecture in the Context of Traditional Craft Techniques.
International Conference Arquitectonics: Mind, Land, Society 2017, 5−6. Available at: https://
pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/international-conference-arquitectonics-mind-land-society/final-papers?b_start:int=20 [accessed 30 August 2018].
12 Shigeru Ban Architects. Paper Tube Structure. Available at: http://www.shigerubanarchitects.
com/works.html [accessed 30 August 2018].
13 ‚No Screw, No Glue‘
14 Project Joost. Nothing Office. Available at: http://www.projectjoost.com/projects/nothing-office [accessed 20 July 2018].
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пресичането на плоскости, подобно на геодезическия купол на Фулър,
обемът се оформя от носещите и оформящи елементи, а останалото
остава въздух и може да се запълни според нуждите. Същевременно
при „трансформиране на двумерни повърхнини в тримерни форми“
сгъването „притежава голям потенциал за увеличаване на конструк
тивната устойчивост на материала“15. Вариант да работят заедно двата
метода е например, ако отделните сгънати части се свързват чрез
пресичане една в друга.
Известен пример с подобни съединения на структури от картон
е изложбата, организирана от университет в Китай (University of
Chongqing), където участват студенти и колежани.16 Постигнати са и
други експериментални детайли: на временни павилиони, проекти на
студенти, конкурсни решения и др.
Пресичането като метод се използва и при елементи като тубуси и
паралелепипеди. В този случай според мен се откроява прилагане на
наученото от елементите на огради, леки прегради и други елементи
в дворното пространство от традициите на източните държави като
Япония. Примерът, посочен тук, е проектът за жилища в Манта (Manta,
Ecuador) от 2016 г. Разработката е осъществена съвместно от архитекти
доброволци, лабораторията на Шигеру Бан от университета в Кейо
(Keio University) и доброволци от Еквадор.17 Сглобките са изчистени
в детайл, макар и привидно лесни, и показват изкристализиралия опит
на екипа на Шигеру Бан с този тип жилища.
2.3. Хартията и начинът ѝ на свързване като принцип на
поведение: повторяемост, модул; послойно изграждане18
Основна свързваща част, характеристика (детайл?!) от съединението
често сe оказва принципът на повторяемостта. Повторението може да
бъде под формата на оплетка или прегъване за постигане на стабилност;
дублиране или мултиплициране на елемент като тубус или блок, на
форма като триъгълника, на отделен детайл. Повтарянето на привидно
„простото“ често води до „сложното“. Използването на една и съща
сглобка модул многократно води до сложно конструктивно (моделиру15 Давчев, Орлин. Цифрови технологии в дизайна за архитектурата. С., 2015, 66 [Davchev,
Orlin. Tsifrovi tehnologii v dizayna za arhitekturata. Sofiа, 2015, 66].
16 RTF (Re-thinking the future). Available at: https://www.re-thinkingthefuture.com/article/
amazing-carton-house-exhibition/ [accessed 26 July 2018].
17 Shigeru Ban Architects. Ecuador Project. Available at: http://www.shigerubanarchitects.com/
works/2016_Ecuador2/ [accessed 20 July 2018].
18 Приемам свързващите лепилни вещества за естествена част от чисто хартиените детайли,
понеже обикновено те са на водна основа и съответно позволяват повторно рециклиране
на хартията.
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емо като мрежа) решение. В допълнение повторението на елементите
често позволява стифиране (плоскости една над друга, тубуси един в
друг) и лесен транспорт. Друг важен аспект на повторяемостта често се
оказва възможността за създаване на сглобяемо-разглобяеми структури.
При повторяемостта отново намират място сгъването, пресичането, хартиените „тухли“, тубусите като модулни, формообразуващи
детайли.
Новаторски, съвременен принцип за изграждане на обеми с мултиплициране на хартия е послойното изграждане на стени, стълби,
мебели чрез полагането на слой след слой картон с клетъчна структура.
Пример е интериорът за офисно пространство на РО&АД архитекти
(RO&AD architecten) от 2005 г. в Айндховен, Холандия (Eindhoven,
Nederland). Студиото изгражда работни места, стени, рафтове чрез
картоните с клетъчна структура, като използва и техните акустични
свойства.19
Тримерното печатане е друг модерен подход, който също набира
популярност. Осъществява се с разнообразни материали и чрез различни начини на „принтиране“. „Тримерният печат, или адитивното
производство, представлява изработка на изделия с произволна форма
на базата на цифров модел. Процесът се състои в нанасяне на последователни слоеве от материал, които оформят крайния продукт.“20 3D
принтерите21 са подходящи за „печатането“ на отделни части, елементи
от цялото. Наблягам на принципа на работа на тримерното печатане с
хартия, където машината поставя слой след слой хартия, като изрязва
обема по контура и така от всеки лист хартия остава неизползвано
количество материал. (Производителите търсят начини да намалят отпадъчните продукти.) Ограничение са и размерите на самите принтери.
Преимуществата на този тип принтери пред другите 3D печатни машини
обаче са безопасността (не отделят вредни частици и нямат вредни
излъчвания към потребителя) и екологичността (те са нетоксични и
рециклируеми, понеже основните им консумативи са хартия, лепило
на водна основа, мастило на базата на вода)22.

19 Eekhout. Verheijen. Visser. Cardboard in Architecture, 22–23.
20 Davchev. Цифрови технологии в дизайна за архитектурата, 36.
21 3Д принтери (3D принтери) се нарича разнообразието от машини, осъществяващи
тримерното печатане.
22 Studio Komplekt. 10 преимущества на 3D принтирането с хартия [10 preimushtestva na 3D
printiraneto s hartiya]. Available at: http://b2n.bg/преимущества-3d-принтирането-с-хартия/
[accessed 18 July 2018].
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3. Хартията като съучастник (помощна употреба на хартията)
Между систематизираните до момента видове сглобки общото е,
че говорим все за ограничени в размерите си структури с кратък срок
на експлоатация. При значително по-големи и внушителни структури
във височина и подпорно разстояние хартията се комбинира с дървото, метала, с различни материали (равностойни на хартията, като
участници в даден детайл) и обикновено бива защитена от мембрани,
поликарбонати и други материали. Съвсем накратко изброявам ключови случаи на хартията като съучастник.
3.1. Част от цялото, състав (пълнеж, градивна единица,
конструкция)
Хартията и картонът могат да бъдат част от композитно решение за
преградни стени – например картонени преградни стени, където във
вътрешността е разположен хартиен клетъчен пълнеж. Чрез него се
постига олекотяване, използване на по-малко материал, подобряване
на якостните качества, намаляване на цената. Този тип стени са с чисти
и бързи процеси на сглобяване; поне частично рециклируеми, ако не
изцяло; леки са; от достъпен и евтин материал.23
Под формата на градивна единица блокове и като кандидат-заместител на бетона намира изява и хартиеният бетон (популярен на английски
като рapercrete). Идеята е преизползването на вече отпадъчна хартия
като вестници, кашони и др. За съжаление, от експериментите и проучванията става ясно, че хартиеният бетон не е подходящ за носеща
конструкция като обикновения бетон. На натиск се оказва неустойчив
материал за многоетажни сгради и големи премоствания.24 Може да се
каже, че намаляването на цимента и прибавянето на хартиена маса е
твърде буквален опит за намеса в строителните традиции, който обаче
не отчита традицията в областта на самата хартия.
Като помощна конструктивна единица се представя и по-рано
споменатата хартиена каша, маса (хартиен пулп) при реализирания
Пулп Павилион (Pulp Pavilion) в Калифорния, 2015 г. от Бол-Ногс
Студио (Ball-Nogues Studio). Авторите са използвали рециклирана
хартия под формата на каша, смесена с вода и пигмент. Сместа обаче
е напръскана върху триизмерна решетка от въжета и така се оформя
носещата конструкция на структурата.25
23 Eekhout. Verheijen. Visser. Cardboard in Architecture, 125–127.
24 Rasheed Khan I, Prakash Kumar Sekar, Suresh Kumar K, Robinson I. Economical EcoFriendly Light-Weight Building Blocks Using Waste Paper. – International Journal of Innovative
Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 8, August 2017, 16734-16738.
25 Ball-Nogues Studio. Pulp Pavilion. Available at: http://www.ball-nogues.com/#project-250
[accessed 20 July 2018].
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3.2. Сглобките, повлияни от металните и дървените
конструкции
Напреднал в проектите с участието на хартия е архитектът Шигеру
Бан. Неговото творчество с хартията датира от 1989 г., когато реализира Хартиената беседка (Paper Arbor) в Нагоиа (Nagoya), Япония. Но
това е първият екстериорен негов проект. А наистина за първи път
прилага хартията за изложбата на Алвар Аалто в Токио през 1986 г.26.
Оттогава до днес Шигеру Бан има множество реализации с участието на
неговите любими картонени тубуси. Съответно предлага и разнообразие
от детайли по сложност и комбинация с дърво, с метал и с двете. С
нарастването на размерите на сградата се усложняват и детайлите.
3.3. Начин на свързване, принцип – повторяемост, модул
Повторяемостта може да бъде принцип за изграждане на формата
и при помощната, несамостоятелна употреба на хартията. Примери
за това са обекти, изградени с мултипликация на връзката колона –
греда, колона – стъпване, греда – греда и др. Към принципа спада и
приложението на хартиено-бетонните блокове като градивни единици.
4. Заключение
Като основни конструктивни и геометрични особености на хартията
можем да изведем възможностите ѝ за сгъване и изрязване, както и
различните геометрични форми, под които се прилага (плоскост, блок,
тубус, пулп). От съвременна гледна точка обаче причините за търсене
на овладяване на нови и нови структурни възможности на хартията
са и в друго направление: екологичните предпоставки, стремежа на
човечеството за постигане на устойчиво развитие чрез рециклиране
и преизползване. За момента са постигнати предимно резултати при
структури, защитени от атмосферните условия. Едно от възможните
решения на проблема е връзката с разнообразни материали. Същевременно, тъй като освен да разкрива собствените си характеристики,
хартията се интегрира в съвременните конструкци чрез традициите
(например с принципно подражание на дървените сглобки), то тя е
и своеобразен носител на редица културни и художествени черти в
архитектурното творчество. По този начин в нейното приложение
се срещат традицията и новаторството, които все още търсят своята
окончателна пропорция.

26 Още данни за проектите на Шигеру Бан са достъпни в: Мирева, Веселина. Хартията
в архитектурата – проекти и концепции. – Архитектура, 2018, No. 2, 37 [Mireva, Veselina.
Hartiyata v arhitekturata – proekti i kontseptsii. – Arhitektura, 2018, No. 2, 37].
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PAPER-BASED ARCHITECTURAL DETAILS AND
CONNECTIONS: TRADITION AND INNOVATION
Veselina Mireva
Abstract: Papers have been studied on a small scale, in many forms used a number
of arts and technologies. Experiments were held over time, tracing the “transfer”
of paper-detail concepts to a larger scale. They formed specific developments of
the material in architectural and constructive terms.
The aim of the report is the typological systematization of widespread details, assemblies, joints and contact areas related to the application of paper in architecture.
The study follows examples of modern architecture, which used replicas of traditional forms of structural patterns with entanglement, folding or repeatability.
Papers are the basic applied material as well as some combinations of other
elements, and the relevant assemblies and details.
The article is in the field of theory of architecture.
Key words: re-use architecture, recycling, cardboard, Shigeru Ban
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

BORDERS, BORDER-CROSSING AND IDENTITY IN
RECENT EUROPEAN CINEMA
Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva1
Abstract: This paper discusses border-crossing as a structure forming element
in film. The text is focused on the representations of symbolic borders, drawn
on the level of the metaphorical and their meanings in recent European cinema.
The theoretical basis of my analysis is Schimanovski’s concept of border poetics,
where symbolic borders figure the epistemological border, seen as opposition
between the physical and the metaphysical. Since Tarkovsky’s Stalker (1979) this
narrative pattern was developed in contemporary cinema as a conceptualization of
the border from a territorial boundary to a discursive construction. This evolution
is made visible in this article by examining three case-studies: the films The Lost
City of Z (2016), Grain (2017) and The Sinking of Sozopol (2014). The border is
reflected on many planes, including questions of identity which are crucial for
contemporary European cinema.
Key words: border poetics, European cinema, Tarkovsky, Stalker, The Lost City
of Z, Grain, The Sinking of Sozopol

This text is focused on the representations of symbolic borders and their
meanings in recent European cinema. The topic of the paper are first and
foremost borders, drawn on the levels of the mental or the metaphorical.
Therefore, I will ignore the recently swelling array of films about migration
and immigration and will concentrate on three case studies, based on three
films from the last five years which are created in the so-called border poetics:
an American film – John Grey’s The Lost City of Z (2016), an EuropeanMiddle East co-production between Turkey, Germany, France, Sweden
and Qatar, made by the Turkish director Semih Kaplanoğlu – Grain (2017)
and a Bulgarian film – Kostadin Bonev’s The Sinking of Sozopol (2014). A
comparative analysis of these films, produced in quite different cultural
contexts, could contribute to clarifying the main codes of border poetics
from several viewpoints. Symbolic borders are very important in border
1 Dr. Ingeborg Bratoeva-Darakthcieva is a Professor in the Screen Arts Department of the Institute
of Art Studies. Research fields: history of Bulgarian and Balkan cinema, European cinema and
art-cinema. Author of the books: ‘Bulgarian Feature Cinema – from ‘Kalin the Eagle’ to ‘Mission
‘London’ (2013) and ‘European Cinema – Global and Local’ (2013). Member of FIPRESCI (The
International Organization of Film Critics). Award of The Union of Bulgarian Filmmakers for
Film Criticism, 2007. E-mail: ingeborgbratoeva@gmail.com
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poetics, where they figure the epistemological border, seen as the symbolic
opposition between the known and the unknown, between the physical
and the metaphysical, between the spiritual and profane. As interpretation
itself becomes a temporal and narrative act the border is reflected and
refracted on many planes, including questions of identity which are crucial
for contemporary European cinema. After the major epistemological changes
for cultural studies and other humanistic fields of research in the 1980s
“social reality was emphasized as a linguistic and social construction, and in
cultural studies, various cultural and social phenomena became studied as
texts and as discursively (e.g. narratively, rhetorically, visually) constructed
phenomena”2.

1. The Sinking of Sozopol, 2014, dir. Kostadin Bonev

According to Johan Schimanski, the theoretical basis for border poetics
is to see the border from the processual and embodied perspective of the
border-crossing narrative3. In his article Crossing and Reading: Notes
Towards a Theory and a Method4, Schimanski also suggests that every
border-crossing narrative may be formulated as follows: The crossing of
the border involves the passage of the border-crosser from one territory to
2 Kurki, Tuulikki. Borders from the Cultural Point of View. – Culture Unbound, Vol. 6, 2014,
1063. Hosted by Linköping University Electronic Press. Available at: http://www.cultureunbound.
ep.liu.se [accessed 29.08.2018].
3 Schimanski, Johan. What is a Border Figure? Available at: https://bordercult.hypotheses.org/92
[accessed 29.03.2018].
4 Schimanski, Johan. Crossing and Reading: Notes Towards a Theory and a Method. – Nordlit.
19 (2006), 41–63. Available at: http://dx.doi.org/10.7557/13.1835 [accessed 29.03.2018].
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another, and the passage is marked by the border. When discussing bordercrossing as a structure-forming element in contemporary film one should
think through the border not in its static and mapped configurations, but from
the processual and embodied perspective of the border-crossing narrative.
“The border crossing may be an important part of the life-narrative central to
the border-crosser’s identity, and the borders of that identity may be crossed
at the border crossing. The kernel of border poetics is that borders on the
level of presentation and on the level of the world presented are intimately
connected”5. Border-crossings tend to complicate and redefine the concept
of the subject, often idealized as a human individual and an active agent.
John Grey’s film The Lost City of Z is a good example for this type
of identity shaping on
screen. This narrative
pattern was developed in
contemporary cinema in
a gradual evolution of the
conceptualization of the
border from a territorially
placed boundary, to a
semantically constructed,
ritualized and performed
symbolic border, and finally
to a discursive construction.
The Lost City of Z tells the
incredible true story of
the British explorer Percy 2. Charlie Hunnam as Percy Fawcett in The Lost City
Fawcett (Charlie Hungnam), of Z, 2016, dir. John Grey
who entered South America
in 1905 as the leader of a British expedition to uncharted eastern Bolivia,
returning with controversial proof that native people of the region may have
been the direct descendants of an advanced civilization. Fawcett became
gradually obsessed with proving that there was once a city in the Amazonian
wilderness. Facing disparagement and ridicule by the learned British society,
to prove his case Fawcett returned time and again to his beloved jungle,
several times crossing the borders between the civilized world and a zone
of genuine human existence to end with his mysterious disappearance in
the wilderness. Gray lets the narrative drift in a daydreaming sort of way to
reflect the state of mind of his character. Fawcett’s search for a lost city in
the Amazon jungle might have been a metaphor for the inborn human desire
to escape and transcend the immediate environments. Percy and his crew’s
5 Schimanski. Crossing and Reading: Notes Towards a Theory, 43.
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struggles to retain their humanity in the face of the unforgiving jungle are
at the emotional center of the film, and Gray never seems to entirely lose
faith that they can still find their way, even if they may not be the same once
they do. Gray frames the film’s story as less of a historical progression than
as an elegy through sickness, war, and unforeseen brutality.
There is a nuance to Gray’s handling of the story that distinguishes The
Lost City of Z, and much of it lies in the way that Gray reframes Fawcett’s
travels as an inquiry into human compulsion. Moreover, Gray draws firm
distinctions between Fawcett’s well-meaning work and the mediocre
intentions of his employers. Where Percy sees the possibility of a forgotten
city as miraculous, the high society that hired him to protect its business
interests rejects the idea that anything other than white manifest destiny
could build such a thing: “Are you insisting that these savages are our
equals?” Starting out to improve his standing, Fawcett eventually comes to
see the Amazonian tribes as people from another world, with societies and
customs and demands of basic respect. The Lost City of Z is as much about
the struggle of progress as the real-life story it’s telling, and Gray sharply
observes the ways in which mankind continuously tears itself apart, usually
in the name of progress.

3. The Lost City of Z, 2016, dir. John Grey

The Lost City of Z exists between worlds in its production and narrative
alike, an endlessly compelling fusion of the classic and the modern. In this
way, it matches the increasing dualities within Fawcett, who knows less and
less of the world in which he spent his whole life as he spends more and more
time immersed in another. Set during the beginnings of true globalization,
The Lost City of Z confronts the terror of a world that remains mysterious
even after every map has been drawn. “So much of life is a mystery,” Fawcett
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says to his son in one of his final lines of the film. Is he a Percival who has
accepted failure as its own form of spiritual fulfillment?
Another spiritual quest, another type
of border-crossing into an alternative
dimension presents the film of the
Turkish director Semi Kaplanoğlu Grain
(2017). The film’s setting is a near-future
dystopia, where the environment has
deteriorated, and food resources are
scarce. The main character Errol (JeanMarc Barr) is a scientist working for the
large corporation in charge of developing
genetically modified seeds which can
still thrive in the harsh environment.
However, the GMO-seeds have begun to
self-destruct. Errol hears of a rebellious
former colleague, who has left the city
and escaped into the Dead Zone, where
nothing thrives. Errol feels compelled
4. German poster of Grain, 2017, dir.
to seek this man out and listen to his
Semih Kaplanoğlu
story. Following in the footsteps of
Tarkovsky’s Stalker, Kaplanoğlu takes
viewers on a meditative journey through a Dead Zone. “The journey, though
totally different from Tarkovsky’s Stalker, has several visual references to
the Russian film masterpiece. There are exquisite shots of the Anatolian
landscape in Turkey captured by cinematographer Giles Nuttgens adding
hues of mystery and awe in equal measure, somewhat like the desolate word
of the Dead Zone in Stalker. In Stalker, there is a stray dog that inspects the
sleeping travellers; in Grain, a wolf inspects the tent of the sleeping Prof.
Erol. In both films, there is only a thin line that divides dreams and reality.
In Grain, a child converses to the professor in the night in a dream sequence
and then disappears under equally strange circumstances into the darkness”6.
The Tarkovsky references in Grain may seem particularly prominent. All
the elements are there, a guide, a professor, a zone, a mysterious journey
into existence, even the acid rain.
However, Kaplanoğlu borrows religious mysticism from Stalker’s
myth, adapting it to his sensitive environment and manipulating it into
an urge against humanity’s irreversible extinction. In Stalker, the Zone
represented a frontier of dreams and memories, whereas the Dead Zone of
6 Abraham, Judy. 217. Grain. – Movies that make you think. Available at: http://moviessansfrontiers.blogspot.com/2017/12/217-turkish-director-semih-kaplanoglus.html [accessed 29.08.2018].
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5. Stalker, 1979, dir. Andrey Tarkovsky

Grain is the grim embodiment of agricultural catastrophe and collective
breakdown. “Aesthetics becomes a question of border encounters between
imaginaries – our own and those of others, old and new. In addition to carrying
representations of borderings, aesthetics carries an ethical dimension which
enables reflections on and evaluation of those representations. Central to this
ethics of aesthetics is the interplay between the social imaginaries which
provide the glue to our everyday existence and social communities…”7.
The central theme of Kaplanoğlu’s film is humanity’s dysfunctional
relationship with nature. In the beginning, the film provokes a feeling of
a science-fiction, but it quickly becomes clear the plot is subjugated to
philosophical reflection. As the film progresses, the spiritual elements come
to the foreground. Kaplanoğlu wants us to contemplate taking a step back
from modernity to regain a spiritual connection with nature. Grain is a
quest towards human limitations and the pseudo-liberation that technology
could potentially offer. Kaplanoğlu deals with a universal subject that might
initially appear to appeal more to ecological awareness, but its deep roots
go beyond that, to existential questioning and inevitably the film becomes
7 Schimanski, Johan and Stephen F. Wolfe. Border Aesthetics (Time and the World: Interdisciplinary Studies in Cultural Transformations). Berghahn Books. Kindle Edition, 2017 (Kindle
Locations, 417–420).
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6. Grain, 2017, dir. Semih Kaplanoğlu

7. The Sinking of Sozopol, 2014, dir. Kostadin Bonev

eschatological. Thus, Grain expands beyond the corporate set borders,
becoming an outcry for salvation.
The main aspiration of Коstadin Bonev, the director of Bulgarian film The
Sinking of Sozopol, is the submerging of the audience beneath the surface
of life and provoking them to step beyond the boundaries of the everyday
life. The characters of the film, alive and dead, are woven into a common
reality through the metaphor of diving in the depths of the sea. Shot in a
magic-realistic style The Sinking of Sozopol is a challenge to step beyond
physical reality and enter into a pure spiritual world. The central metaphor
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of diving into the deep, drops the viewer into a metaphysical cinematic
reality. The film narrative seems to be constructed as bottomless, as if it
was formed by movable sands and underwater whirlpools which create the
impression of a falling into an ever-deeper reflection. The main character
Chavo (Deyan Donkov) struggling through his mid-life crisis, dives ever
deeper to find the truth about his life. The spectators are provoked to sink
into Chavo’s dreams, to dive into his phantasies, to cross the border of the
Zone of unconsciousness.
As starting point of the narrative stays his decision to drink ten bottles of
vodka. The character believes that an intoxication will give him the answer
to the question whether it is worth continuing to live. The point of return
to his memories on its part, is the remembrance of the countdown by the
placement of full anesthesia. The character, lost in different segments of

8. Stalker, 1979, dir. Andrey Tarkovsky

his past, is trying to assemble a puzzle of memories to acquire his identity.
The mental wandering of the hero in this quest brings him out of the real
world to a small imaginary room (an allusion to the Little room in Stalker),
situated on the sea bottom from where the character starts his floating to
the light of his new self.
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9. The magic room on the sea-bottom in Bonev’s The Sinking of Sozopol

10. Tarkovsky’s Stalker

In conclusion, the three analyzed cinematic narratives about symbolic
border-crossings show several striking similarities, which reveal the
analogous models of three metaphoric voyages from the physical into the
mystical world, predetermined forty years ago by Tarkovsky with his Stalker.
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

TYPES OF CENSORSHIP IN ROMANIAN FILM
INDUSTRY
Marian Țuțui1
Abstract: The paper focuses on five types of ‘subtle’ forms of censorship not as
harsh as the banning of a film but indicative of some vulnerabilities of Romania
before and after WW2. In the eve of WW2 the Kingdom of Romania had an
authoritarian sovereign. Unfortunately, he violated the royal behavior in many
aspects. The communist Romania was extremely sensitive to apparent propaganda
but did not underestimate the forms of subtle manipulation too. In the 20s, the
church intervened to ban a film in Romania (Sin/ Păcat (d. Jean Mihail) and the
German Legation did the same with The Nation’s Braves/Vitejii neamului (d. Ghiță
Popescu). The Romanian Embassy in Sofia intervened to ban a film in the neighbor
country pleading offensive to Romanians inserts (Pluche et Plumovski), while
in the 40s the Embassy of USSR sent some protest letters against not screening
a considerable amount of Soviet films. Romanian authorities before WW2 have
always been sensitive on the topic of national pride, while the communist ones
tried to avoid even a possible susceptibility of the friendly communist countries
and also tried not to stir any nationalist feelings. In the last years of communism,
the most ‘subtle’ form of censorship of an undesirable film has been invented:
its distribution in outskirt cinemas alongside genre films, showing it to a public
with interests mainly in entertainment, managed to compromise the box office
and served as an excuse for discontinuing the screenings.
Key words: paradoxes of censorship, Romanian cinema, banning a film, cultural
policy, international relations, authorities and cinema

In this article I intend to refer to some more ‘subtle’ forms of censorship
not as harsh as the banning of a film but still interesting to study. They may
seem mild and therefore can be easily underestimated but they prove a certain
state policy both of the Romanian kingdom as well as of communist Romania.
The first type of censorship is due to the protest of some institutions
such as churches and embassies. The film Sin/Păcat (1924, Romania, d.
Jean Mihail) enjoyed success after its premiere in Bucharest but soon was
1 Dr. Marian Țuțui is a leading film researcher in the field of early cinema in the Balkans. Between
1993–2013 he was the curator of the Romanian Cinematheque. Currently he is a researcher at
the “G. Oprescu” Institute of Art History and professor of film history at Hyperion University.
He is a member of FIPRESCI (2008) and author of several books on cinema among which “A
Short History of Romanian Cinema” (2005), “Manakia Bros. or the Image of the Balkans” (2005)
and “Orient Express. Romanian and Balkan Cinema” (2008). E-mail: mariantutui@gmail.com
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forbidden after its first screening in Iași. A press review of the epoch presents
the script as follows: “A young peasant studying to become a priest is in
love with a widow but the family council puts an end to this romantic affair.
Years passed, Niță, the former student who has become a priest, one day
discovers a ragged child who is in fact a fruit of his love. He takes the child
home and together with his wife raises him. Mitu, the illegitimate child,
becomes a young man in love with Ileana, the priest’s daughter, not knowing
that she is his own sister. When he finds out, Father Niță tries to conceal the
shame. But in vain: one morning, at dawn, the priest reveals the two lovers
and mournful of pain kills his children.” The film was well received both
by the audience and the critics. This explains the celebration at the premiere
(“Romanian flags adorning the facade of “Boulevard-Palace” cinema, “rugs
and flowers in the cinema theatre”, “extra electric light bulbs”), as well as
the indulgence of the critics. For instance, the newspaper Universul/The
Universe reports: “After several attempts to set up Romanian films, mostly
unsuccessful, a bunch of specialized artists managed to produce a true
art film comparable in all respects to highly skilled and high-cost foreign
films”). The success was due also to a scandal in Iași. After watching the
film at Cinema Sidoli, a priest informed the Metropolitan of Moldova that
it is “about a priest committing a murder”. The Metropolitan of Moldova
immediately gave orders the film to be banned2. A curious fact is that the film
was an adaptation of a naturalistic short story with the same title published
in 1892 by the great writer Ion Luca Caragiale. The script “shifted the
emphasis from psychological to melodramatic, with revelations, passions
and violence, leading implacably to the outcome: incest and patricide”3.
The press noticed that after 32 years somebody proved to be less open
minded than in the previous century. The review Rampa/Limelight from
Bucharest a short note under the title “Caragiale, beheaded in Iași” mentioned
that the intellectuals led by the first prosecutor Kessim protested vigorously
at the Metropolitan. The unexpected “prohibition” was immediately lifted
but the public affluence grew sensitively after the “free advertising” made
to the film by the Metropolitan. The film director Jean Mihail remembers:
“The owners of Sidoli Cinema hired a military fanfare which they disposed
in the street in front of the cinema theatre and in the sound of the music
of songs such as “The Grenadier Marsh”4, “Les Huguenots”5 and “Titanic
2 Căliman, Călin. Istoria filmului românesc 1897‒2000, București: Fundației Culturale Române,
2000, 63–64. See also http://www.imdb.com/title/tt0015206/reviews?ref_=tt_ov_rt. [accessed
12.03.2018].
3 Râpeanu, Bujor T. Filmat în România. Repertoriul filmelor de ficțiune 1911–2004. Vol. I:
1911–1969. București: Fundației Pro, 2004, 31.
4 Probably the march “Aux Tambours de la Vieille Garde Impériale” (1810).
5 The opera “Les Huguenots” (1836) by Giacomo Meyerbeer.
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Waltz” the inhabitants of Iași entered and filled a quite spacious cinema
theatre and sometimes ... applauded”6. We have to add that finally the official
censorship did its job. The film ending had been altered: the desperate priest
rang the church bells, Ileana was in tears, while young Mitu was given a
severe beating by several men.
In a similar way, after the protest of the German Embassy the Romanian
authorities banned The Nation’s Braves/Vitejii neamului (1927, Romania, d.
Ghiță Popescu). The Ministry of Foreign Affairs stopped the premiere, over
the head of the cinematographic censorship committee. There have been all
kinds of reactions in the press, including the one from the magazine Cinema
(February 1, 1927). Under Marcel Blossoms’ heading “How much censorship
do we have in the country?” the latest events were mentioned: “What was
the German Embassy offended by? Among the “newsreels” included in the
film not only […] international raisonneurs such as the Kaiser or Mackensen
could be seen, but one could watch sequences about a school in our capital
bombarded by the “Graf Zeppelin” as well as other dramatic aspects of the
battles that did not put the occupants of the country in a good light during the
1916–1918 war”. After all, after modifications and cutting the film received
the permission to be screened again and the premiere took place on February
25, 1927 at the Military Club (Cinema Theatre “Marioara Voiculescu”). On
his turn, the writer Constantin Bacalbașa wrote a pamphlet about that in
Universul/Universe on March 9, 1927: “A Romanian film with scenes from
our war is forbidden by the government because of the interference of the
German Embassy... But this film has been watched by a special commission
and unanimously authorized; the police inspector watched the film and did
not discover offensive for Germany scenes, then why was it banned when,
at another cinema, the movie was screened The Big Parade7? It is very
commendable to have peaceful and good relationship with all peoples, but
let us start by taking care of our national pride and dignity”8. The ban of
the film was lifted after a month following the protests in the press and in
the lower chamber of the Parliament. Unfortunately, the movie was lost.
The case of the German Embassy interference was not unique. The USSR
Foreign Ministry protested several times against the prohibition of most
of the Soviet films in Romania9. In 1928 the Romanian Embassy in Sofia
sent a protest letter to the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs and Cults.
Romanian authorities complained about Pluche et Plumovski (1928) a film
6 Căliman. Istoria filmului românesc, 63–64.
7 The Big Parade (1925, USA, d. King Vidor, George W. Hill).
8 Căliman. Istoria filmului românesc, 53–54.
9 Brăileanu, L. Să nu uităm!... Debutul filmului sovietic în România… Un început cu peripeții-ostilitatea regimurilor trecute. Activitatea agenților teroriști. – Cinema, 683–684/ 1946, 2–3.
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shown at “Moderen Teatar” where the inserts, written by hand in French and
Bulgarian included offensive elements for Romanians: “The main character
of the film, a crook living on small scams and a practitioner of the trade with
white slaves, is presented to the public under the purely Romanian name of
“Popesco”, which turns afterwards into “Pluche”. “Popesco-Pluche” met
the female character – a fallen woman also connected with the white slave
trade in a cabaret in Brăila. A house of ill fame, although located in Rio
de Janeiro, resides at a typical Romanian address: “Calea Victoriei No. 8”
although the action does not take place in Romania! It is obvious that this
interleaving in the text designed for Sofia and the Romanian names are
intentionally used in order to entertain Bulgarian audiences and therefore
for profit. But this also proves that the censorship of cinematographic films,
which exists in Bulgaria, has tolerated these changes to the original names
despite their offensive character for a neighboring country and with this act
creates obstacles to the correct relations with Bulgaria”10. Unfortunately, I
was not able to find out more data about this film.
It is very interesting that Romanian censorship before WW2 did not have
any problems to give distribution rights to a horror film like Frankenstein
(1931, USA, d. James Whale). After the permission of the censorship
committee the film has been shown after October, 19, 1931 without any
problems. Just for comparison – the American censorship has marked at
least five scenes of violence in the same film. The first one shows a little
girl thrown by the monster in the lake. She does not seem drowning, only
the fact that her body is then been carried by her father is enough for the
censors. The next questioned sequences were as follows: a man threatening
the monster with a torch, a strangled doctor; a hangman, villagers setting
fire at the monster lair; other battle scenes and strangulation attempts. There
also was a possible blasphemy when the doctor exclaims: “For the sake of
God, I now know what does it feel like to be God!”11. That is why in different
cities in the US all these sequences have been mercilessly cut. In Romania
the censorship accepted the film with all its controversial scenes. Probably
the unquestionable violence of these sequences in James Whale’s movie
remained unconsidered by the Romanian censorship committee because
of the worldwide prestige of the literary model, the homonymous novel
published by Mary Shelley in 1818.
Another insensible act of censorship was to impose making changes to
the translation of a movie title or even to omitting the translation of whole
parts of the characters’ dialogue. In the Romanian copies of the film The
Great Race/Marea cursă (1965, USA, d. Blake Edwards) three scenes,
10 Document obtained from Petar Kardjilov.
11 See http://www.imdb.com/title/tt0021884/parentalguide?ref_=tt_stry_pg [accessed 3.02.2018].
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where the Balkan imaginary country Carpania and its capital Potsdorf
were mentioned, were cut out. The script by Blake Edwards and Arthur A.
Ross is based on an original story but it is easy to notice that it is about a
parody of the novel “Prisoner of Zenda” (1894) by Anthony Hope and its
numerous screen adaptations12. On their way to Paris the participants in a
great car race in the 20s cross the Bosphorus to Europe. They arrive in a
country where the heir prince awaits to be soon crowned. Crown Prince
Frederick Hoepnick (Jack Lemmon) is a bit of a drunkard and Baron Rolfe
Von Stuppe (Ross Martin) wants to get his hands on the little kingdom.
He notices that one of the rally participants, Professor Fate (the same Jack
Lemmon) resembles the heir prince and abducts him with the intention of
substituting the monarch on the day of crowning. Though it was about an
opponent in the race, Grand Leslie (Tony Curtis) intervenes with chivalry
and saves both the heir prince and Professor Fate after a duel with swords
against the evil baron. The Romanian audience watches all these actions
not knowing in what particular country the action takes place. Nevertheless, the name of the country and the capital “Carpania” and “Potsdorf”
have been eliminated. Some vigilant censor considered that “Carpania”
resembles “Carpathian Mountains” and therefore alludes to Romania. In
addition, a country with a German dynasty and threatened by a plotter
could be considered a negative allusion of Romania. In fact, such kind of
censorship existed in Romania before the communist regime, as well as in
other Balkan countries. A curious analogy can be pointed – an early film
about an imaginary kingdom in the Balkans, The Prisoner of Zenda (1913,
USA, d. Hugh Ford, Edwin S. Porter) was banned in 1914 by the Yugoslav
censorship for “offending the national dignity and inadequate translation”13.
Due to the fact that King Carol II (on the throne of Romania from 1930 up
to 1940) had once renounced the throne, had married clandestinely to a
common woman and later lived as a king with a mistress, any film referring
to such sensitive matters at any time and in any country was unacceptable
in Romania. It is interesting that the cinematographic censorship before
communism adopted a similar solution in the case of a film about George
Manolescu (1871–1908), a famous swindler of Romanian origin. It is about
Manolescu: King of the Impostors/ Manolescu/Der König der Hochstapler
(1929, Germany, d. Viktor Tourjansky). The Romanian censorship gave
a distribution permission only after eliminating the lines pointing to the
Romanian origin of the character, as well as the images showing the model
12 The prolific Turkish director Orhan Aksoy has been inspired alongside with English and
American directors from Anthony Hope’s escapist novel “The Prisoner of Zenda” in his sentimental comedy The Liar/Yolanci (1965, Turkey).
13 Stoil, Michael Jon. Mass Media in Mobilization Regimes: The Case of Balkan Cinema,
Washington D.C.: George Washington University, 1979, 30.
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of the Northern Railway Station in Bucharest14. However, the protagonist’s
name with a typical Romanian sounding is preserved.
Five minutes of dialogues in the Yugoslav film I Even Met Happy Gypsies/
Skupljaci perja (1967, d. Aleksandar Petrovic) disappeared in the variant
shown in Romanian cinema theatres. The lines were contained in several
scenes where the merchant Bora (featured by Bekim Fehmiu) is so desperate that his supplier of goose flakes has passed away that he decides
to participate in the funeral and he insistently bargains with the widow,
although she speaks Romanian. A very vigilant censor considered it better
to eliminate about 5 minutes in which the characters spoke in Romanian.
That happened even though Ceaușescu himself mentioned in his speeches
the Serbian minority in Romania and the Romanian one in Vojvodina. The
Moldavian film Queen of the Gypsies/Tabor ukhodit v nebo (1976, USSR,
d. Emil Loteanu) had a similar fatе. Although the producers made also a
version in Moldovan language, some Soviet officials considered that it
was better to send the Russian version in order not to stir some nationalist
feelings when the Romanians would hear dialogues in Moldovan. On the
other hand, their Romanian colleagues decided to write some names of the
Moldovan actors in a different style on purpose to be a bit different than the
Romanian ones (for instance “Ion Shandri Skuria” instead of “Ion Șandru
Scurea”). The Romanian censorship even removed a reference to Romania
in the film by means of translation and subtitles. There is a scene where
the main character, the Gypsy horse thief Zobar (Grigore Grigoriu) tells
to some Hungarian noblemen that Gypsies need nothing else but roads in
order to be free. He adds that he travels a lot and knows Polish, Russian,
Hungarian and Romanian languages. The Romanian audience can hear the
word “rumanski” if they follow the dialogue in Russian but the Romanian
subtitles do not include the reference to Romanian language. It is about the
same fear of not stirring any nationalist feelings. However, the same censors
did not remove the reference to Tisa River, which flows on the Romanian
border with Ukraine and therefore it can be interpreted as another, indirect
reference to Romania.
Very ridiculous and proving extreme vigilance, even absurdity, is the case
of the film The China Syndrome (1979, USA, d. James Bridges). The title of
the film refers to a disaster that may happen in a nuclear plant. The “China
Syndrome” is a nuclear meltdown scenario so named for the fanciful idea
that there would be nothing to stop the meltdown tunneling on its way to
the other side of the world, which from USA is China15. I was able to find
the translated titles of the film in 25 countries, inclusively communist coun14 Caranfil, Tudor. Dicționar subiectiv al realizatorilor filmului românesc. Iași: Polirom, 2013, 254.
15 See https://en.wikipedia.org/wiki/China_Syndrome [accessed 12.01.2018].
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tries like Bulgaria, Poland or Hungary16. They all include the phrase “China
Syndrome”, only in Romania and Turkey the word “China” is not used. In
Romania the title of the film is “Sindromul” (“The Syndrome”) because
somebody considered the expression including the word “China” referring
to a nuclear catastrophe might be offensive for the Chinese “brothers”.
The last example of this kind of “subtle” censorship refers to a way to
diminish the impact of inconvenient Romanian films. In 1983 Sabina Pop
made the documentary Ion, how is it to work in construction?/Ioane, cum e
la construcții? Although receiving the award of the Union of the Romanian
Filmmakers (ACIN) for the best documentary, the film did not match the
taste of the party leaders because it was subversing the party propaganda.
They did not ban the film, but they programmed it directly at some cinema
theatres in the outskirts as additional program to westerns or action films
targeting an audience with no taste for documentaries. Obviously, after that
cinematography party administrators could simply tell the director that the
audience disliked her film...
The film is a simple story of a couple of construction workers. They wake
up early, disturbed by revolutionary marches, do not rise immediately but
try to stay for a few more moments in bed, they are married but live still
separately in workers’ dormitories. The irony is that they build blocks of
flats but still do not have their own to live in. They can only dream of that
while making the final touches of anybody else’s apartment. In such scenes
director Sabina Pop succeeds to find a pure poetry. She also reverses the
clichés about heroism by the use of irony. The ending of many scenes do
not show high cranes or majestic machines but the dust or mud that always
succeed to dominate on the construction sites. Indeed, it is not at all a triumphalist film of communism.
Here I tried to analyze and exemplify five types of “subtle” censorship.
They are not elements of a strong and systematic censorship policy but rather
are indicatory of some blind sides in Romania before and after WW2. In
the eve of WW2 the Kingdom of Romania had an authoritarian sovereign
who used to violate the royal behaviour, while communist Romania was
extremely sensitive to propaganda and “shallow” manipulation.

16 See http://www.imdb.com/title/tt0078966/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt#akas [accessed 12.01.2018].
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

KITCHEN ENCOUNTERS: SCENES OF FACE TO FACE
DIALOGUES IN FILMS OF ROMANIAN NEW CINEMA
DIRECTORS
Mircea Valeriu Deaca1
Abstract: The paper is about the cinematographic manner of construing human
drama against the background of household kitchens in Romanian films post 1990:
i.e. the pauper’s kitchen evoking the urban post-communist space. The spectator
recognizes a Romanian film partly due to the cues inscribed in this narrative
and dramatic arena. This space is denoting a particular way of life and a specific
mentality while also allowing the examination of an intimate emotional drama
concealed from the public space. It is, from this perspective, the place where
the spectator can have access to both the hidden emotions and behaviors of the
characters, and a toy model of the Romanian society in transition.
The paper offers a review of how the film ‘speaks’ and ‘thinks’ with the help
of kitchen scenery about a particular social reality and a culture and, in a more
symbolic vein, about human condition.
Key words: Romanian New Cinema, European cinema, contemporary film,
kitchen drama

The cognitive model
A setting in film can be constructed by the audience as the recovery of a
model of the designed space that will be called a ‘scene’. One such model is
the kitchen setting where characters have a conversation that allows the drama
to move forward. In this diegesis the dialogue features most prominently2.
The kitchen space has a schematic aspect and, as a cognitive model, it
1 Dr. Mircea Valeriu Deaca is Assistant Professor at the Doctoral School of the Faculty of Letters, University of Bucharest. He currently teaches film theory and contemporary Romanian film
analysis. Recent works: ‘The Carnival and Federico Fellini’s Films’ (2009), ‘Second Camera’
(2011), ‘Postfilmic Cinema’ (2013), ‘The Anatomy of Film. Introduction to the Semio-cognitive
Approach of Film Studies’ (2013) and ‘Investigations in Cognitive Film Analysis’ (2015). He is
editor of the collective 2014 issue of ‘Images’, CESI, dedicated to the cinematography of the
Romanian director, Cristian Mungiu. He recently published a study on ‘Kitchen Scenes in the
New Romanian Cinema’ (2017). He organizes the annual international conference ‘Cinema:
Cognition and Arts’ since 2016. E-mail: deaca@dnt.ro
2 See about the face to face dialogue Bordwell, David. Figures Traced in Light. On Cinematic
Staging. Berkeley, University of California Press, 2005; Bordwell, David and Kristin Thompson,
(8e ed.). Film Art: An Introduction. New York, McGraw Hill, 2008.
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evokes a cultural body of knowledge that defines the expectancy of typical
actions to be performed by a series of typical entities (including objects,
agents) having particular properties, obeying particular rules, and displaying
typical relations in a likely setting.
The kitchen scene has a twofold advantage. It allows the dramatic
unfolding of face to face dialogue and gives the opportunity for the audience
to access the characters’ intimate world situated in opposition to the public
world. In short, analysis can glean aspects of a specific cultural anthropology.
The kitchen prototype evokes cultural values: the eros and the agape.
Agape is understood as gathering together, communion building based on
sharing and tying social bonds with other human beings. Agape facilitates
the manifestation of Eros. Love relationships are established between
the couple and children. Around the table scenes are prototypical to the
discursive evaluation of values that tie the extended family circle and the
judgment of what can be incorporated in the family – the guest – or not –
the stranger or intruder. Thus the motif of gathering around the table in the
kitchen reveals the private space of a more affective, tighter and isolated
(insulated) relationship. Here members of the family manifest a ‘true’ face
and isolate themselves from role playing that is exerted by external human
beings, the guest in the dining room or lounge; i.e. the public space. The
kitchen is also the stage of conflict (agone) and, in a purely cinematic vein,
allows the director to comment upon the filmic artefact (the hymen).
An example of a typical construal of the scene appears in Marţi, după
Crăciun/Tuesday, After Christmas (Radu Muntean, 2010). Muntean uses a
classical wide aspect ratio of 2.35:1 with a medium shot framing of the three
members of the family at table: the daughter, the wife, and husband – father
figure positioned in the middle of the composition since he is the main
character of the narrative. Starting from this schema of a model scene labeled
the ‘kitchen’ we can compare several occurrences of the motif in Romanian
films released between 2000–2010. For example in Domestic (Adrian Sitaru,
2012) a similar framing is used, by repetition and refusal of the analytic shot,
in an ironic and comical fashion that reflects the children’s point of view
on the familial scene3. In this film the cinematography purports an ironic
viewpoint that reveals the uncanny nature the mundane urban family life.
Serial kitchen(s)
An anonymous character leaves each morning his apartment on the 4th
floor of a grey communist building in order to carry the garbage to an outdoor
bin in Constantin Popescu Jr.’s short film, Apartamentul/The Apartment
3 In a manner that remembers Wes Anderson’s style (See Moonrise Kingdom, 2012, or The
Grand Budapest Hotel, 2014).
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1. Marţi, după Crăciun/Tuesday, After Christmas (2010, Romania), director Radu Muntean

(2004). During this time his wife prepares morning breakfast in the kitchen.
The man dresses for a business trip, but, in fact, returns by the backdoor
of the building to the 8th floor where his mistress lives. Next morning the
character repeats the garbage carrying ritual while his mistress prepares the
meal. He takes once again the elevator but mistakenly he rings the doorbell
at his wife’s apartment. Their final encounter is underlined by a series of
shot/counter-shot singles of their astounded faces. The camera frames the
ridiculous slippers borrowed from the mistress the character wears.
This short minimalist film proves to be ‘an universal, prototypical tale
of an adulterous episode with a tragicomic conclusion’4. Minimalist style
imposes an allegorical reading. The film is to be a fable of a certain human
condition. Scarcity of details schematizes the content represented. Sound
cues appeal to such a reading. The anonymousness of the character indicates
the fact that anyone can be in his position. He is the unknown antihero
that lives a ritualized and repetitive life. His flat is embedded in a series of
identical grey flats that compose an urban landscape.
The establishing shot of the scenic kitchen-cube is split into two adjacent
views by a dark pillar situated in the forefront of the frame. No dialogue
occurs between the couple seated at table. They are framed in a medium
lateral shot which emphasizes the symmetrical line drawn between the silent
characters. Eating here is not a feast, but gestures and postures indicate the
burden of the effort. No tasty food but just feeding oneself. Agape is absent.
4 Nasta, Dominique. Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle.
New York, Wallflower Press – Columbia University Press, 2013.
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2. Apartamentul/The Apartment (2004, Romania), director Constantin Popescu Jr.

Popescu’s cinematographic construal avoids editing and narrative
evolution of the dramatic event. Absence of dialogue indicates an absence
of eros. Sharing and feasting are absent in a leaden agape. The frame is either
inside the container, but keeps a distance from the opaque composition; either
avoids the ‘best view’ – the most informative vantage point on the scene.
Either close-ups or extreme close-ups enhance autonomous objects in an
alienating Bressonian vein, either the camera, inside the scene, is adopting
point of views that are impeded by obstacles and obstructers.
Typical situations invite for concomitant alternative readings: an allegorical
and a realist interpretation. The event depicted in the movie is not marked as
today life in Romania or as life in yesterday communist Romania. Human
condition in 2004 is the same as human condition before 1989. So one could
say that Popescu’s film is a socialist film depicting life in an Orwellian
dwelling of a universal communist landscape. This rhetoric is, for us, based
on ambivalence between a documentary realist style and a fable/allegorical
stance towards the subject matter.
Pharmakon thriller
In Moartea Domnului Lăzărescu/The Death of Mr Lăzărescu (Cristi Puiu,
2005), the antihero is victim of an obscure malady and the carelessness of the
medical system. The camera in the first shots of the film avoids entering the
untidy kitchen where the protagonist dwells. Few shots reveals the details
of the kitchen where the character tries to communicate unsuccessfully
with exterior human beings. Lazarescu is trapped in a dimly lit kitchen,
alone. A curtain stands behind his back and the dark frame of a closed
window provides no access towards the exterior. The character is framed
at the end of the episode dorsally in the doorstep, surrounded by dark walls
contemplating the interior of a kitchen and then reframed as he advances in
the darkness of the corridor. The kitchen is an intimate space full of traces
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of the past that gives admission to only one exit: towards the dark hallway,
a passage to darkness and finally death. The minimal and schematic setting
cues a symbolic reading: the character is trapped in a room that gives him
admittance just to a passageway towards a journey into death. Those initial
shots reveal the film-work and the narration that will be unfolded during the
two hours to come. Once again there is no agape, no eros, no dialogue, no
passion and no movement. Kitchen is the antechamber of an infernal journey
and the character is from the beginning a walking dead driven by under the

3. Moartea Domnului Lăzărescu/The Death of Mr Lăzărescu (2005, Romania), director Cristi Puiu

constraints of a prescripted fate through a series of medical institutions. The
body of the character will be cannibalized by the medical corpus.
In Aurora (2010) Cristi Puiu, using a shaky handheld camera, heightens
the subjective aspect of the camera that avoids the optimal view of the
kitchen. The audience has no access to the intimate space of the protagonist.
The masking frame of the door situated in the foreground permanently
obscures the view. Viorel, the psychotic killer, takes refuge in a kitchen that
is never fully revealed. He does not eat there and communicates with the
exterior world scarcely with the use of a telephone. His intimate kitchen
space reveals his reluctance to be seen and his kitchen represents a hidden
inner mental life.
Viorel is trapped in his own mental processes inaccessible to the audience.
Identification of the spectator with the point of view of the camera does give
access to a kind of mental point of view of the character manifested as an
unsuccessful desire to see. Nevertheless, the frame, by this partial display,
constantly keeps the spectator alert and teases scopic interest. We, like the
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protagonist of the movie, are under the spell of scopic and guilty desire
to see the crime. We want to see violence and murder. For the audience a
moral dilemma is set up by the dissociation between the perverse voyeuristic
compulsion and the requisite of avoiding passive contemplation of crime
and violence. Attraction and repulsion are the two drives of the cognitive
dissonance generated by a psychotic camera. The camera is in the other
room (like in Moartea Domnului Lazarescu), the dark and deep room of the
psyche. It incites desire to see and at the same time keeps a discrete distance
that teases our moral involvement in the scene. Puiu, like Michael Haneke
(Benny’s Video, 1992; Funny Games, 1997), refuses to offer a solution to
this tension created by the film / frame / camera and ‘irritates the spectator’s
moral and aesthetic judgment without offering any answers’5.

4. Aurora (2010, Romania), director Cristi Puiu

In Marfa și banii/Stuff and Dough (Cristi Puiu, 2001) characters are
cramped in a small kitchen. Each character in the scene is occupied with
some action: moving objects, eating, talking, and changing postures with an
alert pace. The frenzy human activity evolves around a mute grandmother
that has to be fed and, in contrast with all the movements of the bodies
5 Metelmann, Jörg. Fighting the Melodramatic Condition. Haneke’s Polemics. In: A Companion
to Michael Haneke, Roy Grundmann (ed.) Wiley-Blackwell, 2010, 168–186.
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surrounding, seems to be inert. The nervousness of the camera is further
translated in the subsequent events as the confusion and lack of information
the characters will have to live with. Uncertainty and mystery is what the
characters will live during their journey: they do not know what is in the
parcel they have to deliver in the capital, they do not know the intentions of
their commendatory (is he a foe or a protector?). They have only sparse clues
concerning the identity of their assailants during the voyage. The camera
and the protagonist are not in an optimally informative position. Both try
to cope with a scene that is constantly changing and that can be grasped
only by fragments that raise more questions than answer. One relevant
character’s POV depicts the corpses of the assailants. The character will
witness inexplicable violence and opaque death in order to become an adult.
Cristi Puiu’s protagonist suffers from an aggression from the villain
(mental disorder, malady, incompetent medical corpus, the drug dealer). That
is ubiquitously inside him (his accomplice to murder, killer or already ill) and
outside him; he cannot talk about – since he is an accomplice – and he can
neither act since he is trapped inside the event – like Haneke’s characters in
Cache (2005) or Amour (2012). Evil is pervasive and the enemy is dwelling
outside and inside the character. We, as spectators, are trapped in a similar
condition, that is we are accomplices to the deed and misdemeanors of the
characters, we are eye witnesses to the evil’s actions, but, since we are
trapped in the other room, we can’t act and restore the situation. One could
say that Puiu, as Haneke in the European cinema, tries a thaumaturgical
operation by perfusing into our audience-body the poison and the cure of
self reflective distance provoked by encounters with violence. Such is the
benefit of the pharmakon, the consciousness of tragic in a parable mode.
The father figure in Bacalaureat/Graduation (Cristian Mungiu, 2016)
is also experiencing in and around the kitchen alienated relationships with
his wife and daughter and lives a continuous scopic confusion. In a Rear
Window (Alferd Hitchcock, 1954) like fashion his experience prompts a
metacinematic interpretation of the movie.
The father figure: home alone and void gazes
The kitchen is the privileged dwelling of the derelict founder of family
and social order – the ‘old age’. A symbolic father figure worn out as the
values of the past, he metaphorically occupies the scene of the kitchen in
Loverboy (Cătălin Mitulescu, 2011). On the other hand, in full existential
and creative crisis, the protagonist of Corneliu Porumboiu’s film, Când se
lasă seara peste București sau metabolism/When Evening Falls on Bucharest or Metabolism (Corneliu Porumboiu, 2013) experiences the alienating
absence of a mother figure in proximity. In this film the protagonist occupies
the place of the father in frame/setting, but is unable to cope with the new
situation of suffering and creative lack.
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5. Când se lasă seara peste București sau metabolism/When Evening Falls on Bucharest or
Metabolism (2013, Romania), director Corneliu Porumboiu

6. Polițist, adjectiv/
Police, Adjective
(2009, Romania),
director Corneliu
Porumboiu

Another character that is profiled alone inside his kitchen appears in
Corneliu Porumboiu’s Polițist, adjectiv (Police, Adjective, 2009)6. The
character is confronted with a moral dilemma: to apply as a police officer
strictly an absurd law and convict a young boy for a minor crime or to
disobey police rules and let him go for a while. The decision and free will
are belonging to him. His boss patronizes him and menaces him in order
to get the arrest. The protagonist, an anti-hero, will abandon in the end
the moral judgment and will get done the office he is assigned. He won’t
murder his oedipal father. He will be re-inscribed in the symbolic order
(a line or an adjective in a dictionary, that is the book of procedures), and
from human he will be reduced to the order of an insignificant ‘adjective’
in a symbolic order.
6 Nasta. Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle, 171.
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In one scene he is profiled alone in his kitchen in a frontal close medium
shot. The introverted character is posing and pondering at table without
any dialogue partner in front of him. A similar framing depicts Piscoci in
Când se lasă seara peste București sau metabolism/When Evening Falls on
Bucharest or Metabolism (Corneliu Porumboiu, 2013)7.
Police, Adjective is symptomatic in many respects for the minimalist
trend of the New Romanian Cinema. Narratives that are distanced from
the emotions of the protagonist dominate this style. The depressive gist
of the scene sustains the negative mood. There is a lack of establishing
shot. The dramatic events are often situated off frame and scopic obstacles
are highlighted. Continuity style is avoided and long shots and ‘tableaux
vivants’ are preferred. Narrative is also dominated by micro actions, micro
situations and minimal events. This cinema encourages the dysphoric mood
based on non empathic engagement with the character and no involvement
in emotional episodes.

7. Un pachet de cafea şi un cartuş de Kent/Cigarettes and Coffee (2004, Romania),
director Cristi Puiu

The kitchen is often the scene of confrontation between father and son
(Un pachet de cafea şi un cartuş de Kent/Cigarettes and Coffee, Cristi Puiu,
2004) or between close friends (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile/4 Months, 3
Weeks and 2 Days, Cristian Mungiu, 2007). The father figure is derelict and
7 See Pop, Doru. The Grammar of the New Romanian Cinema. – Acta Univ Sapientiae, Film and
Media Studies, 3, 2010, 29 about the absent or derelict ‘father figure’, i.e. a series of ‘simulacra’
of authority that ‘appear in circumstances that void them of relevance and representativeness’.
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8. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile/4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007, Romania), director Cristian
Mungiu

degraded and the atmosphere of the dialogue lacks pathos and entusiasm.
Pop was talking about ‘destitute Christs’ (See Sieranevada, Cristi Puiu,
2016). The character is a victim and as such loses ‘appetite’, assists at the
consuming and is unable to consume the food. The character loses identity
and is consumed by the aggressive other. The character’s position is a cue
for the viewer: to assist at the horror scene in satiation (a meta emotion) (See
also Senatorul melcilor/The Snails Senator, Mircea Daneliuc, 1995). The
kitchen is ‘excremental’ (Patul conjugal/Matrimonial Bed, Mircea Daneliuc,
1993) and the body is ‘dejective’ (Când se lasă seara peste București sau
metabolism/When Evening Falls on Bucharest or Metabolism (Corneliu
Porumboiu, 2013).
Horror arises when the Self consolidates itself through the phagocytosis
of the other and, at the same time, cancels itself by annihilation of the
defining other. The other is an inhuman entity and a manifestation of evil.
Violence is the Intersubjectivity bridge through which dialogue partners are
‘touching’. In these fictions, social order is based on the practice of violence.
Terminus paradis
Lucian Pintilie, a director of a generation of directors educated long
before the turn of the century stages the drama in Terminus Paradis/Next
Stop Paradise (1998) in the kitchen again. The kitchen is here the scenic
container where the couple, Norica and Mitu, lives its moments of bliss and
love. Singles profile their close dialogue, which is in stark contrast with
the emptiness of the kitchen. A contrast is established between the pauper
setting – quite abstract dirty white, the distant outside and the closeness of
the intimate dialogue of the couple. A secondary element opens the way for
a metaphoric interpretation: a poster on the wall of the kitchen of a rural
landscape vividly colored that represents a diegetic poster and a flash234

forward subjective moving image. The desolation of the kitchen setting
is in contrast to an image of a different kind belonging to the more bright
spectacular territory of film imaginary: the successful entertainment industry.
The kitchen can be read as the analogue of the camera lucida; a mental
image processing data that bridges moments in time. Mental processes or
cinematographic procedures are, for Pintilie, alike. The metaphoric setting
is the intimate container labeled the ‘kitchen’. For Pintilie agape and eros
are qualia of this human theater where the couple takes refuge in. It is not
the place here to develop here the rhetoric of the repressed Hollywood
entertainment imaginary that comes back in the Romanian new wave films as
displaced desire. Sooner or later a repressed cinematographic style that was
consciously de-negated (in a Freudian sense) comes back as an imaginary
subjective image of the ‘paradise lost’.
Kitch warzone
Radu Jude in Toată lumea din familia noastră/Everybody In Our Family
(2012) chooses the kitchen setting in order to emphasize ‘a conflict that spirals
out of control, eventually into absurd violence’8. Family bonds literally
become in a ‘histerical episode’ a meticulous depiction of dissolution of
affection, dialogue, agape and eros. The stage of the drama is an apartment
with many rooms but no overall coherence – since the camera just follows
the passages from one room to another of the protagonist and his assailants.
Framing prefers slight canted angles (higher or lower the human vantage
point) and following/tracking the fragmented body of the hero through
the congested space. Mise en scene mirrors, mental confusion and
cinematographic disturbances. Attentional stress is obtained by character’s
repeated disorder. The audience is, as the protagonist of the film, under
constant visual aggression. Continuity editing is disfigured in order to get
access to a dismembered family. Quick reframings in close proximity give
more attentional emphasis to swift changes of tone and mood. On the other
hand, handheld camera and proximity cue here an enhanced perceptual
realism. Quite often in the Romanian New Cinema there is no empathy and
no sympathy (no eros, no agape) between characters. They only ‘touch the
other’ through quarrel or indiffence.
The mother figure
In Cristian Nemescu’s film Marilena de la P7/Marilena from P7 (2006)
the plot involves ‘derelict underground Bucharest milieu, where an intolerant
pimp (Andi Vasluianu) indulges in youth exploitation and corrupt money

8 Nasta. Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle, 148.
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dealing.’9. Here kitchen is once again a family’s container lacking any outside
aperture (window closed and no profiling of the door since it is occupied by
the camera). As in other similar filmic scenes, the same feminine figure does
the kitchen work (cooking, washing) inside the narrow space of the room.
Nemescu replays once again the topos of the nurturing mother – caring,
advising, and confident – that allows the character to confess or discharge
his erotic/identity crisis. Realism is generated here by stereotype actions in
a typical setting. Camera insists by successive pans between the accusing
mother and the guilty father and son but doesn’t change its fixed position
from the door. Father and son are in childlike pose in front of the furious
nurturing mother-wife. Analytical cuts keep the pace with an analytical
descriptive attitude of poverty and family comedy of nerves.
In Moartea Domnului Lăzărescu/The Death of Mr Lăzărescu (Cristi Puiu,
2005), even if it is not profiled inside the kitchen, the feminine character, the
medical assistant that escort and guide the infernal journey towards death
of the dantesque protagonist, Marius Dante Lazarescu, is his intertextual
Virgilian counterpart. The mother and wife figure have features that are
often fusioned. In the cultural orthodox context of the Romanian culture the
Dantesque intertext transfers the features of the ideal feminine, the Virgin
Mary – wife and mother – into the mother figure. Thus, the character’s
spiritual guide through a post mortem initiation journey will be a feminine
figure in Cristi Puiu’s film.
The domestic mother
The mother figure, be it wife or biological mother, takes two dramatic
functions. She represents the comforting mother that witnesses the male
crisis – accomplice participant – or has the role of the supporting mother that
feeds, washes and irons clothes. The choice is not ingenuous but repeats a
motif that reveals an ironic attitude towards masculine ideology characteristic
of a patriarchal society. The audience can’t avoid perceiving the ambiguity.
Domestic mother as maid servant is a cue of realism and a cue of ironic intent.
The packed oblong space of the kitchen is profiled in Corneliu Porumboiu’s
film, A fost sau n-a fost/12:08 East of Bucharest (2006) that seems to copy
mute film comedy stereotypes. Similarly, Viorel’s mother in law in Aurora
is adopting the maid-servant role – a woman talking and peeling potatoes –
that is viewed by the psychopath as an expendable asset.
The mother figure occupies the kitchen scenes in Marfa şi Banii / Stuff
and Dough (Cristi Puiu, 2001). She is here more to comfort and assist the
crisis of her son. In Toată lumea din familia noastră/Everybody In Our
Family (Radu Jude, 2012) the mother figure tries unsuccessfully to alleviate
9 Nasta. Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle, 214.
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9. A fost sau n-a fost/12:08 East of Bucharest (2006, Romania), director Corneliu Porumboiu

the conflict between father and son. All she manages in the end is to repeat
the behavioural typical scheme of cooking. She will stuff the characters in
conflict with some cookies. In Pintilie’s Duminică la ora 6 she was doing
exactly the same inefficient action. Stuffing cakes and being conservative
are closely related. All she can produce is a debilitated father and son
couple. The cultural model of the domestic mother has stereotyped ways
of dealing with family affairs. She is confined and allowed only a reduced
set of typical actions which appear displaced in modern life contexts and,
as a consequence, she is either ironically depicted or eliminated altogether
from the drama (as in Mungiu’s films).
A change of paradigm: Muter Courage
The mother figure takes the foreground in Calin Peter Netzer’s film,
Poziția copilului/Child’s Pose (Calin Peter Netzer, 2013). The movie profiles
with more clarity the dramatic query and dilemmas faced by an active and
voluntary mother confronted with a family in dissolution and incapable to
cope with realities. The mother figure becomes the protagonist of the movie
and shifts from the more traditional role as supporting Virgin Mary figure
like to a more agentive role. In order to achieve this goal she has to recover
the position of the axis of the family by changing her type of activities and
by inserting herself in another type of cinematographic depiction. This
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change of paradigm is reflected in Netzer’s cinematographic construal. The
woman capable of making decisions and implement action ‘conquers’ the
masculine reclusion and nurturing space, the kitchen. As a continuation of
this conquest of the cinematographic foreground she engages and has the
initiative of face to face conversations with other characters. Subsequently
a change of cinematographic style follows. Her conversations are no more
shot in static frames, medium and long medium (as iconic tableaux figés that
look like old family photos), the axis drawn between the lyrical symbolic
window-door (outside vs. inside), but in a clear Hollywood classical narrative
style – the continuity style. She is associated with a cinematographic style
more international, more Hollywood and capitalist style of cinema. Her
dialogues are framed in a rigorous over the shoulder and singles that profile
intensity of the engagement in dialogues conducted by this strong feminine
figure. Minimalist New Romanian Cinema is abandoned here for a new
cinematographic ideology that escapes from the mythology of the father
figure. In Netzer’s film conventional ideological form and content are both
discarded. A new cinematographic paradigm is adopted and a feminine
approach to conflict and reconciliation is embraced. The film can be read
as an allegory of the Romanian society conciliation with the political past,
cultural identity, traditional rural society in which the mediator is a new
franchised woman that can intermediate forgiveness. Settling the scores
becomes a feminine attribute.

10. Poziția copilului/Child’s Pose (2013, Romania), director Calin Peter Netzer
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Conclusion
The kitchen stage reveals the cultural model where the moral and social
drama can unfold impersonated by the inner family members. In this product
of the inner urban alienating space film can develop the excruciating moral
dilemmas of the anti-hero, the crisis of the sacrificed father and the debilitating
nurturing of the domestic mother. The directors can operate irony and parody
of social and textual clichés that define a constant apprehension of national
(?) cinema. Realism conceived as typical characters in typical situations or
settings allow for an equivocal, allegorical and realist reading. This kind of
socialist film in disguise has an educational plan to achieve. The audience is
thus invited to reflect on values and principles governing not only the past
Romanian history but contemporary life. Thrillers like the films of Cristian
Mungiu 4 luni, 3 săptămânişi 2 zile/4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)
and După dealuri/Beyond the Hills, (2012) or Cristi Puiu – Moartea Domnului Lăzărescu/The Death of Mr Lăzărescu (2005) and Aurora (2010) make a
difference by exploiting a more dense relationship between camera / frame and
the diegetic world depicted. Separately, Calin Netzer’s film, Poziția copilului/
Child’s Pose (Calin Peter Netzer, 2013) proposes a radical breakup with the
traditional cinematographic paradigm dependent on a constant reference
to the past Romanian medium and social realities experienced during the
communist era. The minimalist (realist) style purposefully produced for
the ‘festivals’10 was a successful tactic used by a local cinema in order to
generate the interest of cinema critics and to differentiate itself as an exotic
artifact, ‘art cinema’ about an alien reality opposed to the dominant cinema
mode of fiction narratives (Hollywood universalistic style). The goal has
been achieved and Netzer – as a member of a new generation – abandons
altogether minimalism and initiates a change of cinematographic construal
and hero-role playing that is more consistent with international classical
narrative film.
The Romanian society of the New Cinema fiction is a primitive-archaic
community (determined by behavioral ritual patterns) that performs violent
communicative acts (i.e. it can not mediate the intersubjective relation and the
human condition with the help of its language or through symbolic substitutes).
Collective identity is formed by a set of unbalanced trails of violence,
consumption and amputation of the aggressor vs. victim. The individuals
who populate this system are condemned to be being assassins, and, from
time to time, to contemplate the horror of the selfless human condition.
The protagonists are built in such a way that the spectator adopts a nonparticipatory, emotionally detached position, which is supposed, to encourage
critical judgment of the dramatic situation.
10 See Pop. The Grammar of the New Romanian Cinema, 29.
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When a character like Lăzărescu – The Death of Mr Lăzărescu (Cristi Puiu,
2005) – or the police officer Cristi – Police, Adjective (Corneliu Porumboiu,
2009) – faces a dramatic situation in which he is in the victim’s position,
the spectator will not evoke emotions such as compassion, sadness and
sentimental proximity to the protagonist. Distant mode does not encourage
the spectator to have sympathy for the protagonist and the viewer is invited
to adopt a more imaginative – mind reading – reflection.
A cinematic pattern is shaping up. 1) For a long period the film narration
is performed in realistic style. A ‘hidden’, opaque psychology animates the
characters. The film does not help the spectator stylistically and dramatically
in making sense of the mental states of the main character. His plans and
goals are obscure and the narrator has an ambivalent, neutral or detached
view upon the diegetic moral dilemas. 2) A brief moment of explicit display
of blood and exposure of the wound, retrospectively, will contaminate and
explain the true subtext of character’s psychology. The horror is highlighted
by the long, realistic exposure and construction of a false interpretive path.
The lack of justification of the gesture will in turn potentiate the horror and
will project a diffuse state of displeasure and fear, like a flashback, on the past
events. The less reparatory, the more absurd and inhuman the action. Often
the social rejection of the protagonist is mirrored by rejection of viewer’s
engagement by the filmic artifact. Diegetic relationships are cloned as artifact
viewer relationship.
The New Romanian Cinema is a subcategory of the socialist film with a
presumed educational vocation. Realism, allegory and lack of an author’s
commentary – the lack of an explicit coda that would evoke the moral viewer’s
story – are meant to provoke an educational effort. The spectator is thus invited
to reflect on the morals of the story and to have a critical attitude towards
the depicted fiction. But, on the other hand, the engagement is diluted since
there is no explicit encouragement of cooperative group support in face of
adversity and dreadful situations.
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

EUROPEAN AVANT-GARDE VISUAL CONCEPTS
IN THE CONTEMPORARY BULGARIAN ANIMATION
Nadezhda Marinchevska1
Abstract: Historically animation has been closely connected with the avant-garde
movements of the 20s. Its abstract films strongly contributed to the avant-gardists
efforts to perform the ‘pure cinematic language’ (Cinéma Pur) and ‘visual music’.
The surrealist films of Man Rey or Luis Buñuel and Salvador Dalí were quite
close to the visions, dreams and nightmares that animation easily performs and
reproduces up to nowadays.
The article analyzes the impact of the avant-garde on Bulgarian animation. In the
years of the totalitarian regime, the bravery to make a film based on modernistic
aesthetics was a gesture of revolt against the ideological restrictions. The contemporary Bulgarian animation, after a long period of overcoming the identity crisis,
which emerged after the fall of the Berlin Wall, turned again to the European
cultural heritage of the avant-garde. The new generations contribute with ease
and lightness to neo-vanguard styles and ideas, feeling themselves citizens of the
world. The works of Vessela Dantcheva, Ivan Bogdanov, Boris Despodov, Andrey
Paounov, Velislava Gospodinova, Theodore Ushev, and others are outlined and
discussed. Bulgarian animation endows neo-avant-garde aesthetics, which in
some cases transforms in a postmodern mix of imagination, not underestimating
the local values of the region.
Key words: avant-garde aesthetics, Bulgarian animation, identity crisis, local and
glocal, globalization, film auteur, neo-modernism and postmodernism.

Historically animation has been closely connected with the avant-garde
movements of the 20s which strongly influenced the whole art and cinema
practice of the XX and even XXI century. Some of the most considerable
authors of the European avant-garde were animators – Hans Richter, Walter
Ruttmann, Viking Eggeling, Oscar Fischinger, Fernand Léger and many
others2. Their abstract films strongly contributed to the avant-gardists efforts
1 Dr. Nadezhda Marinchevska is a Professor in the Institute for Art Studies – BAS. She was a
long-term lecturer in the National Academy for Theatre and Film Arts and in the New Bulgarian
University. Author of the books: ‘Bulgarian Animation 1915–1995’, ‘Frames of Imagination. Aesthetics of Animation Techniques’ and ‘Animation Hybrids’. She has won the Union of Bulgarian
Filmmakers’ Award for Film theory (2006) and the Bulgarian Film Academy’s Award for Film
criticism (2014). E-mail: nadmih@yahoo.co.uk
2 The contribution of the animators was so remarkable that some scholars analyzed it in separate
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to perform the ‘pure cinematic language’ (Cinéma Pur) and to achieve a
state of ‘semantic emptiness’ which nevertheless was fully compensated
by the perfection of movement and the ‘visual music’. Even more – the
surrealist films of Man Rey, Germaine Dulac or Luis Buñuel and Salvador
Dalí were quite close to the visions, dreams, and nightmares that animation
easily performs and reproduces up to nowadays. The natural connection
between animation and the avant-garde forms got even stronger in the years
revitalizing new and new avant-gardes. In Paul Wells’ words “animation is
arguably the most important creative form of the twenty-first century...”3. It
penetrates deeply into all the other forms of visual culture – feature films,
documentaries, games, television, web, even theatre, with its ability to
represent the invisible, to show directly the transformation of an inner image,
the fluidity of imagination and the ‘natural’ fluctuation of form. All visual
and performing media often strive to show not only the mimetic mode of
living but to reach the imaginarium where the omnipotent author creates
whole worlds in a state of ‘plasmaticness’4. The transformation, transition
of forms and metamorphosis are “the constituent core of animation itself”5.
The imitative mode of animation, or the hyperrealistic styles, are still very
much alive, as the whole Disney ‘empire’ is often very closely associated
with them. Nevertheless, the subjective, modernistic, fantastic, abstract,
cubistic, surrealistic, Dadaist, Futurist, psychoanalytical and other modes
still dominate on the contemporary world festival screens. Here, of course,
an in-depth theoretical discussion about the emergence of neo-modernistic
and neo-avant-garde styles in the postmodern condition is still waiting to be
carried out in the frame of the methodological work of Jean-François Lyotard
‘The Postmodern Condition’6. Nevertheless, contemporary animation turns
out sometimes to be a kind of exception, not showing traditional postmodern
irony and in a considerable number of cases indicates the modernistic and
avant-garde pains and agonies.
Bulgarian animation had its periods of a closer or more faraway play
with avant-garde motifs and styles. Even during the totalitarian regime,
it has never been claustrophobically enclosed in a kind of a Bulgarian or
‘socialist-realistic’ framework. On the contrary, the modernistic graphics,
chapters of their books on Avant-garde: See: Turvey, Malcolm. The Filming of Modern Life:
European Avant-Garde Film of the 1920s. MIT Press, 2011, 17–46.
3 Wells, Paul. Animation. Genre and Authorship. London & New York: Wallflower, 2002, 1.
4 The concept of ‘plasmaticness’ was introduced by Sergei Eisenstein in 1940–1941. Published:
Айзенщайн, Сергей. Дисней. In: Проблемы синтеза в художественной культуре. Москва:
Наука, 1985, 209–284 [Eisenstein, Sergei. Disney. In: Problemy sinteza v hudozhestvennoy
kul’ture. Moskva: Nauka, 1985, 209–284].
5 Wells, Paul. Understanding Animation. London and New York: Routledge, 1998, 69.
6 Lyotard, Jean-François. La Condition Postmoderne. Paris: Les Éditions de Minuit, 1979.
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often influenced by European models, provoked the boundaries of unwritten
censorship in the 1960s in the films by Todor Dinov, Ivan Andonov, Stoyan
Dukov, Ivan Veselinov, and many others. In the second half of the 1970s
and early 1980s, the avant-garde films by Anri Koulev and Nikolay Todorov
more radically compared the Bulgarian cultural tradition with the Western
European. In 1982, Anri Koulev and Nikolay Todorov in ‘Bagpipe’ included
visual quotations from Hieronymus Bosch, Henri Rousseau, Pablo Picasso,
Marc Chagall, René Magritte, Salvador Dalí. This was a provocative gesture
of expression of alternative thinking in the categories of modernism and
avant-garde. It fiercely challenged the then ruling communist ideology and
party censorship. “What is achieved is a shocking collage between motifs
from Bulgarian national (musical) culture and Western-European painting
once classified as ‘decadent’ and relatively unknown to Bulgarian audiences
at that time. The Bulgarian public was not familiar with it because of the
conscious restriction of information. That is why, for the non-professional
spectator, the film ‘The Bagpipe’ is full of semantic gaps. These are ‘failures’
to decipher the meaning when separate but very important segments of the
painted plot point to a foreign and unfamiliar cultural reality. In itself, the
eclectic juxtaposition of values – the bagpipe, the sensitivity to natural (yet
in its anti-compassionate variant) and European cultural codes – creates an
entirely new time-space that defines values as national and universal (artistic)
in an unforeseen manner. Folklore and the national ethos lose their focus
in this film because they are compared to foreign cultural values; yet, they
are firmly present in the mind of the Bulgarian intellectual as a wild, noncultivated but resilient sprout, from which the bigger tree of our contemporary
cultural life branched out. These roots are interpreted simultaneously as both
burden and value – this is the novel message of ‘The Bagpipe’7.
After the fall of the Berlin Wall, the economic, financial and production
crises, but above all, the crisis of the identity8, placed the Bulgarian artists
in a hesitating, unstable position that seemed to have failed to give birth
to the new messages of the time. The old models of social satire with
its ‘Aesopian language’ seemed utterly inappropriate to fit into the fierce
polemical and antagonistic discourse of the society of the 90s. In their
place, no new patterns emerged to form a clear trend. Separate films: Anry
Kulev’s ‘The Gorgone’ (1993) and ‘The Rag’ (2007), ‘Reflection’ (1993) by
Andrey Kulev and Dimitar Kotsev-Shosho, ‘The Tenth Circle’ (1998) by
Anna Haralampieva or Nikolay Todorov’s ‘Nightmare’ (2011) tried to make
7 Marinchevska, Nadezhda. National Character and Folklore in the Distorting Mirror of Bulgarian Animated Cinema. – Ethnologia Bulgarica. Vol. 5/ 2017, 53–54.
8 About the identity crises in Bulgarian cinema see: Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българско
игрално кино. От „Калин Орелът“ до „Мисия Лондон“. С., 2013 [Bratoeva-Daraktchieva,
Ingeborg. Balgarsko igralno kino. Ot “Kalin Orelat” do “Misiya London”. Sofia, 2013].
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1. The Bagpipe, dir. Henry Koulev and Nikolay Todorov, 1982

their stylistic breakthroughs to avant-garde styles and ideas. But the entire
process in our animated cinema seemed somehow frozen and bound up with
the parameters of Bulgarian tradition – the satirical film or the philosophical
essay. In this context, even the radical absurdity of the debutant Ivan Russev
in ‘Yellow’ (2001) and ‘Gray’ (2005) was more a revolt of a young author
against the Status Quo the and not a natural way of expressing one’s free
vanguard ideas and drawings.
The disrupted development of modernism and avant-garde forms during
the totalitarian period in the history of Bulgarian art, in the context of stronger
or softer censorship, formed an impression that any reference to modernism
was a dissident gesture, a sort of a rebellion against the restrictive ideological
canon. In the years after the fall of the Berlin Wall, the loss of this familiar
ideological “stability” did not create a new radical avant-gardist trend that
would enable Bulgarian animation to compensate for the years of written
and unwritten restrictions. Bulgarian feature film at the same time turned
to some kind of imitation of Western codes and narratives. Maya Dimitrova
argues: “For us, the imitation of a model turned out to be wrong because
the model itself is in a phase of exhaustion. […] To rely on genre structures
on the Balkans is a self-restriction of the resource originality/modernity
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that we still possess”9. Bulgarian animation did not turn to well-known
genre models but mostly tried to reach for the best vanguard examples of
the 80s that had a great impact not on the audience (because of distribution
restrictions) but on the authors themselves.
2009 was a radical turning point in the development of Bulgarian animated
film, marking the end of the ‘transition’. At the national festival of the
documentary and animated film “Golden Rhyton” in Plovdiv simultaneously
and suddenly four (!) films appeared – extremely different, but indicative
for the art process. They swept the existing practice of quiet adherence to
the status quo. ‘Anna Blume’ by Vessela Dantcheva, ‘Three sisters and
Andrey’ by Boris Despodov and Andrey Paounov, ‘Fellinicita’ by Andrey
Tsvetkov, and ‘The Lighthouse’ by Velislava Gospodinova were films that
changed the entire discourse in Bulgarian animation cinema with their neoavant-garde thinking and free embedding of motifs, aesthetics and stylistic
accents of European culture in the film. In doing so, the authors made it
with a natural lightness that has never existed until that time in Bulgarian
cinema. This easiness was a result of the authors’ credence that they are
citizens of the world and the treasures of the whole world’s culture are the
natural inspiration for their creativity and are their undeniable heritage.
‘Anna Blume’ by Vessela Dantcheva is
an unconventional film work that has been
transferring bridges to the European avantgarde of the beginning of the last century.
The film is an adaptation of Kurt Schwitters
Dadaist poem of 1919, and the visual
design by Ivan Bogdanov was inspired
by surrealism. Vessela Dantcheva plunges
into the depths of the subconscious, in a
talented and original way, to explore the
vague impulses of sexuality and obsession
of the man with a woman. The chosen
surrealistic approach, in this case, is
artistic and creative, not stereotyped or just
quoting. In this combination of Dadaism
and surrealism, there is no immaturity. The
director’s concept is based on multiple
variations
of constantly emerging motifs,
2. Poet and painter Kurt Schwitters
as
well
as
the
elegant visual style in black
(1887–1948) – dadaist, constructivist,
and white with one main color as an accent.
surrealist
9 Димитрова, Mая. Метаморфози в общуването. Автор-екран-зрител. С., 2006, 38 [Dimitrova, Maya. Metamorfozi v obshtuvaneto. Avtor-ekran-zritel. Sofia, 2006, 38].
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3. Anna Blume, dir. Vessela Dantcheva, 2009

Vessela Dantcheva includes in the film an archive audio record of the poem’s
text, performed in a strange, distant manner by Kurt Schwitters himself.
The Dadaistic verbal conundrum relies on the incomprehensible phrases
and sound-matches, while in the visual layer of the film obsessive images
are constantly changing and developing. From a lipstick stain on a cup of
coffee, a strange, almost unshaped red creature symbolizing the woman
is born, representing sexuality in general. One of the favorite surrealistic
images – René Magritte’s black hat – represents the male essence. The love
act causes a sense of soreness and trauma, of distance and lack of human
emotion but at the same time, it is uncannily overwhelming, although the
man is still replaced by the hat. The visual style is very elegant in black
and white and one basic color, red at the beginning, then the opposite in
the spectrum green – at the ending. The white-black-red range is also a
major source of energy in the work of the suprematists (Cazimir Malevich,
Lyubov Popova, etc.)
The changing of the red color with its opposite green, as well as the
appearance of living letters threatening Anna, is an essential part of the
film’s encoded messages and at the same time, they are a kind of a joke
with the basic colors of suprematism. This penetration into the subconscious,
dark, and unexplored areas of the mysterious inner life, creates a world of
ambiguous gestures and frightening phobias, thus exploring the labyrinths
of the psyche.
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‘Three sisters and Andrey’ by Boris Despodov and Andrey Paounov is
another kind of challenge to the Bulgarian animation tradition. This is an
absurd joke with Chekhov’s theatrical play in which the unbearable boredom
of being and the appearance of a mosquito lead to a fatal outcome. It is also
a transformation of Anton Chekhov’s characters who were unexpectedly
located in the first years after the October Revolution. “The film is a terrifying
expressive metaphor of the mutilated life that has become a senseless and
mechanically repetitive habit. This in itself is a Chekhov’s motif”, writes
Nevelina Popova10.

4. Three Sisters and Andrey, dir. Boris Despodov and Andrey Paounov, 2008

The authors try to create a hybrid animation rotoscoping the actors Yosif
Surchadzhiev, Ilka Zafirova, Zlatina Todeva and Gergana Djikelova whose
images were subsequently hand-re-painted on paper in a hyperrealistic
style. In this case, the Bulgarian animation turns not to the modern but to
the postmodern tradition in fine arts, which, for understandable reasons, has
had no development in the previous historical period in Bulgaria.
The faces, similar to their prototypes, are quite altered by the hyperrealistic
painting. Each frame of the film is hand-made and re-shot, thus obtaining
a new image quality. By the way, this film fits into a rather powerful trend
in contemporary world cinema, combining captured images with animated
approaches and conditionality. The recently flourishing hybrid between
the live action and animation genres shows the aspiration of a number of
authors to combine the ontology of the spontaneously captured man with the
conceptualism of animation cinema. Boris Despodov and Andrey Paounov
very successfully achieve this dual suggestion. The very actions of the actors
10 Попова, Невелина. Драматургичното пространство на анимацията. С., 2016, 162 [Popova,
Nevelina. Dramaturgichnoto prostranstvo na animatsiyata. Sofia, 2016, 162].
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are transformed into a conditional and absurd code by multiple repeating
gestures. The strange mechanisms, the ‘naturalistic cruelty of details’11, the
particularities of the set such as inscriptions, Lenin’s pictures or posters
on the wall place the action beyond any timeframe. The animation tries to
achieve the sense of full life of man, of his body, of his natural behaviour,
without depriving it of the power of the pictorial image. This scale of the
human, of the substance and ‘materiality’, is essential to achieving the sense
of unbearable boredom of being.
What is important, however, is that Boris Despodov and Andrey Paounov
easily approach a foreign literary tradition without fear of its conceptual
transformation. This places the film in the general trend starting from 2009
films to open up the local Bulgarian frameworks to the world and to adopt
the foreign cultural heritage without a sense of inferiority or marginality.
Combining a text of a Russian author (Chekhov) with the western (mostly
American) hyperrealistic postmodern style in a Bulgarian animated film is
a challenge.

5. Fellinicita, dir. Andrey Tsvetkov, 2009

A similar mode of adopting the modern and postmodern European tradition
can be seen also the magnificent carnival and visual bacchanalia inspired by
the great master of the world cinema in ‘Fellinicita’ by Andrey Tsvetkov –
a film that does not adhere to a complex plot construction but follows the
associative and the emotional logic of Fellini’s films.
11 Popova. Драматургичното пространство, 162.
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Velislava Gospodinova’s ‘The Lighthouse’ is based on Jacques Prévert’s
poem ‘The Lighthouse keeper loves birds too much’. The poetic potential,
however, is conveyed through expressive means which compress the mood
to tragedy in the ending. Velislava Gospodinova’s black-and-white styling,
supplemented only by the red blood of the pounding into the lightbulb birds
has a shocking effect. Again the black-and-white+red colour palette alludes
suprematistic art, this time as a furious and artistic replica of expressionism.

6. The Lighthouse, dir. Velislava Gospodinova, 2009

The freedom of interpretation, the ease with which Bulgarian authors
incorporate motifs and concepts borrowed from the Western European avantgarde, modern and postmodern art, is a mark of overcoming the identity
crisis of the previous decade. As citizens of the world, the young generation
of animation directors feel themselves both “here” but also as heirs of the
European cultural heritage. In the 2010s more and more Bulgarian authors
refer to the world treasures not forgetting the native values. Globalization
already reconciled with the local, national and Balkan values. I can only
mention ‘Father’ (Ivan Bogdanov, 2012, with a team of co-directors from 4
countries), ‘Mark and Verse’ (team of 5 co-directors, 2015), ‘The Day of the
Bleeding Gums’ (Dimitar Dimitrov, 2014), ‘A Traveling Country’ (Vessela
Dantcheva, Ivan Bogdanov, 2017), ‘The Blood’ (Velislava Gospodinova,
2012), ‘The Piano Player’ (Assia Kovanova, Andrey Koulev, 2012), ‘Love with
Occasional Showers’ (Assia Kovanova, Andrey Koulev, 2015), ‘Jungle out
of the Window’ (Ivan Vesselinov, 2013), ’20 Kicks’ (Dimitar Dimitrov, 2016)
and many others. Logically this process of opening the narrow national gates
gained back the international acclaim of the so-called in the past Bulgarian
animation school and the young generation of Bulgarian animators received
the awards from some of the biggest international festivals.
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7. The Day of the Bleeding Gums, dir. Dimitar Dimitrov, 2014

Some of the Bulgarian authors became globe-trotters spreading their
skills in Germany (Milen Vitanov), France (Emma Vakarelova), Canada
(Theodore Ushev, Velislav Kazakov, Ivan Rusev, and others), USA (Roumen
Petkov, Vladimir Todorov, Bronislav Likomanov, Danail Kraev and others),
Australia (Nikolay Tilchev) and so on. Some of them work for the industry
but others manage to create their films auteur contributing to the world’s
avant-garde cinema. The most famous of them is the ‘Oscar’ nominated
Theodore Ushev. Although based in Canada, and being one of the stars of
the National film board of Canada, he always underlines his Bulgarian origin.
Ushev is very persistent in his modernistic and avant-garde oriented works.
From his first films till now he drives strongly upon the visual aesthetics of
the avant-garde (Russian constructivism – Tower Bawher, 2006 and Drux
Flux, 2008; surrealism and cubism – Gloria Victoria, 2013, Sonàmbulo, 2015,
experimental cinema – Lipsett Diaries, 2010 and many others). And the world
press is happy to decipher the traces of the avant-garde movements in his
contemporary works. “In 2015 Ushev made his dreamlike Sonàmbulo (The
Sleepwalker) – a surrealist journey through colours and shapes, inspired
by the poem Romance Sonámbulo by Federico García Lorca. In this visual
poetry in the rhythm of fantastic dreams and passionate nights, the images
are heard and the music can be seen”12. “Ushev drew heavily upon Joan Miró
12 Amidi, Amid. ‘The Sleepwalker’ by Theodore Ushev. – Cartoon Brew, 1.05.2017. Available
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and his distinctive biomorphic forms, geometric shapes, and semi-abstracted
objects. […] Like Miró, the short film balances the feeling of spontaneity
and the stream of consciousness with precision and strong compositions
[…]. As the short builds to its crescendo, the art lovers out there must be
sure to keep their eyes peeling for Ushev’s other influences (and even little
homages) from all over the art world including Pablo Picasso, Alexander
Calder, Wassily Kandinsky and many more”13.

8. Sonàmbulo (The Sleepwalker), dir. Theodore Ushev, 2015

The Bulgarian contribution for this joyous and playful Ushev’s film is the
musical ethno-jazz composition of Kottarashky (Nikola Gruev) “Opa Hey!”
that adds ‘impossible’ Balkan rhythm to a modernistic imagery creating an
imaginative postmodern mix.

at: https://www.cartoonbrew.com/cartoon-brew-pick/sleepwalker-theodore-ushev-147339.html
[accessed 14.03.2018].
13 Bowers, Jeffrey. The Federico García Lorca and Joan Miró-Inspired Romp “The Sleepwalker”.
The Vimeo blog, 4.01.2017. Available at: https://vimeo.com/blog/post/staff-pick-premiere-thesleepwalker [accessed 8.02.2018].
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ –
МЕЖДУ ТРАДИЦИОННОТО И ДИГИТАЛНОТО
Радостина Нейкова1
Резюме: С въображението си децата и юношите приемат екранните образи
и пресъздават във въображението си, от една страна, най-фантастични
светове, но от друга – и най-точните и тривиални подробности, ако авторът
е успял да се справи с поднасянето им в литературен или визуален вариант.
С все по-големия напредък на дигиталните технологии възможностите за
индиректно общуване все повече се приближават до тези на директното.
Важно за подрастващите е и умението да гледат и възприемат екранно
произведение. Изкуството да събере в една цялостна история отделните
образи, визуални метафори и обобщения дава на младия зрител по-високо
ниво на естетическо удовлетворение от цялостното екранно произведение.
Изграждането на усета у младия човек да филтрира екранния поток, да
избира свой собствен списък с важни филмови произведения го превръща
в цялостна личност.
Настоящият текст спира вниманието си върху няколко съвременни филма,
насочени към ключови проблеми на младите хора.
Ключови думи: детско и юношеско кино, съвременно изкуство, тийнейджъри,
съвременна визия, съвременна литература за деца и юноши

В приятелска дискусия между професионалисти в сферата на анимационното кино от средата на 2017 г. се стигна до определението, че
за „детско и юношеско“ кино световните фестивали приемат всеки
филм, който не е твърде песимистичен и в който има ясно разказана
история. Ако има и хепиенд, филмът има още по-голяма вероятност
да навлезе напред в рейтинговия списък за младежко и детско кино.
Разбира се, дискусията остава повече в сферата на приятелския хумор,
отколкото в дебрите на сериозни научни изследвания по проблема. Но
за съжаление, в нейните изводи има голяма доза истина.
Подрастващите пък от своя страна определят за детско-юношески
филми онези, „чиито сценарии и истории са пригодени за въпросната
възрастова група, филми, свързани с техните интереси и очаквания,
1 Dr. Radostina Neykova is an Assoc. Professor, Scientific Secretary of the Institute of Art Studies, BAS. Research field: animation and children cinema. Author of the books: “Contemporary
Children Cinema” (2016), “Comics on the Contemporary Screen” (2009). Director of awarded
animated films. E-mail: radostneykova@gmail.com
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филми, които са насочени главно и основно към това, което юношите
искат да видят“ (отговорът е даден от 15-годишна Гергана Дянкова).
Какво всъщност означава юношеството? „Ако се опитаме да дадем
едно определение, то ще бъде, без съмнение, следното, пише в изследванията си психологът Патрик Деларош: „юношеството съответства
на неотдавнашното колективно осъзнаване на съществуването на една
психологична криза, отключена от появата на сексуалната сила при
детето и търсеща изход извън рамката на семейството“ 2.
„Както понятието „детство“, формулирано от Филип Ариес, така и
понятието „юношество“ може да бъде исторически датирано: може да
се каже, че родено с Революцията, то се утвърждава през 19 век (терминът юношество губи подигравателната си конотация в речниците през
1850 г.)“3. В настоящия текст често ще заместваме термина юношески с
тийнейджърски поради масовостта при навлизането му в официалния
и разговорен език. След като самият термин юношество е създаден
през 19 век, нека се върнем назад в историята, където може би този
период на израстване не е бил от такова значение като днес? Разбира
се, това е изключително важен етап в психологическото, емоционално
и физиологическо развитие на човека. В епохата на Античността е
съществувало под формата на младост и разбира се, заедно с нея се е
разглеждал и проблемът за младостта. В изследването на юношеството
френският психоаналитик, заместник-председател на Асоциацията
за психоаналитично формиране и фройдистки изследвания в Париж
Патрик Деларош разказва как древните гърци успявали да ограничат
проблема на преминаването през пубертета благодарение на военната
повинност (ефебството), докато при момичетата ритуали на преминаване
от една възраст в друга са били брачните ритуали. „По същия начин
при римляните началото на зрялата възраст се отбелязвало с деня на
първото обличане на мъжка тога на седемнайсет години с поклонението
на хълма Капитолий“4.
В класическите писания за примитивните общества тийнейджърският период сякаш не съществува заради замяната му с ритуалите на
инициация.
Интересна гледна точка за развитието на децата и младежите дава
в лекция за децата и четенето английският писател Нийл Геймън5. Той
2 Деларош, Патрик. Юношеството. Ямбол, 2004, 13 [Delaroche, Patrick. Yunoshestvoto.
Yambol, 2004, 13].
3 Huerre, P., M. Pagan-Reymond, J.-M. Reymond. L’adolescence n’existe pas: Une historie
des tribulations d’un artifice (ed. Odile Jacob). Paris, 1997.
4 Delaroche. Юношеството, 13.
5 http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/pochemu-nashe-buduschee-zavisit-ot-chteniya-579605/© AdMe.ru [accessed 12.02.2017].
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разказва простичката история за това как присъствал на разговор на
строителни предприемачи в Ню Йорк и въпросът бил как индустрията за строене на затвори може да планира бъдещия си обем работа за
следващите 15 години. Отговорът се оказал доста лесен. Строителните
предприемачи използвали простичък алгоритъм, основаващ се на въпроса: какъв процент от 10–11-годишните деца днес не могат да четат?
А спокойно може да прибавим и въпроса колко и какви филми гледат
същите днес 10–11-годишни тийнейджъри?
С четенето на художествена литература тийнейджърите стават донякъде зависими от четенето, от желанието да узнаят какво ще се
случи на следващата страница на книгата, а после и на по-следващата...
Подобна е настървеността на тийнейджърите и към любимите филми
или сериали. Те гледат всичко наведнъж. Свикнали са, че няма да чакат
следващата серия на любимата история в същия ден след една седмица.
Следващата серия ги чака в интернет пространството веднага. Дори
в телевизионния ефир те могат да върнат даден любим момент или
епизод и да го гледат още веднъж и още веднъж.
С четенето децата и тийнейджърите развиват мисловната си дейност, запознават се с нови думи, научават се да общуват нормално, а
изразяват с думи това, което ги вълнува.
Нийл Геймън посочва, че: „не съществуват лоши автори на книги
или режисьори на филми за деца“. И има голямо право в това свое
съждение. Това, че за нас, възрастните, една история е скучна, позната
и елементарна, не значи, че е така и при децата и юношите. Дългогодишният ни опит и познание ни помагат бързо да филтрираме нужния
ни или ненужен литературен или екранен наратив. Но юношите трябва
тепърва да натрупат тази полезна (а понякога и тежка) информация, за
да се изградят като зрели индивиди. Щом децата искат да четат тези
книги и ги търсят, значи, книгите носят в себе си нещо, което им е
полезно. Децата и юношите са различни от възрастните. Те намират
нужните за тях в дадения момент истории и „влизат“ в тези истории.
„Лошата“ и износена история не е лоша и износена за юношите. Те
откриват в тези стари и до болка познати за възрастните идеи себе си,
търсят се, преоткриват се...
Четенето е процес на „авторска реконструкция“6 на това, което
се крие зад знаците – смята професорът в Института за психология
в Екатеринбург Александър Лобок, – които реално не визуализират
нищо определено, но по някакъв хитър начин носят в себе си образи,
създават безбройни вселени на различни създания. В същността на
6 Лобок, Александър. Умение читать [Lobok, Aleksander. Umeniye chitat’]. Available at:
https://pedsovet.org/beta/article/umenie-citat, 5.06.2017 [accessed 12.04.2018].
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говора, в умението на младия човек да чете (не да получава информация, а да „получава знания“) – именно в това се съдържа главното,
което отличава образования човек от необразования. Юношата, който
се увлича от четенето, е усвоил изкуството да създава в съзнанието си
свои собствени мисловни картини, визуализирайки прочетения текст.
Четенето създава у младите хора не само умение да проявяват своята
субективност в процеса на създаване на свои образи, но и умение
адекватно да „реконструират“ това, което се намира „зад“ текста, умението да откриват скритите в текста смислови и художествени образи.
Умението да обединяват цялото, като възприемат не отделните думи,
изречения или фрагменти от прочетеното, а да ги обединяват, чувстват,
възприемат и дешифрират в целостта на текстовата тъкан. Изкуството
да възприемат текста като неделимо цяло.
Подобно е и умението на детето и юношата да гледа и възприема
екранно произведение. Изкуството да събере в една цялостна история
отделните образи, визуални метафори и обобщения дава на младия
зрител по-високо ниво на естетическо удовлетворение от цялостното екранно произведение. Изграждането на усета у младия човек да
филтрира екранния поток, да избира свой собствен списък с важни
филмови произведения го превръща в цялостна личност.
Ще спра вниманието си върху няколко съвременни филма, насочени
към ключови проблеми на младите хора.
Мотивите за израстването и справянето с проблема на самотата са
често срещани в съвременното детско-юношеско кино. Такъв пример
е „Моята приятелка Мари“ (реж. Сун-ган Лий, 2002). Южнокорейският анимационен филм разказва за лятната ваканция на едно момче и
изживяната от него сюрреалистична фантазия. Нам-уоо е обикновено
момче, което живее с майка си и баба си. Хората в живота на Ким Намуоо често го напускат – най-добрият му приятел отива да учи в Сеул,
баща му е починал, а майка му, макар и само привидно, го „напуска“,
обръщайки повече внимание на новия си приятел. Историята на филма
проследява именно откриването на себе си и емоционалното израстване
на момчето по време на физическото му порастване. Филмът печели
Гран При за пълнометражен филм на 26-ия Международен фестивал
за анимационни филми Анеси, Франция.
Екранът извежда събирателен знаков образ на живота като цяло.
Режисьорът успява да събере целостта на разказа, заплитането на
интригата, чувството за хумор и най-вече – хармоничното въвеждане
в разказа на магически създания, заимствани от всички приказки, фантастични светове, митове и нереални светове.
По подобен начин и малкият Нам-уоо прекарва ваканцията си заедно
с най-добрия си приятел и котката му, изследвайки стар морски фар.
Двете момчета откриват загадъчно парче мрамор, което ги отнася в
258

странен и изпълнен с фантастичен живот свят. Потапяйки се в света
на тази фантазия, Нам-уоо среща нямото момиче Мари, което му дава
единственото усещане за постоянно и безкрайно присъствие. Цялата
история е разказана от флуидния спомен на възрастен, спомнящ си
вълшебството на едно отминало лято. Всичко преминава като низ от
изплъзващи се събития през противоречивото и едновременно усещане
за фантастичност и за реалност. Изображението се носи по изградените
от паметта картини, които невинаги са верни и точно отразени.
„Моята приятелка Мари“ създава усещане за присъствие на вълшебство и приказност в историята, на визуалната им привлекателност на
изображението. Разказването на тази приказка успява да изгради първичната форма на обучение, инициация и оформяне на човешката същност.
От друга страна, стои и усещането за отчужденост – отчуждението на
младия човек в студа на забързаното съвременно време, постигната в
реалистичността на изображението на големия град, от който тръгват
да се местят момчето и майка му в първите кадри. Реалистичността на
изображението носи остро усещане за самотата на съвременното дете
и усещането за отчуждение от родители, приятели, среда.
В своята дисертация във Факултета по класически и нови филологии
към СУ „Св. Климент Охридски“ Николина Кирилова обръща внимание
на филма като широко използващ „символични, магически и реалистични елементи в анимационен стил, който е значително по-различен
и от американската анимация в стил Дисни, и от японската анимация.
Например перлата, която е една от осемте скъпоценности и символизира чистота и богатство, в “My Beautiful Girl, Mari” символизира
невинността на детството“7.
Филмът кара зрителите си да се почувстват като деца. В развитието
на наратива нещата просто се случват и човек се чувства като дете,
което вярва и може всичко. Проблемът със самотата и страха на младия човек да се доближи по-близо до другите, за да не бъде поредният
изгубен приятел, развива много важни и за съжаление, често срещани
проблеми от ежедневието ни. И всичко това е разказано по изключително изящен анимационен начин, със засилващата се емоция на едно
бягство в спокойствието и съзряването.
Разбира се, фантастичните приключенски истории за деца и юноши не се намират само сред заглавията на блокбастърите. Нека спрем
7 Кирилова, Николина. Традиционни символи в съвременната корейска култура на развлеченията (комикси, анимация и компютърни игри). СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет
по класически и нови филологии, докторска дисертация, 2015, 50 [Kirilova, Nikolina. Traditsionni simvoli v savremennata koreyska kultura na razvlecheniyata (komiksi, animatsiya i
kompyutarni igri). SU “Sv. Kliment Ohridski”, Fakultet po klasicheski i novi filologii, doktorska
disertatsiya, 2015, 50].
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вниманието си на един български игрален филм от последните години – „Лили рибката“ (реж. Ясен Григоров, 2018). Той е своеобразно
„Пиршество на визуалната хибридност в българското игрално кино“,
както анализира филма Надежда Маринчевска в статията си за филма
в списание „Кино“ 8.
Интересни и съпътстващи темата за съвременното детско-юношеско кино са типажи, често гротескови и винаги многоцветни. В своята
цялост „Лили рибката“ е филм, който се възприема на един дъх – като
разказана или прочетена приказка. Цветен и силно колоритен филм.
Чиста проба семеен филм, който „поставя въпроси, от чиито отговори
се интересуват както съвременните деца, така и техните родители“9.
Или както го определят създателите му: „История с фантастични герои
и любов във всичките ѝ форми“.
„Лили рибката“ е филм размисъл „за това как ние, възрастните, се
отнасяме със своите деца, подкрепяме ли ги достатъчно, поощряваме
ли ги, доверяваме ли им се, уважаваме ли ги като личности?“10 – пише
в текста си Надежда Маринчевска.
Всъщност приказната история започва още със самото си начало.
Историята е изградена с множество добре поднесени и драматургично защитени психологически норми, правила и модели. Наративът се
фокусира върху приказната история на едно необикновено дете, което
всеки път, щом някой го погледне право в очите, претърпява странна
трансформация. Взетият донякъде от литературата похват с глас зад
кадър, който запазва литературния разказ, доразвива богатството и
плътността на кинематографичността, допълва го с литературните си
епитети и метафори и дори води развитието на наратива. Акцентът в
историята е превръщането на малкото момче Дани в момичето Алекс.
И обратното – от момичето Алекс в момчето Дани. Родителите му се
опитват да му помогнат по всякакъв начин. Влизат при детето си само
с гръб. И не могат да го погледнат в очите. Или по-скоро – не трябва
да го поглеждат в очите, ако не искат то да претърпи поредната трансформация. Докато накрая отвеждат детето в малко селце, където среща
връстничката си Лили – внучка на говорещ Японски шаран и дъщеря
на цигани магьосници. Гласът зад кадър на места дори се приема като
основен двигател и подсилва възприемането на филма като приказка.
Интересни са и всички поддържащи образи. Като се започне с ключовите персонажи на Професора и Сестрата, премине се през циганската
8 Маринчевска, Надежда. Пиршество на визуалната хибридност в българското игрално
кино. – Кино, 5–6/2017, 60 [Marinchevska, Nadezhda. Pirshestvo na vizualnata hibridnost v
balgarskoto igralno kino. – Kino, 5–6/2017, 60].
9 https://www.kinoarena.com/bg/movie/lili-ribkata [accessed 12.02.2018].
10 Marinchevska. Пиршество на визуалната хибридност, 63.
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фамилия, която е изградена ярко – с всякакви причудливи, фантастични
елементи – с образа на Дядо Риба, със сините ръце на майката русалка или с изготвените очила лупи, приличащи на аквариум с плуващи
във водата им малки рибки. Та чак докато се стигне до бабите, които
денонощно стоят на пейката на мегдана – обобщен единен образ на
клюкарките наблюдателки, приказно претруфени и гротескни. Директорът на училището много уместно се вплита в общия образ на бабите
наблюдателки, ставайки сякаш „една от тях“. Дори самата къща на
село, в която се настанява семейството на необикновеното дете, има
две половини – мрачно сива, в която живее Дядо Сянка, и нормална –
бяла, в която се настанява фамилията.
С покадрово заснетите и обработени, художнически изградени моменти като розово-синята или синьо-лилава вихрушка и други филмът
се приближава до естетиката на анимационното кино. С многоцветните
и детайлни цигани магьосници. С мърморещия, нервен и постоянно
недоволен Директор на училището. Или с действията на типажа на
Дядо Сянка например. Но и с пресилените (независимо че само с актьорско отиграване и грим) мимики и жестове на герои като Професора
и Сестрата.
Ясен Григоров, режисьор на филма, посочва, че: „Смяната на пола е
художествена метафора. Метафора, която е инструмент, за да се покаже
нестабилността на едно дете, което расте в несигурна среда. В никакъв
случай не се чувства сексуално несигурно. Няма нищо в историята,
което да насочва към сексуалност. Има метафора на несигурност, която
родителите създават заради тяхната собствената несигурност“11.
Ключов отговор на всички риторични въпроси относно свързването
на филма с модерната напоследък джендър тематика е репликата на
Разказвача на финала на филма: „Виж къде се намираш – не можеш
даже да погледнеш детето си в очите...“. Разсъждавайки над историята,
няма как да подминем и множеството дискусии относно същата тази
джендър тема, така популярна именно в момента на излизане на филма
на голям екран. И осмисляне на това, какво влияние има този проблем
върху децата и юношите, които в момента на своето израстване свикват
подсъзнателно да прекарват всяка една поетична и приказна история
през изкривения псевдоморал на пол, религия, политика? Самият
режисьор се „оправдава“ в различни медии с идеята, че „смяната на
пола във филма е метафора, която над 90 % от зрителите разбират“12.
11 Григоров, Ясен. В историята на „Лили рибката“ няма нищо, което да насочва към
сексуалност [Grigorov, Yassen.V istoriyata na “Lili ribkata” nyama nishto, koeto da nasochva
kam seksualnost]. Available at: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6713225, 29.01.2018
[accessed 29.01.2018].
12 Grigorov. В историята на „Лили рибката“.
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С въображението си децата и юношите приемат екранните образи
и пресъздават във въображението си най-фантастични светове, но и
най-точните и познати подробности от реалния живот, ако авторът е
успял да се справи с поднасянето им в литературен или визуален вариант. Мисля, че това твърдение важи с пълна сила и за филма „Лили
рибката“ на Ясен Григоров. Всички деца могат да приемат историите,
били те на хартия или на екран, „близо до сърцето и техните герои да
се превърнат в живи хора и истински приятели“13. С все по-големия
напредък на дигиталните технологии възможностите за индиректно
общуване все повече се приближават до тези на директното. От гледна
точка на изследователите на медийната психология детско-юношеското
кино има най-много общи черти с някои от принципите за „виртуална
идентичност“. Както и с принципа на повторението, който става водещ в наратива за премодулиране на пространството на модерността
в нещо късномодерно на екрана, нещо, с което детето е свикнало още
от най-ранна възраст.
В сферата на телевизията съществуват и фантастично-приключенски,
детско-юношески примери като сериала „Шоуто на Рен и Стъмпи“.
Независимо от достатъчната доза естетика, поука и други полезни
неща, филмите за младите хора постоянно търсят и доза забавление
във всичко, което те гледат. Връщайки се към края на 20 век, създателите на детския анимационен телевизионен сериал „Шоуто на Рен
и Стъмпи“ стъпват именно на тази основа, създавайки безкрайните
приключения на двамата безумни приятели. Авторите на сериите
искат да дадат глътка въздух на децата и ежеседмични „30 минути, в
които никой да не има казва какво да правят“14. Децата не намират за
смешни само плоските и груби шеги. За това и режисьорът набляга на
хумора във филма и множеството гегове и комични ситуации. Смята,
че в повечето анимационни серии за деца аниматорите се ограничават
от три-четири характерни за всеки персонаж лицеви израза за изграждането на емоция. За това създателят на серията Джон Крикфалъси се
стреми да вложи в героите си хиляди емоции. Сигурен е, че на децата
са нужни именно емоции (и то най-вече приятни и смешни). А всичко
това усложнява изработването на телевизионни серии, защото след
многочасовия и прецизен творчески труд на художниците и аниматорите
същата процедура трябва да се повтори и в звукозаписното студио със
записването на множество звукови и гласови емоции за създаването на
достатъчно добър визуален образ, който децата наистина да харесат и
13 Lindgren, Astrid. Interview. Available at: http://detskiknigi.com/astrid-lindgren-za-znachimostta-na-detskata-kniga/ [accessed 2.03.2018].
14 Kricfalusi, John. Interview. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2014/08/27/ren-andstimpy_n_5647944.html [accessed 4.03.2018].
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обикнат. Създавайки образите на героите си, Джон Крикфалъси разказва,
че типажът на Стимпи е започнал „от драскулка на бавноразвиваща се
котка“15.
Друг подобен пример, насочен не само към детска и юношеска
публика, а към цялото семейство, е южнокорейската анимация „Джони
Експрес“ (реж. Кьон-мин У, Южна Корея, 2014). Историята се върти
около един наглед обикновен ден от живота на междупланетарния
куриер Джони, който е толкова отегчен от рутината на ежедневието
в „най-добрата куриерска фирма във Вселената“, толкова мързелив
и алиениран, че не забелязва лилавите еднооки обитатели, които са
пристигнали. Филмът е изпълнен с множество гегове. А замяната
на диалог със смешни и оригинални звуци допълва забавния ефект.
Анимационният типаж е изграден в традициите на често срещаната
комерсиална компютърна анимация, която се приема доста добре и
без никаква емоционална съпротива от детско-юношеската публика.
Сюжетът започва с простичката задача как един мързелив куриер
трябва да предаде микроскопична пратка на планета, чиито обитатели
са хиляди пъти по-малки от самия куриер. За да успее да види пратката,
Джони трябва да я увеличи над 5000 пъти. Разхождащият се куриер дори
не разбира какви разрушения причинява на миниатюрните жители на
планетата и как с всяка своя стъпка застрашава живота им. Интересно
е възприемането на поуки от страна на децата и юношите, предадени
с емоцията и лекотата на голямата доза хумор.
Финалът отново е наситен с хумор. Малките лилави същества изпращат щастливи излитащата ракета на куриера, но леките пламъчета
на ракетата изпепеляват цялата им планета. Оцелява единствено едно
малко лилаво същество, което, летейки върху кутийката от газирана напитка, получава пощенската пратка, инициирала началото на историята.
Връщайки се към развитието на съвременното детско-юношеско кино,
интересен момент в съзряването на младия човек е, че както с книгите,
така и с филмите той създава свои класации от любими и харесвани
заглавия, които постепенно, през целия му живот, се изменят с годините.
Постоянно се появяват нови и нови филми и книги. Но на местата на
„вътрешната“ библиотека и филмотека в главата на човек прочетените
и гледани произведения невинаги отпадат, независимо че понякога
променят мястото си в класацията. Разбира се, нормално е младият
човек често да променя вкуса си, пристрастията, предпочитанията. Но
всичко това повишава нивото на образоваността и еманципираността
му. Помага му да се изгради като личност, да продължава да се развива.
15 http://www.huffingtonpost.com/2014/08/27/ren-and-stimpy_n_5647944.html [accessed
4.03.2018].
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Често, когато родителите четат на глас на малките си деца, се появяват
умората от познатото и усещането за скука от страна на възрастните.
Но това е откриване на нова вселена за децата.
„Може да изглежда странно, но един основен недъг на нашата съвременна детска поезия е, че тя е писана нарочно за деца16 – пише още през
1942 г. Атанас Далчев. – Тоя умисъл сам по себе си вече, без да говорим
за паричните интереси, които вдъхновяват най-често книжнината ни
за деца, убива искреността на поетите и пресича процеса на творчеството им още в извора. От него иде престореността, вдетиняването и
всички останали недостатъци. Трябва да се каже със съжаление, че
повечето от нашите детски поети говорят на децата с оня сладникав
и преправен глас, който срещаме у някои детски учителки, и вършат
същите грешки спрямо детската природа, каквито вършат и детските
учителки.“ За съжаление, повече от 70 години по-късно тази зловредна
тенденция да се пише за деца и юноши именно търсеното и пререкламирано съдържание продължава. С този кратък текст на Далчев се
поставя и началото на един от известните спорове в литературния ни
живот – този за българската детска поезия. Другият участник е Христо
Радевски. Спорът продължава и през следващата 1943 г. на страниците
на същото списание „Изкуство и критика“: „Поезията, както е известно,
не се прави, а се ражда и тя е детска не когато се предназначава за деца,
а когато се ражда такава“17.

1. „Моята приятелка Мари“, реж. Сун-ган Лий, 2002
“My Beautiful Girl, Mari”, dir. Lee Sung-gang, 2002

16 Далчев, Атанас. Изкуство и критика. С., книжка 5, април 1942 [Dalchev, Atanas. Izkustvo
i kritika. Sofia, knizhka 5, april 1942].
17 Dalchev. Изкуство и критика.
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2. „Моята приятелка Мари“, реж. Сун-ган Лий, 2002
“My Beautiful Girl, Mari”, dir. Lee Sung-gang, 2002

3. „Лили рибката“, реж. Ясен Григоров, 2017
“Lilly the Little Fish”, Yassen Grigorov, 2017
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4. „Лили рибката“, реж. Ясен Григоров, 2017
“Lilly the Little Fish”, Yassen Grigorov, 2017

5. „Шоуто на Рен и Стимпи“
“The Ren & Stimpy Show”
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6. „Джони Експрес“, реж. Кьон-мин У, Южна Корея, 2014
“Johnny Express”, dir. Kyungmin Woo, South Korea, 2014

Библиография
Григоров, Ясен. В историята на „Лили рибката“ няма нищо, което да
насочва към сексуалност [Grigorov, Yassen. V istoriyata na “Lili ribkata”
nyama nishto, koeto da nasochva kam seksualnost]. Available at: https://
www.24chasa.bg/mnenia/article/6713225 [accessed 29.01.2018].
Далчев, Атанас. Изкуство и критика. С., книжка 5, април 1942 [Dalchev,
Atanas. Izkustvo i kritika. Sofia, knizhka 5, april 1942].
Деларош, Патрик. Юношеството. Ямбол, 2004, 13 [Delaroche, Patrick.
Yunoshestvoto. Yambol, 2004, 13].
Кирилова, Николина. Традиционни символи в съвременната корейска
култура на развлеченията (комикси, анимация и компютърни игри). СУ
„Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии,
докторска дисертация, 2015, 50 [Kirilova, Nikolina. Traditsionni simvoli
v savremennata koreyska kultura na razvlecheniyata (komiksi, animatsiya
i kompyutarni igri). SU “Sv. Kliment Ohridski”, Fakultet po klasicheski i
novi filologii, doktorska disertatsiya, 2015, 50].
Лобок, Александър. Умение читать [Lobok, Aleksander. Umeniye chitat’].
Available at: https://pedsovet.org/beta/article/umenie-citat [accessed 5.06.2017].
Маринчевска, Надежда. Пиршество на визуалната хибридност в българското игрално кино. – Кино, 5–6/2017, 60 [Marinchevska, Nadezhda.

267

Pirshestvo na vizualnata hibridnost v balgarskoto igralno kino. – Kino,
5–6/2017, 60].
Huerre, P., M. Pagan-Reymond, J.-M. Reymond. L’adolescence n’existe
pas: Une historie des tribulations d’un artifice (ed. Odile Jacob). Paris, 1997.
Kricfalusi, John. Interview. Available at: http://www.huffingtonpost.
com/2014/08/27/ren-and-stimpy_n_5647944.html [accessed 4.03.2018].
Lindgren, Astrid. Interview. Available at: http://detskiknigi.com/astridlindgren-za-znachimostta-na-detskata-kniga/ [accessed 2.03.2018].

CONTEMPORARY ART FOR CHILDREN
AND ADOLESCENTS – BETWEEN TRADITIONAL
AND DIGITAL
Radostina Neykova
Abstract: With their imagination, children and teenagers perceive the screen
images and recreate in their imagination the most fantastic worlds, but also the
most precise and trivial details, if the author has managed to present them in
a proper literary or visual form. With the progress of digital technologies, the
opportunities for indirect communication are increasingly approaching those of
direct. Important for teenagers is the ability to watch and perceive a screen work.
The art of bringing together in a comprehensive story individual images, visual
metaphors and generalizations provide the young spectator with a higher level
of aesthetic satisfaction than the overall screen work. Building the young man’s
sense to filter the on-screen stream, to choose his own list of important films
makes him an individual.
The article concentrates on a number of contemporary films targeted at key
problems of young people today.
Key words: children’s and teenage films, modern art, teenagers, modern vision,
contemporary literature for kids and teenagers
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ
ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА МОЗАЕЧНОТО РОДНО
И МЯСТОТО НА ТЕАТЪРА В НЕГО
Ромео Попилиев1
Резюме: В статията се разглежда ролята на българския театър през
Възраждането за оформянето на националната идея, за оразличаването между
свое и друго, родно и чуждо, и за полагането на някои основни митологеми,
но също така се подчертава неизбежният синкретичен произход на театъра,
характерен и за останалите балкански страни. Възрожденската драма, с
основните си фабулни точки загубване, намиране и спасяване, се лишава
от своя наивитет в пиесата на В. Друмев „Иванко“, за да се отдаде правото
на старите да осъществят политическото строителство и обединението на
нацията. Но, както ще се види, този проект – драматургично и литературно
най-добре завършен и представен – се оказва невъзможен и непостижим за
политическата практика.
Ключови думи: родно, чуждо, нация, синкретизъм, роб, робство, загубване,
спасяване, стари, млади

От началото на 19 век пъстрата, многоцветна етническа мозайка на
Османската империя започва да се пренарежда в относително монохромните съставки, каквито трябва да изглеждат модерните нации. Родното
едновременно се стяга и разширява. В процеса на това оразличаване на
свое и друго, родно и чуждо дейно участва и театърът. В същинския,
съвременен смисъл той става възможен за българската общност едва
с „поевропейчването“ на Османската империя, започнало от 1856 г., и
с края на Кримската война. (Добри Войников дори ще напише едноактна комедия тъкмо със заглавието „Поевропейчването на турчина“.)
Излишно е да се опитваме еднозначно да отговорим на въпроса откъде
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е тръгнал българският театър: дали от училището или от читалището.2
Всяко такова културно явление в същността си е синкретично и съчетава
всичко родно и чуждо, налично в момента. Наистина у нас театърът
не е започнал от църковните обреди, както се е получило на Запад, но
в основата на неговото фабулно и сюжетно изражение безспорно стои
борбата за църковна независимост. Във всеки случай театърът и у нас
е неотделим от празника – училищен или църковен – и е бил част от
общото му честване. През Средновековието театърът също е част от
празника, за да се превърне после в ежедневие.
Така или иначе, за целта и у нас се създават или по-скоро привличат
отдругаде два основни театрални и драматични жанра: от една страна,
историческият спектакъл и драма, разказващи за миналото, но предупреждаващи за бъдещето, а от друга – комедията, насочваща към
злободневната съвременност и нейните нрави. През 18–19 век както
историческата мелодрама, така и комедията на нравите е важна част от
театралния пейзаж, така че образците, които могат да се адаптират както
драматургично, така и сценично, се намират в изобилие. Впечатлението
за българската възрожденска драма, изказано малко по-късно от Пенчо
Славейков, е също вярно: „мрак от мисли, хаос от думи“, върху който
все пак се рее „духът Божий на зараждането“3. Това наистина е Богът,
начеващ своето дело, чийто смисъл само Той осъзнава. Двадесетина
години преди това Неофит Бозвели създава в два диалога образа на
Мати Болгария; на майката – най-родното и безутешно страдащо тяло,
приковано на скалите до Янтра. Стига толкова, някой трябва да го освободи, раздвижи и драматизира. Необходима е както силата на съдбата,
така и някой нов Херакъл.
Загубване (отвличане), намиране и спасяване – по-късно това се
оказват основните точки на фабулната канава на възрожденската драма:
при „Многострадална Геновева“, „Изгубена Станка“, „Райна княгиня“,
„Велислава, българска княгиня“, „Стоян войвода“ и пр. Дори „Криворазбраната цивилизация“ на Войников е построена върху този основен
мотив. Ако се върнем прекалено назад, това е всъщност елинистична
2 С интересни анализи, материали и догадки за началото, или по-скоро началата на
българския театър, читателят може да се запознае например в сборника от Национална
теоретична конференция – Шумен, 7–8 май 2006 г. „Българският театър. Проблемът за
началото“, 2006 [Nacionalna teoretitchna konferenciya. Shumen, 7–8 May, 2006. “Balgarskiyat
teatar. Problemat za natchaloto”, 2006].
При всички случаи следва да се имат предвид книги като „История на българския театър“.
Т. 1. С., 1997 [Istoriya na balgarskiya teatar. Vol. 1. Sofia, 1997] от Stefanov, Vassil; История на
българския драматически театър. С., 1975 [Istoriya na balgarskiya dramaticheski teatar. Sofia,
1975] от Penev, Pencho и др.
3 Славейков, Пенчо. Събрани съчинения. Т. 5. С., 1959, 271 [Slaveykov, Pencho. Sabrani
sachineniya. Vol. 5, Sofia, 1959, 271].
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фабула, преминаваща през Ренесанса и мощно разгръщаща се в мелодрамата от 19 век. Жената, все още девойка, която скоро ще трябва да стане
майка; съсъдът на родното; при това единствено възможният; е изгубен
или отвлечен и юнаците „с дълги ножове и колчаклии потури“, както
ги нарича Пенчо Славейков, следва да го намерят и спасят от чуждите,
за да имат своето родно бъдеще. Неговият баща пък, Петко Славейков,
пише едноактната комедия „Малакова“ (1864), в която мъжете намират
моден дамски атрибут по онова време в Европа и спорят върху неговото предназначение. Интересен контрапункт на фабулата с героичното
спасяване е тази обърканост пред съзерцанието на един индексален за
времето си знак на жената. А може би това е знак за тревогата от нейното
отвличане от модерността? Впрочем мотивът отвличане-спасяване и
особено неговият първи елемент на отвличането е здраво вкоренен в
османската действителност до Освобождението. Тъкмо многобройните
и всъщност незаконни случаи на отвличания и заробвания предимно на
девойки и младежи е сред главните основания за популярното наименование на периода между 1396 и 1878 като „турско робство“.
Всъщност не бива да правим взискателни съвременни или пресилени
„европейски“ изводи от наивното и несъвършено, дори примитивно състояние на тогавашните български и балкански опити за театър и драма.
Когато вече успяваме да натрупаме един „по-културен“ европейски
речник, дискурс и жест; когато най-своето, тялото ни, се разгръща и
разчупва някак по европейски, в авангардния европейски театър започва умишленото разрушаване на драмата и дори на литературната
първооснова на театъра. Разпада се и така очупеното европейско тяло.
Зенон казва, че Ахил никога не ще надбяга костенурката – същото важи
с пълна сила и за т.нар. „ускорено развитие“ на литературата, театъра
и културата.
Основополагащата митологема в историческите драми, създадени
от Войников („Велислава, българска княгиня“, „Райна княгиня“ и др.),
Васил Друмев („Иванко“), продължена по-късно и при Иван Вазов в
„Борислав“ и „Към пропаст“, неизменно противопоставя несложния,
подвластен на емоциите, простоват, но честен и храбър българин на
коварния, подъл и перфиден чужденец; най-често грък. Всъщност врагът,
изповядващ една и съща вяра; така да се каже, сродният, много често
се схваща като по-враждебен от чуждия по вяра. Така българинът се
явява дори рицар, за разлика от левантиеца грък и в приближаването
си към родното той се озападнява и измества далеч от балканската си
териториална и културна позиционираност. Както пише Д. Войников в
предговора си към драмата „Велислава, българска княгиня“: „Ако днес
в българския характер се забележват такива някои слабости, що могат
често да препятстват за развитието на добрите благонадеждни качества,
с които се показва българинът способен за напредък в душевното обра271

зование, то такивато слабости не са собствени за българския характер, а
са се пренесли от византийската разкошна аристокрация“4. Слабостите
са себелюбието, користолюбието, заразителната разкошност и гибелните
развратности. От една страна, българинът е способен за просвещение
и европейско, модерно развитие, от друга – той се поддава на някои
нравствени слабости, съпътстващи цивилизацията и модерното време;
появяващи се подобно на отката при стрелбата. Той е европеец по своята
същност и дух, по интенцията си, но се поддава на странични, лоши
влияния, на външни и излишни увлечения. Подобно раздвоение в отношението българско – модерно се очертава и в комедията на Войников
„Криворазбраната цивилизация“. Българският човек е поначало свой
за онова европейско друго, което противостои на деспотичния, неевропейски Изток, но и податлив на отчуждаване и вероятно отродяване
по пътя към този напредък. Свой, но превърнат в чужд на себе си, и
затова следва да се завърне към първичното си свое, към природата си,
и тук се съдържа просветителското в неговото русоистко начало. (Дори
като че ли това е по-лесно – тъкмо когато просвещаваният е близо до
примитивното; далеч по-трудно е за аристократа да се завърне към заложената първоначална отзивчивост на човека към идеите за свобода и
равенство. Затова и френската гилотина не прощава на вече достатъчно
развратените от бившия режим граждани-аристократи.) Така българинът
се оказва един отново завръщащ се при своите и другите европейци.
Завръщащият се при своите, подобно на изгубването и намирането,
също така може да бъде наречена основната наративна, но и смислова
стратегия, която преследват възрожденските драматически текстове, а
като цяло и възрожденският театър. Впрочем слоганът: Да се върнем
там, където сме били – т.е. в Европа – ни е познат поне от 90-те години
на миналия век, след отклонението към Чуждото, каквото представляваше комунизмът през периода 1944–1989 г. Замръзналата, иконична и
алегорична образност на Войниковите драми, особено що се отнася
до историческите му пиеси, се раздвижва и усложнява в драмата на
Васил Друмев „Иванко“ и малко по-късно при Иван Вазов, разтваря
се и се индивидуализира в характери, в по-умели сюжетни похвати и
по-занимателно действие, като основната митологема и стратегема се
запазва, а същият остава и комуникационният код между сцената и залата. Същият, но малко друг. Разликата обаче между същото и другото
е често тънка и проблематична.
Вероятно един своеобразен синкретизъм стои в това късно изнамиране на театъра и драмата изобщо от балканските православни общности:
4 Войников, Добри. Съчинения в два тома. Т. 1. С., 1983, 203 [Voynikov, Dobri. Sachineniya
v dva toma. Vol. 1. Sofia, 1983, 203].
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във Влахия, Молдова, Сърбия и България. И в самия Цариград, където
първото представление, дадено от арменци, също датира от 1856 г. Това
е едно спонтанно привличане на сюжети, елементи, похвати и средства – драматургични и сценични – от различни епохи, но все още по
един или друг начин налични в съвременния европейски театър, които
трябва да послужат както на целите на политическата общност, така и
да наложат един естетически наглед, сходен поне донякъде с този на
европейския човек.
Да разгледаме първата българска драма, която донякъде може да се
нарече „добре написана“ и всъщност създадена тъкмо по времето на т.нар.
well made drama, но не като реалистична по форма и със съвременен
сюжет, а като синкретична и историческа. Това е „Иванко, убиецът на
Асеня“ от Васил Друмев. Първите две издания на пиесата излизат през
1872 и 1874 г. в град Браила, но се смята, че замисълът на автора датира
от периода на неговото следване в Киевската духовна академия, след
краткия му период на легионерстване при Раковски. Бегло се споменава5,
че в Киев той е писал писмата на архиепископ Йосиф Соколски, бивш
духовен водач на униатите в България, отвлечен и заточен от руското
разузнаване в Киевско-Печорската лавра.6 Можем само да гадаем дали
съзнателно или не, бъдещият митрополит Климент е участвал в следенето и шпионирането на архиепископа от руските служби, защото
така или иначе, дори заточен в манастира, последният остава верен на
униатската идея.
5 Друмев, Васил. Иванко, убиецът на Асена. С., 1959, 143 [Drumev, Vassil. Ivanko, ubiecat
na Asena. Sofia, 1959, 143]. Бележките след текста на пиесата, в които е споменава, че
младият Друмев е писал писмата на архиепископа, са на П. Пенев. Стоян Чилингиров
също отбелязва работата на Друмев като „частен секретар“ на Йосиф Соколски: Една
автобиографична бележка на В. Друмев – митрополит Климент. – Общ подем, бр. 18, 1917.
Чилингиров, Стоян [Chilingirov, Stoyan. Edna avtobiografichna belezhka na V. Drumev – mitropolit Kliment. – Obsht podem, No. 18, 1917].
6 Йосиф Соколски е роден с мирското име Стоян и се прочува като хайдутин в Габровско.
По-късно се замонашва в Соколския манастир и от 1861 г. е избран за първия български
униатски архиепископ. След като униатската идея започва да набира опасна за руските
интереси скорост, той бива отвлечен чрез един коварен план, съставен от руския посланик
в Цариград Лобанов, като за целта се използва и помощта на Петко Р. Славейков. Именно
той примамва дядо Йосиф да разгледа стоящия на пристанището в Цариград нов руски
пощенски параход под претекст, че на борда му се намирали енориаши, които очаквали
духовните му напътствия. Докато архиепископът се увлича в оживен разговор с хората
на палубата, Славейков незабелязано слиза. Тогава параходът, който иначе трябвало да
отплава на следващия ден, вдига котва и тръгва за Одеса. Някои наричат случая „едно
от най-макиавелистичните отвличания в историята“. Вж. Узунова, Мария. Учредяването
на Католическата църква от Източен обряд в България през Възраждането. С., 2006, 60
[Uzunova, Mariya. Uchredyavaneto na Katolicheskata carkva ot Iztochen obryad v Balgariya
prez Vazrazhdaneto. Sofia, 2006, 60].
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Ключовата дума за разбирането на пиесата „Иванко“ е роб (робиня,
робове). Тя звучи най-често в устата на Исак, византийски пълководец,
пленен в сражение от цар Асен и Иванко, и обърнат в „роб“ от българите. Така водещото му чувство е желанието за мъст и произтичащата
от него омраза към поробителя. Това е двигателят на сюжета поне до
средата на пиесата. Роб на своето чувство, на най-своето; на тялото си,
той използва и манипулира чувствата на българите, затаявайки коварството си и насочвайки го към властолюбието и гордостта на Иванко,
към любовта на Мария (дъщерята на Асен) спрямо Иванко и др. Докато Исак притежава едно чувство и значи една последователна посока
на действие, при Иванко и останалите съществува борба на чувства:
срещу властолюбието и гордостта се изправя съвестта, срещу личното
чувство – това за дълг и т.н. Исак е съвършен диригент на чувството,
но така или иначе той и всички тези персонажи, които манипулира, са
наистина негови роби. Простият план на Исак е сложно и подробно
разработен – какъвто трябва да бъде един план: да се предизвика междуособица в българското царство, което да позволи на византийската
армия да нахлуе в отслабената държава, като завладее по-голямата част
от нея. По-малката част от останалата територия ще бъде оставена на
честолюбивия Иванко, който ще се ожени за Тодорка, дъщерята на
Исак: типична гъркиня и робиня на изгодата. Планът успява донякъде – Асен е промушен от Иванко, а брат му Петър бива заподозрян за
убийството и прокуден от столицата. Исак, вещият диригент на чувствата
и интригата до средата на пиесата, като че ли има смесена етническа
принадлежност – води се уж за грък, но името му подозрително сочи
еврейски произход, макар при рода и династията на Комнините да се
срещат редица такива имена. Очевидно той съчетава качества като
гръцкото коварство и онова, което Петко Славейков нарича „салтанат“ –
привързаността към почестите и разкоша („на гърците – салтаната, а
на българите – ината“, както гласи пословицата) – заедно с еврейската
пресметливост, практичност, преследване на собствения интерес, но и
конформизъм. Основното качество, което вижда Исак у българите, е
„дебелоглавието“ – т.е. пак упоритостта и ината. Те са несъмнена пречка
за постигането на целите му, но все още са малката злина.
Защото по средата на драмата на преден план излиза нов персонаж –
отец Иван, изповедникът на цар Асен. Това е героят, от когото дори
Исак се ужасява: „ще бъдем избити („избиени“ в др. редакция) като
добитъци – аз добре зная отца Ивана!“7. Той си служи еднакво добре
както с кръста, така и с меча, не е подвластен на чувствата и тяхната разсейваща телесност, и не действа от страната на нищо свое. Отец Иван е
7 Drumev. Иванко, убиецът на Асена, 65.
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пратеник на Бога, обединяващ вярата, силата и разума. В дясната си ръка
държи кръста, в лявата – меча, а по главата и раменете му са посипани
неговите бели коси; жесток и непоколебим в правотата си. Можем да си
представим как, без изобщо да му мигне окото, вкарва в скотобойната
или в съответната камера своите нещастни врагове – „като добитъци“.
Исак и отец Иван също така се проявяват като тайнствени и страшни,
готически персонажи – първият с лекота подслушва всички и навсякъде,
подправяйки умело писма, а вторият също притежава способността да
се крие и появява ненадейно. И двамата владеят всевъзможните тайни
на ориентация и преминаване през пространството; през всякакви
скрити проходи и врати – но ако първият е представител на телесните,
сатанински и инфернални сили, то вторият изразява духа и разума,
което обаче няма отношение към въпроса за милостта и прошката. Все
пак се забелязва една точка на съприкосновение и близост между отец
Иван и Исак – те са представители на старите; на мъдрите и умните; на
еволюционистите, книжовниците, църковниците и учителите, а не на
буйните млади глави; на революционерите; на хората, привърженици
на силата и оръжието. Отец Иван представлява самата Българска Православна църква. Макар и схизматична, според автора тя е крепителят
и защитникът на българското и правоверния патриотизъм. Тя е вярата,
тя е и разумът. Но не е само тя. Името на героя еднозначно посочва
името на силата – това на Русия, разбира се; на Дядо Иван. Такава е
представата на Васил Друмев за конструирането на Широкото родно; на
нацията и държавата: сплотеност под кръста и жезъла на Българската
Православна църква и нейните наставления, в съюз и дори единение
с Руската империя. По-късно, по времето на управлението на Стефан
Стамболов, митрополит Климент е преследван, осъждан, затварян и
заточаван заради русофилските си политически изяви, но остава докрай
вярно оръдие на руските интереси.
Според политическия план на Друмев, с последователност и размах,
осъществен в неговата драма – иначе реално невъзможен, – църквата
следва да бди върху тялото и душата; онова най-свое у човека, както и
върху тялото на родното, на нацията. Нейното практическо ръководство,
разбира се, ще остане по неизбежност в ръцете на хората на чувството.
Но доколкото и патриотизмът е само едно чувство с телесни проявления,
то се нуждае от своя духовен наставник. Самият разцепен образ на отец
Иван – като изповедник на царя и като „дядо Иван“ – посочва неосъществимостта на такъв политически проект, защото, както споменахме,
Българската църква остава непризната от Руската, пък и останалите
православни църкви чак до 1953 г. И дали, ако вътрешното, човешко
робуване на чувствата се оглави от един външен диктат, вече може да
става дума за свобода? И доколко е възможна подобна теократична
държава през втората половина на 19 век в Европа?
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„Иванко“ е структурно и логически най-завършената българска драма
до Освобождението. Тя е израз на една последователна политическа
философия и най-синкретична като текст. В нея видимо се отделят пластове от средновековното моралите с борбата между доброто и злото,
от ренесансовата и бароковата драма, наситени със силни характери,
но и с изменчивостта на случващото се, от класицизма, с неговото колебание между дълг и чувство, от просвещенското упование в разума и
доброто, но и от тайнствения романтичен свят, и от готическия трепет
пред страшното и сензацията. Пиесата ще получи своето достойно
място в театралния репертоар през годините. Някъде до написването
на драмите „Зидари“ и „Първите“ от Петко Ю. Тодоров в началото на
следващия век, „Иванко“ представлява единствената пиеса, написана от
българин, която може да бъде посочена като последователна и завършена
политическа визия. Романтичният и патетичен Вазов всъщност няма
стратегия. Друмев се отказва от милозливия и мелодраматичен мотив
със спасяването на девойката от чуждия плен с помощта на юнаците с
дълги ножове и големи потури. От чист обект на действието, девойката се превръща в оръдие; практично като Тодорка, или чувствително
като Мария, но все пак оръдие. Разбира се, жената е оръдие (Бит:3).
Според Друмев ключът за бъдещето трябва да се държи от старите
мъже. Публицистиката, прозата и поезията, с нейните представители
като Раковски, Каравелов, Ботев, както знаем, са далеч по-разнообразни. Там младите имат определено предимство. Каравелов написва и
пиеса с подобна идея – „Хаджи Димитър Ясенов“ – но тя не конкурира
силата на „Иванко“ както в рационален, така и в емоционален план.
Млади и стари са патриоти посвоему и поотделно, и затова не можем
да видим националната идея през Възраждането като устойчив знак,
препращащ ни към наличието на обединител и безпрекословен лидер,
или на единна обща идея. Това е постоянна борба между свои и други,
често стигаща до границите на взаимното отчуждение. Но такава ще
остане и по-нататък.
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THE POLITICAL PROJECT OF UNITING THE MOSAIC
OF THE NATIONAL: THE ROLE OF THEATER
Romeo Popiliev
Abstract: The article examines the role of Bulgarian theater during the national
Revival in defining the national idea, separating “ours” from “others”, the native
from the foreign, and introducing certain mythologemes. The author stresses
the inevitably syncretic origin of Bulgarian theater, typical for the other Balkan
countries as well. Revival drama, with its basic plot points being lost, being
found, and salvation, overcomes naiveté in Drumev’s play Ivanko, in order to
grant the elders the right to build politics and unite the nation. But as we will see,
this project – when it is most complete and best presented at the dramaturgical
and literary level – proves impossible and unachievable in the practice of politics.
Key words: native, alien, nation, syncretism, slave, slavery, losing, salvation,
old, young
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПЕРФОРМАТИВНИТЕ МАСКАРАДНИ ИЗКУСТВА В
ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ НА ИЗТОК И НА
ЗАПАД: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Йоана Спасова-Дикова1
Резюме: Предложеният текст е част от по-голямо изследване на театралните
маски на Изток и на Запад. От една страна се изучават някои примери на
европейски, както и на традиционни маскарадни игри на Балканите. От друга
– анализират се театрализираните маскарадни церемонии в Китай, Корея,
Индия и Индонезия. В статията се обсъждат някои прилики и различия между
част от традиционните маскарадни изкуства в Европа и Азия в контекста на
тяхната театралност. Специално внимание е обърнато на сравнението между
комедия дел арте в европейската традиция и балийското топенг маскарадно
изкуство. Преразглеждат се въпроси, свързани със свещения театър (Арто,
Брук) като оръжие за оцеляването на театъра в епохата на индустриализация
и масово изкуство в глобализиращия се свят.
Ключови думи: маска, театър, ритуал, Запад, Изток, комедия дел арте, топенг,
свещен театър, глобализация

На професор Роб Иренстейн
„Маски навсякъде, маски различни,
маски красиви за грозни сърца,
маски невидими, плътни, отлични,
които приличат досущ на лица,
маски – откакто се помним, защото
ний роби на фалша сме и той е наш крал,
и така е гласяло и латинското мото
на театъра, в който е Шекспир играл:
“Totus мundus agit histrionem”,
1 Dr. Joanna Spassova-Dikova is a Professor in the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy
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co-authorship, 2011),“Melpomene behind the Iron Curtain. Part I. National Theatre: Canons
and Resistances” (2015). Awards: “Icarus” of the Union of the Bulgarian Artists (2012, 2016).
E-mail: joanasd@yahoo.co.uk
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тоест „актьорствува целият свят“.
Да, откакто се помним, ний кръжим и се гоним
в един таен, безкраен и велик маскарад…“
Валери Петров, „Театър, любов моя“, 1981

Предложеният текст е част от по-голямо изследване на театралните
маски на Изтоки на Запад. В него се изучават различни аспекти на
традиционните европейски, балкански, в това число и на българските
маскарадни игри, от една страна, и от друга – на азиатските маскарадни церемонии в Китай, Корея, Индонезия, Индия и пр. Във фокуса на
внимание попадат някои сходства и различия между отделните маскарадни традиции в Европа и Азия от гледна точка на тяхната театралност
и функциониране в глобализиращия се свят. Темата е изключително
обширна и сложна.
В текста без претенции за изчерпателност са разгледани паралелни
характеристики и тенденции в някои от европейските и индонезийските
практики. Във фокуса на внимание попадат, от една страна, италианската
commedia dell’arte и от друга – балийското изкуство на маската топенг.
В изследването са използвани материали, събрани от теренни проучвания по европейски проект на о-в Бали, Индонезия, от 2010 до 2012 г.
Изследването е насочено не толкова към ритуалните и сакралните
значения на тези културни практики на Изток и на Запад, колкото към
някои от техните перформативни аспекти в рамките на съвременната
идея за театралност.2
Маска и театралност
За някои театралността е окончателното състояние или отношение
към постмодерното изкуство и мисъл. Според други театралността постига своите отличителни белези с раждането на модернизма. Тя започва
да бъде определяна като противоположност на реализма, въпреки че
реализмът също е вид театралност. В този смисъл театралността може
да бъде видяна като начин на представяне или стил на поведение, а
също и като интерпретативен модел за описване на психологическа
идентичност, социални церемонии, общински празници и публични
спектакли. Тя може да бъде анализирана и в контекста на определени
теоретични концепции, естетически и философски системи. От една
страна, театралността е типична за театъра, а от друга – тя е характерна
за целия свят в Шекспировия смисъл на „Целият свят е сцена...“. Очевидно концепцията за театралност „включва множество значения, но
2 Davis, Tracy C., Thomas Postlewait (Eds.). Theatricality. Cambridge University Press, 2003.
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е празна от всякакъв специфичен смисъл“3.
Маската има ритуални измерения и се носи по време на ритуали и
религиозни фестивали, но също така в нея е въплътена концепцията
за театралност par excellence като отрицание на реализма. Маската е
условна. Думата „маска“ е от арабски произход maskarah – кукла. На
италиански Maschera е вещица, зъл дух, умрял човек, увит в мрежа,
за да не се върне.4 Тя изобразява застинали форми на експресия и изпълнителят би следвало да ѝ вдъхне живот.
За източните изкуства е характерно виждането, че в маската човек
влага своята душа и този, който я носи, се „сраства“ с нея. На Бали актьорът, който играе с различни маски, след като веднъж ги е използвал,
вече не може да ги преотстъпва на друг.
Съществуват и сакрални маски, които се предават от поколение на
поколение и се използват при особени случаи. На една от церемониите,
на които присъствах на Бали, един от актьорите разиграваше някаква
много специална маска, която ни
забраниха да снимаме, защото е
свещена. Даже казаха, че ако се
опитаме, тя нямало да излезе на
снимката. Един по-упорит колега
антрополог все пак успя да запечата образа.
Важно е да се отблежи, че при
играта с маска няма развитие на
персонажа, той е фиксиран. Маската демонстрира определен тип и в
нея е заложена разпознаваемостта
на типа. В този смисъл маската е
сбор от възможности, които представят обобщено прототипи от
ежедневния живот за изграждане
на съответната маска: слуга, майстор, воин, стар човек, учен, военен, любовник, известна личност
и пр. Маската може да представя и
животни
или фантазни същества:
1. Сакрална топенг маска
митологичен герой, вещица, чудоSacred Topeng mask
вище, дух, смърт, божество и пр.
3 Вж. Davis. Theatricality, 1–2.
4 Mask. Online Etymology Dictionary. Available at: https://www.etymonline.com/word/mask
[accessed 06.08.2018].
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Маската предполага обездвижване на лицето и скриване. Употребата ѝ е бягство от мимически жестове и психологизация. Това води
до необходимостта от по-условна театрална игра с тялото, най-често
под формата на танц и експресивни жестове на ръцете и цялото тяло.
Според Патрис Павис „скриването на лицето означава доброволен
отказ от психологическия израз, който обикновено носи на зрителя
най-много информация. Актьорът е принуден да компенсира загубата
на смисъл и отсъствието на самоличност със значителен разход на
телесна енергия. Тялото предава вътрешния живот на персонажа чрез
силна хиперболизация на жестовете. Така се засилва неговата театралност и експонирането му в пространството става по-изразително.
Противоречието между застиналото лице и непрестанно движещото
се тяло е едно от основните естетически следствия от употребата на
маската. Впрочем не е задължително тя да изобразява определено лице –
неутралната маска или полумаската са достатъчни, за да обездвижат
мимиката и да привлекат зрителското внимание върху тялото на актьора.
Като вкарва чуждо тяло в отношението на отъждествяване на зрителя с
актьора, маската руши реалността на персонажа, откъдето и честата ѝ
употреба, когато режисурата се опитва да избегне афективния пренос
и да постигне отчуждено възприемане на характера. Маската с лекота
деформира човешкото лице, окарикатурява го или напълно го изгражда. Гротескно или стилизирано изражение, изчистени или подсилени
черти, всичко става възможно с помощта на съвременните материали,
отличаващи се с изумителни форми и пластичност“5.
В европейската традиция маската има социално-психологическо
значение. Тя се използва не само за да може един актьор да разиграва
роли, различни от неговото амплоа, или да демонстрира последователно няколко персонажа, но и за да съхрани неговатата идентичност.
Прикрит с нея, човекът може да наблюдава другите, оставайки скрит за
чуждите погледи. Маската те прави невидим и може временно да заличи
класовите различия, да преодолее социалните забрани, включително и
сексуалните табута. В същото време тя предпоставя възможността за
дистанциране, доколкото може да бъде смъкната. Маската е неистинска,
измамна, двулична, нереална. Тя е израз на другостта. По своята същност е символ на театралността и крайна форма на изкристализирала
театрална експерсия. Маската е една от класическите метонимии за
театър, подобна на перото за литературата.

5 Павис, Патрис. Речник на театъра, С., 2002, 184–185 [Pavis, Patris. Rechnik na teatara.
Sofia, 2002, 184 –185].
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Театралната маска на Новото време.
Commedia dell’arte и Топенг
В Европа маски са се използвали при различни ритуални церемонии
от дълбока древност. След Античността маската, заедно с театъра, преследван от църквата заради способността си да подражава, да забавлява,
да разобличава, задълго изчезва. Като елемент от театралната актьорска
игра тя се завръща в Европа едва през Ренесанса.
Commedia dell’arte се заражда през XVI в. По същото време се появява и английският драматичен жанр с френско-италиански произход
„Маска“, който се смята за предшественик на дворцовия балет и на
оперното изкуство. С него се създава и друг жанр „Антимаска“, който
е гротесков пантомимичен вариант на маската. Той се играе като комична интерлюдия преди или по време на представянето на „Маската“.
В Индонезия появата на изкуството на маската топенг по аналогичен
начин е свързана с развитието на феодализма и е част от дворцовата
култура. Основано на принципа на импровизацията, то в много отношения напомня на италианската commedia dell’arte.
Топенг, което буквално означава „маска“, е специален театър на
маските, който е изключително популярен на Бали. Топенг има и на
Ява, където маските са различни по стил. Те са много по-страшни и
лицата са с по-изострени черти.

2. Балийска маска на Сита
Balinese Sita’s mask

3. Явайска маска на Сита
Javanese Sita’s mask

Това изкуство се заражда в Индонезия през ХVІІ в. То се е изпълнявало по време на церемонии и за забавление на аристокрацията. В
него се използват сюжети от миналото, които разказват за исторически
личности или митични герои и владетели. Персонажите на топенг са
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много. Те са както от висшата класа – принцове, принцеси, министри,
военни, благородници, така и от простолюдието – слуги, клоуни и пр.
смешни персонажи. Най-общо героите се делят на Далем – принц,
Патих Манис – благороден герой, министър-председател, Топенг Крас –
властен герой, тиранин, Топенг Туа – старец, Пенасар – разказвач,
Бондрес – клоун, Сида Кария – бяла маска на алегорична фигура, дух,
призрак, въплъщение на триединния бог Шива и др.
Героите могат да бъдат добри или лоши, умни, хитри и глупави. При
движенията тялото е приклекнало, раменете са леко повдигнати, ръцете са встрани и пръстите се движат по специфичен начин, стъпалата
на краката са с пръстите навън. Играта задължително се съпровожда
от свирещия на живо оркестър гамалан, който импровизира заедно с
актьорите. Стъпките са в ритъма на музиката. Жестовете са условни
и имат изключително символично значение, като поверието е, че в
танцьорите, които са във връзка с отвъдното, се въплъщават боговете.
Актьорите импровизират. Ролите могат да бъдат изпълнявани от един
до петима души – винаги мъже. Костюмите са изключително красиви.
Най-общо типовете маски в топенг могат да бъдат класифицирани
в следните категории: благородници (принцове, принцеси, министри,
войни); старци; хора от простолюдието (слуги, клоуни); зли демони
(духове, вещици).
В commedia dell’arte също има благородници, старци (веки) и слуги
(дзани).
Традиционно в маските е заложена идеята за комичната и сериозната
(трагична, драматична) маска.
Въпреки някои прилики обаче има съществени разлики в маските
на перонажите при commedia dell’arte и топенг.
В европейската традиция гротескните маски се използват за комичните или полукомични персонажи, правилото е, че покритието на
лицето се увеличава, колкото по-комично е съдържанието на ролята.
Като следствие слугите са с цяла маска, с малки отвори на очите и са
по-свободни, отколкото сериозните роли на любовниците, които са
без маски. По-специални персонажи са старците (веки) Панталоне от
Венеция и Доторе от Болоня. Те са с полумаски, които покриват челото
и носа. Панталоне е баща на Инаморато – Любовника. Той е търговец,
полукомична фигура с полумаска. Носът му е завит като клюн. Има и
брадица. Другият баща на Инамората – Любовницата, е Доторе. Той
е съдия, доктор, учен, също полукомична фигура с полумаска. Доторе
олицетворява учения човек, който се слави с дължината на тирадите
и наивността на изводите (труизмите) си от рода на: „Хората, които
се движат, не са мъртви“; „Тези, които грешат, не са прави“; „Корабът,
който е в открито море, вече не в пристанището“; „Който постоянно
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гладува, е много гладен“ и пр.6
При топенг, за разлика от commedia dell’arte, сериозните персонажи
са с цели маски. Клоуните носят полумаски или долната им челюст е
подвижна. Принципно при слугите (дзани в commedia dell’arte и аналогичните персонажи: Пенсар – разказвач и Бондрес – клоун в топенг)
импровизацията е в основата на актьорската игра. Но е важно да се
отбележи, че при commedia dell’arte реторичността е характерна за
благородниците, докато в индонезийския театър носител на словото
са слугите. Понякога героите, особено комичните персонажи, бистрят
злободневни и политически теми. Благородниците са безмълвни. Те
само танцуват.
Маските, както на Изток, така и на Запад, могат да бъдат антропоморфни или зооморфни.
В италианската commedia dell’arte преобладават антропоморфните
маски. Има и зооморфни като Пулчинела, наподобяващ птица, или
Арлекино – дявол с рога.
Кукерите и румънските урса-ри (мечкари) носят зооморфни маски.

4. Маски от commedia dell’arte
Commedia dell’arte masks

Зооморфните маски на Балканите
най-често „възпроизвеждат реликти
от архаични вярвания и представи за
Рогача, свързвани с обичаите на прехо-

5. Кукерски маски
Mummers masks

6 Erenstein, Robert, Eric Claus. Commedia dell’arte. Accenture, 2005, 51–110.
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да в природен и в биосоциален план. Те се отнасят до важни моменти
в разбиранията на архаичния човек за света: култ към зооморфния
прадед, двуделна организация на пространството като „тоя“ (човешки
свят) и „оня“ (на мъртвите предци), шамански ритуален комплекс като
начин за свързването им. Те имат своето типологическо съответствие
в митологическото наследство на Балканите (у траки и елини), както
и сред редица азиатски (анатолийски) народи“7.
По отношение на актьорската игра възможностите на маскирания
актьор са ограничени. Той трябва да използва тялото, за да компенсира
липсата на мимика, като танцът и движението са неизбежни. Костюмите
също са от особена важност.
За разлика от commedia dell’arte, където всички персонажи имат
характерни костюми, то при топенг актьорите костюмът не се сменя
по време на представлението. Сменят се само маските. Сериозните
персонажи се изпълняват от водещия актьор, който има асистенти,
които играят слугите.
Балийските перформативни изкуства най-общо се наричат „ваянг
оранг“, което буквално означава „хора кукли“ или „хора сенки“ от
„ваянг“ – кукла, сянка и „оранг“ (човек на индонезийски бахаса език).
Това наименование се използва както за театър с кукли (ваянг кулит,
ваянг клитек, ваянг голек), така и с артисти (топенг, Баронг, Легонг,
Барис Тунгал и пр.). По принцип във всички форми на индонезийските
перформативни изкуства хората са като кукли, а куклите са очовечени.

6. Танцьорки на Легонг
Legong dancers

7. Кукла ваянг голек
Wayang golek puppet

7 Янкова, Венета. Маскарадният тип Джамал (Към общия културен фонд) [Jankova, Veneta.
Maskaradniyat tip Dzhamal (Kam obshtiya kulturen fond). LiterNet, 02.01.2008, № 1. Available
at: https://liternet.bg/publish13/v_iankova/dzhamal.htm [accessed 06.08.2018].
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В маскарадните изкуства принципно става дума за симбиоза между
човек и вещ, душа и неодушевен предмет, жива и нежива материя.
В топенг преобладават антропоморфните маски, докато маските на
чудовището Баронг и на вещицата Рангда са зооморфни.
Баронг е представление, което на Бали се изпълнява по време на
погребалните церемонии нгабен с цел прогонването на злите сили и
духове. Основни герои са лъвоподобното, страшно, но в същото време
много симпатично чудовище Баронг и косматата вещицата Рангда, с
дълъг език, който виси от устата ѝ до коленете. Маските на двамата
малко напомнят на българските кукери. Останалите участници са войни, които Рангда омагьосва и те се опитват да се самонаръгат с кама.
Накрая Баронг надвива Рангда и редът е възстановен.

8. Агунг Раи и неговите топенг маски
Agung Rai and his Topeng masks

9. Баронг и Рангда
Barong and Rangda

Работният ни екип имаше възможността по време на трите проведени
едномесечни експедиции да присъства на някои от церемониите в Саба,
в които участваше големият топенг актьор Агунг Раи от Саба, Бали.
Самият той е принц и създател на школа по изкуствата. Представленията
по време на церемониите значително се различават от комерсиалните
спектакли за туристи. В тях е ангажирана цялата общност и всички са
участници, за разлика от театралните шоута, където пространството е
разделено на изпълнители и зрители със своеобразна „четвърта стена“.
Актьорите нямат за цел да демонстрират висотата на актьорската си
техника за зрителите (която наистина безупречно владеят)8, а извършват
сакрален акт на свързване с боговете.
8 Изкуството се изучава от ранна детска възраст.

286

В представленията си Агунг Раи сменя маските на стареца Топенг
Туа, на тиранина Топенг Крас, на министъра Патих Манис, на принца
Далем. Изпълнението му е безмълвно. Той танцува. С него обикновено
играят и двамата други артисти, които са в ролите на разказвачи „Пенасари“ и клоуни „Бондрес“. Те също сменят комичните си полумаски,
движат се танцувално и говорят (на микрофон), който се държи от някого от присъстващите отстрани. Принципно топенг шоуто завършва
с появата на бялата маска Сида Кария. Той е призван да изгони злите
сили. Децата го чакат с особено нетърпение, защото той трябва да ги
разпъжда, а те да бягат и да се плашат. Накрая Сида Кария им раздава
дарове – монети и малки кошнички с ориз, плодове и пр. Не всички
успяват да получат подарък, затова децата, които са били ощастливени,
подскачат и ликуват.

10. Сида Кария
Sida Karya

Има много прилики между персонажите с маски на Изток и на Запад.
Въпреки това тези традиции са се зараждали и развивали паралелно
и не може да се каже, че става дума за междукултурен обмен, пренос
или копиране на модели.
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Театрална маска и модерност
След дълга пауза през Средните векове Ренесансът възражда маската
в европейския театър, но след Просвещението традицията на изкуствата
с маски отново замира, защото маските се определят като неестествени
и се ползват все по-малко, въпреки че се слагат по време на фолклорни празненства и фестивали. През XIX век този род перформативни
изкуства на Стария континент престават да бъдат популярни. Маската
се преражда отново в театъра едва през XX век.
Реалната среща между европейското и източното, по-конкретно
индонезийското изкуство на маската, се случва през 30-те години на
ХХ век. Това дава нов тласък на европейския театър благодарение на
Арто, създателя на „Театър на жестокостта“, наречен „Свещен театър“
от Питър Брук.9 Арто е най-ревностният привърженик на завръщането
на европейския театър към сакралното, към ритуала, към корените.
След балийското представление на изложение в Париж през 1931 г.
въодушевен той пише: „Това шоу ни дава прекрасна представа за чисто сценична измислица и цял нов език, който вероятно е измислен,
за да бъде разбран. Актьорите и костюмите създават истински, живи,
движещи се йероглифи. И тези триизмерни йероглифи на свой ред са
украсени с определен брой жестове, странни знаци, идващи от някоя
тъмна чудовищна реалност, която някога тук на Запад сме потиснали“10.
Преоткриването на маската в модерния европейски театър е свързано с тенденциите за ретеатрализация и експериментиране с езика на
тялото в областта на театралната условност и възвръщане към ритуала
и корените. В своя речник на театъра Патрис Павис е категоричен, че
днес, „когато западната цивилизация вече не се смята за единствена
и за най-висша, когато обръщаме поглед към неевропейски култури,
в които ритуалът все още играе съществена роля, театърът изпитва
силна носталгия по култовите си корени [...] Всичко показва, че едва
освободил се от ритуала и церемонията, театърът отчаяно сестреми
да се върне към тях, като че ли матрицата на свещения театър (holy
theatre), за който говори Брук, е единствената му надежда да оцелее
сред индустриализираните масови изкуства и електронните маниаци“11.
Големият театрален историк и теоретик търси перспективи за оцеляване и развитие на театъра. Той вижда възможен изход в завръщането
към корените, ритуала, сенките и маските на Изток и на Запад, когато
се отключват жизнените сили на човешкия дух и тяло.
9 Brook, Peter. The Empty Space. Avon, 1968.
10 Artaud, Antonin. The Theater and its Double. Grove Press: 1958, 61. Available at: http://
katarze.mysteria.cz/artaud/theatre_its_double.pdf [accessed 06.08.2018].
11 Pavis. Речник на театъра, 316.
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В глобализиращия се свят връзката между изкуствата на Изток и на
Запад става все по-интензивна. Този обмен между културите дава нов
живот на перформативните изкуства, които търсят баланс между локално
и глобално, между традиции и новаторски експерименти. Интернет е
залят от клипчета, филми, научни и популярни статии за традиционните
изкуства на маската по целия свят. Вече без проблем азиатски актьори
обикалят Европа и обучават студенти в своето изкуство12. Европейски
изследователи се отправят на Изток да изучават тънкостите на древните
източни традиции. В последно време дори български педагози водят
майсторски класове по източни изкуства.13 Азиатски артисти следват
в европейски академии по изкуствата. Разделението Изток – Запад
се размива и завърта земния глобус в единно цяло, превръщайки го в
многоцветен хибридизиран калейдоскоп без граници, който очертава
нови хоризонти.
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PERFORMING MASK ARTS IN THE GLOBALIZING
WORLD IN THE EAST AND THE WEST: SIMILARITIES
AND DIFFERENCES
Joanna Spassova-Dikova
Abstract: The proposed text is part of a larger study on theatre masks in the East
and in the West. On one hand some examples of European, as well as Balkan
traditional masquerade games are investigated. On the other hand theatricalized
masked ceremonies in China, Korea, India, Indonesia are analyzed. In the paper
some similarities and differences between the various masquerade traditions in
Europe and Asia in terms of their theatricality are discussed. Special focus is put on
the comparison between Commedia dell’arte in European tradition and Balinese
Topeng mask art. Questions about the sacred holy theatre (Artaud, Brook) as a
weapon for the theatre to survive in the age of industrialization and mass arts in
the globalized world are put in reconsideration.
Key words: mask, theatre, ritual, West, East, Commedia dell’arte, Topeng, holy
theatre, globalization
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ОСОБЕНОСТИ НА ТЕАТРАЛНИЯ ЕЗИК
НА КАТЯ ПЕТРОВА
Зорница Каменова1
Резюме: В средата и края на 80-те години на 20 век на професионална
сцена стъпва поколение режисьори, които се определят като „ученици на
Юлия Огнянова“ – едни от най-значимите творци на българския куклен и
драматичен театър в момента. Сред тях е К. Петрова, чиито спектакли заявяват
желание за развиване на кукления театър за възрастни и новаторския за
българския контекст семеен тип театър. Ключът към фамилно ориентираните
ѝ спектакли е в избора на текст и в универсалността на нейния театрален
подход. Целта на драматургичния материал, който тя подбира, е заедно с
възпроизвеждането на интересен и ангажиращ сюжет темите да задават
важни въпроси, които биха могли да бъдат обект на дискусия между дете
и възрастен, а не само да пресъздават увлекателно позната детска история
и да утвърждават дидактични послания. Творческата биография на Катя
Петрова е функция на интереса ѝ към сериозната драматургия, постмодерната
игровост и колажно-монтажния принцип на структуриране на драматургичния
разказ, съчетани с импровизационните прийоми на изграждане на образите
и разработване на ситуациите. Следвайки принципите на колективната
актьорска импровизация като подход към изграждане на драматургичната
структура, умения, предадени от учителката ѝ Юлия Огнянова, Катя Петрова
създава едни от най-значимите събития в българския куклен театър на
21 век. Определяща характеристика за всички тях е комбинацията от
кинематографични, драматични и куклени елементи в спектакъл, който
смесва идеи, сюжети и ситуации по неочакван начин и провокира публиката.
Ключови думи: куклен театър, театър, импровизация, колективна актьорска
импровизация, семейно представление

В средата и края на 80-те години на 20 век на професионална сцена
стъпва поколение режисьори, които се определят като „ученици на
Юлия Огнянова“. Куклено-театралната практика на Юлия Огнянова,
база на нейната методология при преподавателската ѝ дейност, „заразява“ едни от най-значимите творци на българския театър, работещи
1 Zornitsa Kamenova is a theatre critic and theatrologist, and also a Ph.D. student at BAS. She
received a Master‘s Degree of Theatre Studies from The National Academy for Theatre and Film
Arts, Sofia, Bulgaria. She has a lot of publications – reviews, theoretical articles, interviews in
the field of puppetry and has contributed to various specialized editions for theatre and culture.
E-mail: zornitsa_kt@yahoo.com
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активно и в момента. Като нейни ученици се определят режисьорите
Стефан Москов, Леонард Капон, Симон Шварц, Гергана Тодева, Съби
Събев, Александър Морфов, Катя Петрова и актьорската плеяда – Мая
Новоселска, Вяра Коларова, Кръстьо Лафазанов, Теодор Елмазов,
Мария Сапунджиева, Стефан Рядков, Васил Василев-Зуека, Мариян
Бозуков, Пламен Пеев и други, учили и завършили заедно със съответните режисьорски класове.
Важна особеност на сценичния метод в практиката на Юлия Огнянова е идеята за колективна актьорска импровизация, при която
доброволно отпада правото на режисьора да бъде едноличен автор на
т.нар. режисьорски постановъчен замисъл2. Затова не е случайно, че
когато се говори за учениците на Юлия Огнянова, винаги успоредно
с режисьорските на преден план излизат и актьорските имена. „Пътят
на импровизацията, разбиран като активно включване на актьорската
изобретателност в съавторството на постановката, е начинът, по който
Юлия Огнянова работи през целия си творчески път. Клоунадата и
принципите на комедия дел арте са едни от възможните модели и те
се открояват силно в общата картина на българския театър на границата между 80-те и 90-те. Тъкмо те привличат множество режисьори
и актьори – нейни студенти и преподаватели, които продължават
търсенията в тази посока“3. Другата посока в спецификата на преподавателските и режисьорски концепции на Юлия Огнянова идва от
начина на изграждане на драматургичния материал. Прилагането на
авторски игрови подход при структурирането на текстовия материал
за спектакъла е в „свободата да правят съкращения и размествания, да
внасят добавки от други произведения на същия автор, да измислят
нови ситуации, които видоизменят характеристиките на действащите
лица и взаимоотношенията помежду им и т.н., и т.н... Тези промени не
само обогатяват детската пиеска с нови обстоятелства и нови идеи, а
понякога и с нови безсловесни образи. Главното е, че те създават нови
възможности за сценичната ѝ реализация в духа на детското образно
мислене, в духа на неограничените възможности на очарователния
куклен език“4.
Следвайки тези два принципа, след 2000 г. от поколението на нейните
ученици най-активните режисьори в куклената сфера – Катя Петрова
и отчасти Теди Москов, в най-пълна степен изразяват отношение2 Вж. още Огнянова, Юлия. Театралният процес у нас. Моето педагогическо кредо. 1990.
Уроците на Юлия Огнянова. Бургас, 2015, 178–179 [Ognyanova, Yulia. Teatralniyat protses u
nas. Moeto pedagogichesko kredo. Bourgas, 2015, 178–179].
3 Йорданов, Николай. Театърът в България. 1989–2015. С., 2016, 189 [Iordanov, Nikolay.
Teatarat v Bulgaria. 1989–2015. Sofia, 2016, 189].
4 Ognyanova. Театралният процес, 171.
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то към кукления театър, което тяхната преподавателка им завещава.
Юлия Огнянова твърди, че спектакъл, изграден на асоциативен етюден принцип, който предполага импровизации и игра с материала, е
най-„кислородният“, най-живият театър. Двамата режисьори, колкото
и специфични да са творческите им търсения, са част от тази обща
тенденция в българския театър, която се вдъхновява от смесването на
монтажен принцип на средствата на киното, драматичния и кукления
театър и създава забавна амалгама, която жонглира с идеите, сюжетите
и ситуациите по неочакван начин, а настроението в спектаклите се
определя от естетиката на клоунските образи на Фелини и от немите
филми на Чаплин, които са най-емблематичната визуализация на битието на „малкия човек“ – марионетка в ръцете на Системата.
Катя Петрова завършва куклена режисура в НАТФИЗ през 1989 г.
Подобно на своята учителка Юлия Огнянова, която през 1989 г. участва
в създаването на студиен театър „Сириус“, а авторът, който избира
да постави, е Франц Кафка – авторска компилация по „Процесът“ и
лични писма на Кафка, през 1991 г. Катя Петрова създава собствена
театралната формация „Перпетуум мобиле“, заявява афинитета си към
кукления театър за възрастни, а след години поставя и текст по Кафка
(„Семейство Замза“ е по „Преображението“). В началото на кариерата
си с „Перпетуум мобиле“ Катя Петрова залага изцяло на авторски колажно сглобени текстове със свободно организирана структура – „Игри
с топки и ластици“ (1989) и „Кино, кино“ (1992), „Ние, врабчетата“ и
„Бомбето“ (1990) по Йордан Радичков, „Укротяване на опърничавата“
(1996), „Клаустрофобия“ (1998), авторски спектакли, „Полицейски
истории“ по Карел Чапек (1999). През 1991 г. Катя Петрова е поканена
в театър Figuren Theatre в Оснабрюк, Германия, където работи за повече от 15 години успоредно със спорадични единични представления
в България. След 2002 г. тя се завръща изцяло в България със спектакъла „Ние, врабчетата“, следват „История за чайка и банда котараци“
(Столичен куклен театър, 2008), „Цар Шушумига“ (Драматично-куклен
театър – Пазарджик, 2010), „Автобиография“ (Куклен театър – Видин,
2011), „Приказка за скитника Крал“ (Столичен куклен театър, 2012),
„Бурята“ (Столичен куклен театър, 2013), „Колекционерката“ (Театър 199,
2014), „Хуан Дариен – момчето тигър“ (Столичен куклен театър, 2016),
„Семейство Замза“ (копродукция на НАТФИЗ и Куклен театър – Сливен,
а впоследствие ТР „Сфумато“, 2015), „Светулки“ (Театър 199, 2017),
„Оптически илюзии (Цирк)“ (Театрална работилница „Сфумато“, 2017).
Още първите спектакли на К. Петрова заявяват желание за развиване
на кукления театър за възрастни и новаторския за българския контекст
семеен тип театър. Тя съвсем спокойно би могла да бъде определена
като най-последователния творец в нишата на фамилния театър. В
творческата си дейност тя целенасочено разработва тези две посоки
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по отношение на публиката. За първата примери са „Цар Шушумига“ от Константин Илиев, „Автобиография“ по Нушич, „Бурята“ по
Шекспир, „Колекционерката“ от Радослав Чичев, „Семейство Замза“
по Кафка, а „Ние, врабчетата“ от Йордан Радичков, „История за чайка
и банда котараци“ по Луис Сепулведа, „Приказка за скитника Крал“
по Карел Чапек, „Светулки“ от Андрей Филипов са добри примери за
семейни представления, наречени още „спектакли за малки и големи“.
Ключът към фамилно-ориентираните ѝ спектакли е в избора на текст и
в универсалния театрален подход, като целта на представленията не е
просто да пресъздаде интересно и увлекателно един приказен, разпознаваем сюжет или да работи за утвърждаване на дидактични послания.
Темите и сюжетите са подбрани така, че да поставят важни въпроси,
които биха могли да бъдат обект на дебат на детето с възрастния и не
дават еднозначни отговори.
Първото представление на Катя Петрова след завръщането ѝ от
Германия – „Ние, врабчетата“, сценична адаптация по повестта на
Йордан Радичков, е след началото на новия век и съвпада с дебюта ѝ в
Столичен куклен театър. То може да се нарече ключово, защото, стъпвайки върху опита си до момента, тя създава образи и ситуации – знаци,
показва естетически и съдържателни пристрастия при разработването
на отделните елементи, които създават тенденция в концептуалния ѝ
подход и в следващите ѝ спектакли биха могли да бъдат разпознати
като „нейни“ автентични инвенции. С този „програмен“ спектакъл
тя заявява своя интерес към сериозната драматургична основа, която
адаптира съобразно авторския си поглед към темите на произведението.
Режисьорката има интерес към познати за аудиторията текстове,
какъвто е случаят с „Ние, врабчетата“, с „Бурята“ по Шекспир и „Семейство Замза“ по „Преображението“ от Кафка, но нейната режисьорска
интерпретация винаги разчита на нов, различен фокус към текста, а и
задължително втъкава допълнителни материали и извежда неочакван
акцент. В повечето случаи обаче тя не се занимава с текстове, обрасли
с интерпретации, а предпочита да открива за публиката нови непоставяни творби, които визуализира в различни естетически ключове, но
с многобройни асоциативни интелектуални предизвикателства. Разнообразието в спектаклите ѝ се дължи и на различните сценографски
почерци, които са определящи за визуалните творчески решения – с
Кольо Карамфилов тя работи по „Ние, врабчетата“, с Рин Ямамура
създават плоските знакови кукли и кубистични пространства в „Цар
Шушумига“ и „Бурята“ и изобретателната предметна среда в „Колекционерката“; Станислава Кръстева е автор на куклите и костюмите в
„Автобиография“ и „Приказка за скитника Крал“, сценографът Петя
Караджова умело играе с перспективите и пропорциите в „Семейство
Замза“ и „Светулки“, а Майа Петрова създава неочаквани импрови294

зирани образи от различни предмети в „История за чайка и банда
котараци“ и „Хуан Дариен – момчето тигър“.
Вярна на творческия си порив при създаването на сценичната
творба, в „Бурята“ Катя Петрова е водена от игровия потенциал, който
кукленият подход към инсценирането на текста предизвиква. Тя използва само отделни части от текста, за да изведе основния конфликт,
сведен до ключови сцени. Цялостното действие и взаимоотношения са
изпъстрени със звуци и движения, допълващи неговата игрова форма и
концентриращи знаковата му същност, което е най-пряката препратка
към търсената сюрреалистична, съноподобна сценична реалност. Но
спектакълът сякаш ползва основната сюжетна линия само като повод,
за да се разкаже история, изпълнена със символи, есенции, цветове,
поредица от абсурдни съвпадения и маски – персони, които се натрапват със своята асиметричност, странност и внушителни размери.
Това представление е сериозното доказателство, че езикът на кукления
театър може така да концентрира и съкрати действието, че извеждайки
метафоричността на текста, да го представи ясно и конкретно чрез
визуални образи и действия, без да ощетява смисъла.
Вярна на игровия подход към текста, в „Приказка за скитника
Крал“ Катя Петрова е събрала и драматизирала в единен сюжет три
приказки на чешкия автор Карел Чапек, за да разкаже перипетиите
на неуловимия „малък“ скитник, преследван от детективи от тайната
полиция. Игровият етюден принцип на композиране като стил на представлението е най-ярко проведен през актьорските задачи. Актьорите
непрекъснато сменят своя статут в представлението – те ту коментират
историята като разказвачи, ту се идентифицират с ролите си и куклите
си, ту са кукловоди, което засилва ефекта на карнавалност и клоунада
и го подчертава с пресилени мимики, жестове, пантомима, илюстрация,
озвучаване на действията като в детска игра. Сякаш всичко ни напомня,
че клоунът и клоунското са тържество на жизненото, телесното, първичното над интелектуалното, възвишеното и духовното.
Творческата колаборация на Катя Петрова и Майа Петрова създава
два от емблематичните спектакли в Столичен куклен театър „Приказка
за Чайка и банда котараци“ и „Хуан Дариен – момчето тигър“. Тези два
спектакъла най-много се доближават до умението на Катя Петрова да
избяга от илюстративността и уподобителността, свързани с отношението на кукления театър към детето, и да извади условната, знакова
и метафорична страна на куклата, залагайки на откривателството на
нови, непознати за българската аудитория текстове.
„История за Чайка и банда котараци“ ползва сюжет за малка чайка, осиновена от банда улични котараци, владетели на пристанището
в Хамбург. Всъщност това е съвременна приказка за толерантност,
разбирателство, взаимопомощ между различните, грижа към околните
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и по-слабите в общество, в което реалността налага ролите на жертва
или хищник. Извежда се идеята, че чрез събуждане на състрадателност,
грижа, любов и подкрепа се постига осъзнаване на идентичността,
хармония и цялостност. Материалите, които могат да бъдат открити
като боклук на градско бунище край пристанище в индустриална
зона, формират сценичната среда на местообитанието на котараците.
Те създават представа за подземия, градски улици или островръхи
покриви на сгради в градската среда, преобразуват се едно в друго,
разместват се, трансформират се, с което дават многофункционални
възможности за обиграване. Подобен акцент – темата за осъзнаването
на идентичността, е основен и в следващата творба на Катя Петрова,
създадена заедно с Майя Петрова – „Хуан Дариен – момчето тигър“.
Тук обаче, за разлика от „История за чайка и банда котараци“, битието
на различния не е разгледано като повод за събуждане на състрадателност, грижа и любов, а тъкмо напротив – то е трагичен в преопределеността си избор, който завършва с лоша атестация за човешкия род и
човешките ценности. Спектакълът задава директно въпроси за смъртта,
ценността на живота, кои сме ние и кое определя нашата същност.
Жанрово той може да бъде определен като куклен с ритуална естетика
и екзистенциална тематика. В много детски спектакли се споменава
смъртта, такава присъства в почти всяка детска вълшебна приказка, но
тази латиноамериканска приказка директно говори на детски език за
трагиката на този акт. Стремежът на Катя Петрова да създаде ритуален
театър изчиства до минимализъм сценичните приспособления и ефекти. Черно-белият графичен дизайн на пространството и блендата на
светлини, сенки, полутонове се използва за обозначаване на средата, в
която образите, освен чрез трансформиращи кукли и трикова кукла на
самото тигърче, се създават и чрез маски и костюми. След фамилното
представление „Хуан Дариен – момчето тигър“, трагиката на междуличностните взаимоотношения и изборът да си далеч от общността,
която не те разбира, придобива още по-краен вариант в „Семейство
Замза“ – куклено-театрално представление за възрастни. Заглавието
на първо четене ни насочва към камерната общност на семейство
Замза от новелата „Преображението“ от Франц Кафка, което се явява
метафора на съвременното човешко общество, за което определящи
са невъзможността за намиране на общ език и нетолерантността към
различието. На сцената се разгръща смислов паралел между историята
на Грегор Замза, който една сутрин се събужда превърнат в насекомо,
и личната история на Франц Кафка, умело вплетена в цялостния драматургичен разказ посредством фрагменти от дневниците му. Пътят се
оказва най-знаковата метафора на представлението, която подчинява
и прониква цялата образност. Драматургичната основа на спектакъла
е преднамерено разнородна, съставена от знакови събития, сцени или
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реплики без контекст от повествователния материал на „Преображението“. Диалози почти отсъстват, действието е накъсано и монтирано. Сценичната образност преодолява буквалността на няколко нива
(сценограф е Петя Караджова) – веднъж във възможностите на куклата
като сценичен обект, най-вече във впечатляващия образ на насекомото,
но и във фигурите на майката, бащата и сестрата от семейство Замза –
изкуствени, силно обобщени стилизирани маски без лица и без връзка
с телата. Образът на насекомото се представя от различни системи
кукли във вариращи размери – в началото то е с големина на човешко
тяло с прикрепени механизми, задвижващи двойките крайници.
Напоследък прави впечатление, че режисьорката се насочва към
текстове, любопитни за деца и младежи, фокусирани върху сериозни
теми, отнасящи се до предизвикателствата пред детето в процеса на
израстването, осъзнаването на идентичността и трансформацията във
възрастен. През последните няколко сезона репертоарите на няколко
столични театъра се обогатиха с нейни представления, които препотвърждават необходимостта от внимание към именно тази театрална
публика.
Като вече стана ясно, Катя Петрова е сред онези български режисьори, които целенасочено обогатяват българския сценичен репертоар
с нови, непоставяни български или чужди текстове. Доколкото специфичният ѝ подход към драматургията предполага тя да създава от недраматургични текстове сценарии за спектаклите, на които е режисьор,
то „Светулки“ е от малкото изключения, защото е по текст на написана
още през 2013 г. детска пиеса от драматурга Андрей Филипов. Сюжетът
е история метафора за пътя, чрез който детето открива красотата и
вълшебството на непознатото и далечното (звездите), опознава света
(запознава се с планетите) и се доближава до метафизичния свят отвъд
познатото (тайните на Космоса). За най-малките зрители е радостта
от визуалната зрелищност в играта на светлините, които се появяват
ненадейно около персонажите, изникват в ръцете им, обгръщат ги,
движат се в неочаквана светлинна феерия. Същевременно по-големите
деца откриват смисъл в ненатрапващия се образователен елемент и в
по-абстрактните препратки към субективността и относителността
на живота и погледа към него, когато се смени перспективата. Трансформацията на куклите и актьорските въплъщения, специфичните
и оригинални театрални търсения на художника и режисьора създават от онова недоизказано, но податливо на визуализация театрално
пространство забавни, живи, смешни, облени в светлини и контрасти
образи, провокиращи полета на детското въображение.
Като режисьор от школата на Юлия Огнянова, Катя Петрова следва
принципите ѝ на работа при изграждане на структурата на спектакъла,
зачитайки важната роля на драматургичната структура, визуалната ос297

нова и въображението при разгръщането на актьорския потенциал по
посока на „добре изчислена свобода на импровизация“, които заедно
с етюдността при създаване на сцените дават и същинската витална
лекота на сценичната творба.

1. Станимир Гъмов и Румен Угрински в „Приказка за скитника Крал“
по приказки на Чапек, Столичен куклен театър, 2012
Stanimir Gamov and Rumen Ugrinski in “A Story about Wandering Kingˮ,
dir. Katya Petrova, Sofia Puppet Theatre, 2012

2. „Семейство Замза“ по текстове от Ф. Кафка, Театрална работилница „Сфумато“, 2015
“Zamza Familyˮ by F. Kafka, Theatre laboratory “Sfumato”, Sofia, 2015
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3. Цветелин Павлов в „Хуан Дариен – момчето тигър“ по Орасио Кирога, Ръдиард
Киплинг, Столичен куклен театър, София, 2016
Tzvetelin Pavlov in “Juan Darien – the Tiger Boyˮ by Horacio Quiroga, Rudyard Kipling,
State Puppet Theatre, Sofia, 2016
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THE SPECIFICS OF THE THEATRE LANGUAGE OF
PUPPET DIRECTOR KATYA PETROVA
Zornitsa Kamenova
Abstract: Following the principles of collective actor improvisation and a gamified approach to building dramatic structure, skills passed down to her from her
teacher Yulia Ognyanova, Katya Petrova creates one of the most significant puppet
theatre events of the 21st century. A defining characteristic is the combination of
cinematic, dramatic and puppetry elements, resulting in a play that juggles ideas, plot and situations in an unexpected way. Even while staging her first plays
she expressed a desire to develop puppet theatre aimed towards adults, as well
as family theatre, a relatively new phenomenon when applied to the context of
Bulgarian theatre. The key to her family-oriented plays is in the choice of text
and in the universality of her theatrical approach, with the aim of the plays, along
with reproducing an interesting, engaging and familiar plot, is for the themes and
stories to present important questions, which could be the object of discussion
between child and adult.
Key words: collective actor improvisation, puppet theatre, family performances,
adult puppeteering, commedia dell’arte

300

Изкуството в Европа: модели и идентичности

ТЕМИТЕ В ДРАМАТУРГИЯТА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ
Румяна Николова1
Резюме: Текстът се опитва да допринесе към отговора на въпроса: как
комунистическата власт успява да подчини театъра на своите идеологически
концепции? Позволяването, забраняването или поощряването на конкретни
теми се разглежда като един от основните инструменти за поставянето на
българската драматургия в зададените рамки.
Социалистическият реализъм поставя през изкуствата редица изисквания и
условия. Позволените/забранените теми представляват един от най-важните
критерии за оценка на „пригодността“ на драматургията за идеологическата
ѝ употреба.
Комунистическата власт осъзнава силата на литературата и театъра като медия
и полага „грижи“ за развитието на българската драматургия. Организират
се конкурси, възлагат се задачи за написване на текстове, провеждат се
прегледи...
Към тематичния обхват има множество изисквания – темата да не е „частна“,
„малко значима“, да отразява живота на народа и т.н.
Ключови думи: социалистически реализъм, драматургия, театър от времето
на комунизма

Един от множеството въпроси, които продължавам да си задавам,
изследвайки театъра по времето на комунизма, е: как властта успява толкова бързо да подчини изкуствата на своите идеологически концепции.
Интересът ми в случая не се отнася до практическите инструменти за
принуда и цензура, а до механизмите на ниво творчески процес. Позволяването, забраняването или поощряването на определени теми е един
1 Asst. Prof. PhD Rumyana Nikolova works at the “Theater” Department of the Institute of Art
Studies. For her book “Actor’s Training During the XX Century” she received the “Ikar” 2008
Award of the Union of Bulgarian Actors in the category for theatre criticism. She is guest-lecturer
at NATFA “Kr. Sarafov” where she teaches “Preparation and Development of a Project for the
Stage”, “History of Russian Theatre”, “Actor’s Training during the XX century”. She is President of the Guild of Theatre Critics and Dramaturges and member of the Managing committee
of the Union of Bulgarian Actors. She is member of the editorial board of the “Homo Ludens”
magazine. E-mail: rumiana.nikolov@gmail.com
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от основните инструменти за поставянето на изкуствата в зададените
от канона на социалистическия реализъм рамки.
Социалистическият реализъм е нормативната естетика на тоталитарния комунистически режим, наложена с цел идеологически „правилно“ според критериите на властта изкуство. Чрез него се поставят
редица изисквания и условия през изкуствата. Темата представлява
един от най-важните критерии за оценка на „пригодността“ на текста
за театър във връзка с идеологическата му употреба и в крайна сметка
определеляща възможния му сценичен живот.
Една от основните категории, които дефинират социалистическия
реализъм според Едвард Можейко, е типичност2. В контекста на българската театрална критика от периода този принцип се възприема
като изискване за обобщение към темите, образите, конфликтите. Те
трябва да бъдат представяни не в тяхната изключителност, а масовост.
Изкуството на социалистическия реализъм има амбиции да въздейства
на широк кръг хора и за да изпълнява възпитателните си функции, то
трябва да отразява типични проблеми и ситуации в обществото.3
За изискванията към темата и употребата ѝ като основен „дисциплиниращ“ творците инструмент свидетелстват и много от спомените на
творци от времето на социализма: „Той изискваше от художника (желае
или не) да следва, проповядва и утвърждава идеологическите митове,
догми и директиви на комунистическата партия. Без значение дали
формално е партиен или безпартиен, на дело всеки човек на изкуството
в тоталитарната държава бе длъжен да се идентифицира с политиката
на партията – да стане неин агитатор и пропагандатор. Правеше го,
първо, посредством задаваните от партийните „законодатели“ теми
и сюжети и, второ – посредством начина на тяхното претворяване и
интерпретиране“4.
Първото акцентиране върху важността на тематичния обхват за
социалистическото изкуство в официален акт на властта е в Указа за
театрите, който през 1949 г. отменя Закона за театрите, действащ до този
момент. В този документ се формулират новите принципи, които ще
2 Можейко, Едвард. Социалистическият реализъм. Теория. Развитие. Упадък. С., 2009, 102
[Mozheyko, Edvard. Sotsialisticheskiyat realizam. Teoriya. Razvitie. Upadak. Sofia, 2009, 102].
3 Подробно обяснение на типичното като категория и в частност как се разбира с оглед
режисьорската и актьорска работа от гледна точка на българската теория и критика вж.
Данчев, Пенчо. Типичното – основна проблема на художественото творчество. – Театър,
1955, бр. 2, 9–28 [Danchev, Pencho. Tipichnoto – osnovna problema na hudozhestvenoto
tvorchestvo. – Teatar, 1955, No 2, 9–28].
4 Аврамов, Димитър. Българското изкуство и модернизмът [Avramov, Dimitar. Balgarskoto
izkustvo i modernizmat. Available at: https://liternet.bg/publish8/davramov/modernizmyt.htm
[accessed 24 August 2018].
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ръководят театралните процеси през следващите години. На театрите е
вменена една основна цел, която задава и общите рамки на позволения
тематичен обхват: „... да отразяват в художествена реалистична форма
прогресивното обществено развитие, живота и борбите на нашия и
другите народи; да подпомагат прогресивното, идейното и художественото възпитание на нашия народ и да мобилизират неговите сили за
изграждането на социализма; да съдействат за развитието и укрепването
на националната реалистична драма, опера, оперета и балет...“5.
Година по-рано (през юли 1948 г.) към Комитета за наука, изкуство
и култура се създава Репертоарно бюро. То е организирано по образец
на съветския Главен репертоарен комитет (Главрепертком)6. Неговата
основна цел е да провежда на практика задачите, които Комитетът му
поставя по отношение на репертоарната политика на българския театър.
Сред ангажиментите на Репертоарното бюро е и задаването на теми за
написване на пиеси, както и да определя кои романи, повести и разкази
ще се драматизират. Изискванията към тематичния обхват се прилагат
към всички текстове, които се включват в репертоара на театрите, но
най-внимателна е властта при създаването на нови български пиеси.
Водеща претенция към новите текстове е те да бъдат политически
коректни към комунистическата идея, власт и партия.
На театъра се гледа като на „могъщ възпитателен институт“, който
„не може да стои настрана от най-важните задачи на времето. Той трябва
да се свърже здраво с живота и да го изобразява в неговото непосредствено движение напред. Той трябва да утвърждава и да способства за
по-нататъшното развитие на всички положителни черти в характера на
гражданина на народната република, черти, които се раждат и явяват
в самото развитие на живота“7. Затова основните насоки към българската драма са относно какво се изобразява от действителността като
конфликти, теми и герои. Най-общо темата трябва да е актуална за
социалистическата действителност и едновременно с това да е достъпна за широк кръг от хора. Най-много внимание при рецензиране
на спектакли или на нови драматургични текстове се отделя на поставените теми и проблеми.
През 1949 г. Репертоарното бюро за първи път започва практика,
която се превръща в традиция през периода на комунизма – изготвя
теми за написване на пиеси. Общата рамка е „нова социално-действена
и вълнуваща тематика, която поставя въпроса за новия човек, за новите
5 Държавен вестник, бр. 145/30.12.1949 [Darzhaven vestnik, No 145/30.12.1949].
6 Подробно описание на Главрепертком вж. ЦДА, Фонд 143, опис 2, а.е. 298 [TSDA, Fond
143, оpis 2, a.e. 298].
7 Обретенов, Александър. Задачи на българската драма. – Театър, 1947, бр. 1–2, 3 [Obretenov,
Aleksandar. Zadachi na balgarskata drama. – Teatar, 1947, No 1–2, 3].
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обществени връзки и новия положителен герой“, а конкретните теми
са: „героичният живот и саможертвената борба на предания син и вожд
на българския народ – другаря Георги Димитров; животът и делото на
загинали герои; революционните борби, които българският народ води
след септември 1923 г. под ръководството на БКП; днешната действителност и промяната, да бъде изтъкната обществено-историческата
перспективност в развитието на страната. (Конкретно сюжети могат
да се вземат от прелома в нашия стопански живот – одържавяването на
индустриалните предприятия, създаването и живота на ТКЗС, процесът
на индустриализиране на страната, уедряване на индустрията, променената форма на стопанисване и др.; комедия, която да бичува смешните
остатъци от миналото в бита, метода на работа в учрежденията, старите понятия за красота, морал и др.; пиеси, които да дадат правилно и
вярно новите характерни черти на работника, селянина, интелигента;
новата, свежа и ободряваща любов.; пиеси, в които мотив за човешкото
поведение да е творческият труд, трудът като чест, геройство и доблест;
пиеси, в които основният двигател да е съревнованието, пиеси, в които
съревнованието да определя взаимоотношенията между героите“8.
Очевиден е фактът, че това е опит да се манипулира свободният
творчески избор на българската драматургия. Затова и не се отчитат
много бързо „постижения“ в тази посока.
В доклад, изнесен на директор-режисьорска конференция през 1950 г.,
посветена на репертоара, Гочо Гочев посочва „малкия тематичен кръг“,
от който липсват „важни“ теми като: „многообразието на действителността, дълбоко революционните промени в живота на народа [...] образът на новия положителен герой в строителството, на народните борци
в тяхното истинско величие, на партийните ръководители, създаването
на ТКЗС-та, обществената драма, която съпътства тяхното изграждане,
стремителното рушене на старите форми, на частно-собственическата
психология и създаване на нови социалистически форми в стопанството, в селото и града; огромният подем на работническата класа,
нейната творческа инициатива и рационализаторство; слабостите в
живота – бюрократизма, лентяйството, невиждане широките кръгозори
на социалистическото развитие“9.
Темите, които управляващите задават на драматурзите, се адаптират
с „развитието“ на обществените и политическите процеси, както и
според актуалността на конкретния момент. Така например през 1951
г. Комитетът за наука, изкуство и култура обявява следните теми на
8 ЦДА, Фонд 143, опис 3, а.е. 26 [TSDA, Fond 143, оpis 3, a.e. 26].
9 Гочев, Гочо. Състояние и задачи на драматическия ни театър. – Театър, 1951, приложение
към бр. 1–2, 3 [Gochev, Gocho. Sastoyanie i zadachi na dramaticheskiya ni teatar. – Teatar, 1951,
prilozhenie kam No 1–2, 3].
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конкурс за многоактна пиеса: „изпълнението на петгодишния план и
строителството на социализма; Борбата за мир на българския народ;
Големият прелом в селото; Борбата за укрепване на българската отбрана; Дружбата с великия Съветски съюз и останалите страни с народно-демократично управление; Антифашистката борба на българския
народ; Борбата срещу шпионско-диверсионната банда на титовци и
империалистическата агентура у нас; Новият бит и новите отношения в града и селото; Борбата с остатъците от миналото – корупция,
бюрократизъм, интелигентски индивидуализъм и преклонението пред
западната упадъчна култура“10.
В стремеж към дисциплиниране на авторите и насочване на творческите им избори много често се стига до още по-точно конкретизиране
на търсените теми. През 1953 г. например началникът на драматично-репертоарната комисия Владимир Володин предлага на председателя на
КНИК теми, по които да се сключват договори с драматурзи, сред които:
Драматизация на романа „Тютюн“ от Димитър Димов; на „Гераците“
от Елин Пелин; на „Роби“ от Антон Страшимиров; Пиеса за ролята
на новата жена в селото; Пиеса за Васил Левски; Пиеса за героите на
РМС (Работнически младежки съюз) – Чанкова, Малчика и др.; Пиеса
из живота на Димитър Благоев (за 30-годишнината от смъртта му, в
която да се изтъкне борбата на Благоев с опортюнистите); Пиеса на
военна тематика – из живота на граничарите; Пиеса на производствена тематика – за възпитаване у работниците новото отношение към
производството и социалистическата собственост; Пиеса за хората,
които, имайки известни заслуги в миналото, сега не искат да се учат
и изостават от живота; Комедия за хората, които се приспособяват
към новия строй, към новата терминология, но същността им остава
еснафска, враждебна“11.
Можем да обобщим, че в годините до 1956 г. властта отнема свободния творчески избор на пишещите за театър. Един от механизмите
е чрез налагане на допустими теми в две големи тематични полета: за
социалистическата действителност и против буржоазната идеология и
капиталистическото устройство на обществото. На първото релевантните понятия са оптимизъм, утвърждаване, вяра и т.н., а при второто –
изобличаване, борба, врагове и др.
Променената ситуация след Априлския пленум през 1956 г. води
до промяна и в тематичния обхват на драматургията. Дотук очертаните тенденции и настояването върху споменатите теми остава, но
в изкуствата и в частност в театъра започват процеси, които водят в
10 ЦДА, Фонд 143, опис 6, а.е. 7 [TSDA, Fond 143, оpis 6, a.e. 7].
11 ЦДА, Фонд 143, опис 9, а.е. 236 [TSDA, Fond 143, оpis 9, a.e. 236].
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определени години до разширяване на допустимото, включително и в
тематичния обхват.
Едно от новите явления е т.нар. „поетическа драма“, или поетите
(Иван Пейчев, Валери Петрова, Стефан Цанев, Иван Радоев и др.),
които навлизат в територията на драматургията. Пиесата, която заявява
новата посока, е „Всяка есенна вечер“ от Иван Пейчев, поставена за
първи път в театъра в Русе от Любомир Шарланджиев и показана на
Втория национален преглед на българската драма и театър през 1959 г.
Театралите са наясно, че са свидетели на нещо съвсем различно, защото
за първи път темата е изместена от класовото-партийното към човешкото
и защото „в пиесата имаше много тъга, поетите обърнаха драмата ни
към човешките чувства. За първи път се търсеше не партийно-класовото,
а човешкото. Не беше се появявало такова нещо в театъра“12.
За подобно вълнение от новото явление в драмата свидетелства и
Димитър Аврамов по повод пиесата на Валери Петров „Когато розите
танцуват“, поставена за първи път през 1962 г. в театъра в Хасково: „...
Най-важното и най-увличащото, поне за мен, бе чувството за свобода,
което получавахме и което се излъчваше от цялата пиеса...“13.
Обръщането към вътрешния свят на персонажа задава нови теми
за театъра, недопустими в годините преди Априлския пленум, заради
изискването за типичност и обобщеност от класово-партийни позиции.
В периода след 1956 г. до края на комунистическия режим е особено
характерна честата промяна в политиката на управляващите към изкуствата и творците. Те най-често са резултат от вътрешнопартийни
движения или насоки, идващи от Кремъл. Моментите на разведряване
на обстановката естествено се отразяват и на разрешения тематичен
обхват. Така например ок. 1964 г., след свалянето на Никита Хрушчов от
ръководните постове в СССР, се появяват критики към Тодор Живков,
че е концентрирал цялата партийна и държавна власт, заемайки най-високите постове и на двете места, че е изградил култ към собствената си
личност. Много бързо, за да се тушират тези настроения, официалната
пропаганда се активизира, припомняйки репресиите от времето на
култа към личността. Започват да се поощряват теми, свързани с борбата против него, и се появяват т.нар. „антикултовски“ художествени
произведения: пиесите „Сезонът на надеждите“ от Михаил Величков,
„Прокурорът“ на Георги Джагаров, „Признание“ на Ст. Ц. Даскалов
12 По спомените на Антоанета Войникова в разговор, проведен с Анна Топалджикова. Вж.
Топалджикова, Анна. Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до
края на 60-те. С., 2009, 142 [Topaldzhikova, Anna. Razrivi i novi posoki. Balgarskiyat teatar ot
sredata na 50-te do kraya na 60-te. Sofia, 2009, 142].
13 Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства. С., 1993, 371 [Avramov, Dimitar. Dialog
mezhdu dve izkustva. Sofia, 1993, 371].
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(за политическото убийство на Ал. Жендов), „Мъка по цветовете“ на
Константин Илиев (за насилията при кооперирането).
Интересно е да откроим още един нов акцент от втората половина
на 60-те години, свързан с диапазона на разрешените теми. До този
момент националното и патриотичното е пренебрегвано за сметка на
интернационалното, което се изчерпва с предаността към СССР. Към
края на десетилетието патриотичното се превръща в своеобразен акцент, като се поощряват теми от славната история и разкази за героите
от миналото. Изискването към творците да черпят теми от настоящето
не е отменено, но миналото се превръща в „разрешена“ територия за
творческо вдъхновение.
От 70-те години до края на комунистическия период властта по
комплексни причини е принудена да разшири рамките на социалистическия реализъм. Обявено е, че методът допуска многообразие от
стилове. Поощряват се забранени преди жанрове като научна фантастика
и криминален роман; започва да се толерира историческата тематика.
Пламен Дойнов включва 70-те години във „фазата на всеобхватния
(всеядния) соцреализъм“, който допуска всяка литература, „стига тя
да не е открито враждебна към тоталитарната системата […] или да
не отрича самия соцреализъм“14.
Въпросът за темите на социалистическото театрално изкуство се
усложнява, когато драматургията намери своята сценична реализация.
Много често режисьорът акцентира/тушира или прави съвсем различни
внушения от тези, заложени в текста. Показателна за тази практика е
история, разказана от Георги Марков в „Задочни репортажи за България“. Става дума за една от най-поставяните му пиеси „Атентат в
затворена улица“. Няколко театъра поставят едновременно пиесата,
за да се представят на Националния театрален преглед през 1969 г.
Пиесата разказва за опита да бъде убит един генерал-диктатор, който
е спасен от маймуна. Действието не се развива в конкретно време и
място. Повечето постановки ситуират разказа в контекста на фашизма
и така стават приемливи за цензурата. Различна е интерпретацията на
младия тогава режисьор Николай Поляков: „Съвсем вярно той беше
решил, че пиесата трябваше да звучи съвременно и че текстът, а не
действието беше важно. Ние се смаяхме, като видяхме, че всички актьори бяха облечени в черни фракове и в облеклото нямаше никаква
разлика между генерал и ординарец. Действието се водеше без декор,
пред тъмночервена завеса. И въпреки сравнително неопитните актьори думите им звучаха страховито. Явно на сцената на Сливенския
14 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. С., 2011, 77–78 [Doynov, Plamen. Balgarskiyat sotsrealizam 1956, 1968, 1989.
Norma i kriza v literaturata na NRB. Sofia, 2011, 77–78].
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театър нямаше никаква антифашистка пиеса, а пиеса за съвременна
България“15. Историята на Георги Марков продължава с това как той
възпрепятства участието на постановката на прегледа в София, за да
опази младия екип от проблеми с властта. Разказът е показателен за това
как проблемът за темите на драматургията от периода на социализма
се усложнява, когато стигнем до сценичните ѝ интерпретации, но също
така за нееднозначните ситуации, в които често попадат творците, за
сложността на разглежданите години и за опасността от грешно тълкуване на събитията, ако просто се доверим на леснодостъпните факти.
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THE THEMES OF SOCIALIST-REALIST DRAMA
Rumyana Nikolova
Abstract: The text attempts to bring about the clarification of the answer to the
question: How did the communist government succeed to subordinate theatre to
its ideological concepts? The text considers the allowance, forbiddance and/or
stimulation of certain subjects as one of the chief instruments to place Bulgarian
playwriting within the given frames.
Social realism put to the arts a number of requirements and conditions. The implementation of allowed/forbidden subjects became one of the basic criteria for
the evaluation of a play’s “appropriateness” for ideological use.
The communist government understood the power of literature and theatre as
forms of media and took special “cares” for the development of Bulgarian playwriting through the organization of playwright competitions, commissioning of
plays, special showcases etc. There were a lot of requirements towards a subject:
it should not be “private”, “of small importance”, it should reflect the life of the
people etc.
Key words: Socialist realism, playwriting, theater during communism
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

БЪЛГАРСКОТО КИНО И ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ
ПРОЦЕС
Деян Статулов1
Резюме: От ранните 50-те до късните 80-те години на ХХ век управляващата
тогава Българска комунистическа партия провежда политика на насилствена
асимилация на мюсюлманското население в така наречения „възродителен
процес“. Средствата, които се прилагат, за да се постигне това, се състоят от
насилствено преименуване на мюсюлманските имена от арабски произход в
български, ограничения за използването на майчиния език и празнуването
на традиционните празници, както и изповядването на исляма. Целият
процес се съпътства от мощна идеологическа пропаганда. Наред с другите
средства за масова комуникация (преса, радио, телевизия), за каузата са
впрегнати и определени, шаблонно създавани произведения на изкуствата.
Целта на настоящата статия е да покаже как точно киното е използвано като
пропагандно средство във „възродителния процес“.
Ключови думи: българско кино, идеология, културна политика, пропаганда

„Сериозни трудности в работата за привличането на повече кинозрители се срещаха в голяма част от селищата на българите с мохамедански
произход, особено сред жените, сред които религиозните суеверия и
предразсъдъци бяха твърде силни. В това отношение активна помощ
оказваха партийните комитети и организации, учителите и др. През 1961
г. например ОК на БКП–Смолян, постави поръчение на всички комунисти, където интересът към филмите бе слаб, да ги посещават редовно
със своите съпруги и с това да дават личен пример на останалите“2.
Това е част от доклад на местен партиен активист до отдел „Агитация
и пропаганда“ към ЦК на БКП във връзка с проблемите и слабостите,
които среща партията в процеса на агитация чрез киното сред местното мюсюлманско население. Ето още една гледна точка, този път от
киномеханик, който подобно на героя от филма „Ново кино „Парадизо“
(1988) се опитва с възрожденски дух да „докара“ киното в своя край
въпреки всичко: „Кажете ми какво да правя! – казва киномеханикът
1 Dr. Deyan Statulov is an Assistant Professor in the Screen Arts Department, Institute of Art
Studies, BAS. In 2015, he defended dissertation on topic: “Ideological Censorship in Bulgarian
Feature Films (1946–1989)”. Since 2013, he is a part-time lecturer in the Faculty of Journalism
and Mass Communication. E-mail: dstatulov@abv.bg
2 ЦДА, ф. 1Б, оп. 78, а.е. 128, л. 84.
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Мехмед Шондров от село Света Петка. – Нямам никакво превозно
средство, не ми дават и катър дори. Машината заедно с лентите трябва
да ги нося на гръб хей до онова село, виждате ли го? Пашово се казва...
А от там – до каскадата Белмекен. Възможно ли е всяка седмица да
изминавам тоя километраж из планината с такъв товар на гърба и да
спазвам график. – Имаше кола. Тогава беше лесно, но я взеха другарите
от окръжното предприятие „Кинефикация“ в Пазарджик. Трябвала им!
Кола на кого не трябва?... И не върви работата. Кой казва, че върви?“3.
„Възродителният процес“ е политика на асимилиране на българското
население с мюсюлмански произход или самосъзнание. Обикновено
той се свързва с насилствена смяна на имената и се отнася предимно за
периода от втората половина на 80-те години на миналия век. Името е
въведено от комунистическата власт през 1985 г. Според изследователя
по темата Чавдар Маринов „вероятно за пръв път изразът „възродителен
процес“ е официално използван от секретаря на ЦК на БКП и бъдещ
министър-председател Георги Атанасов в доклад, изнесен на съвещание
на партийно-държавния връх от 18 януари 1985 г. Кампанията е видяна
като „исторически акт, с който се заличава последният белег на турското робство върху снагата на нашия народ“, а самото преименуване
е оруеловски наречено „възстановяване на българските имена“4.
Този процес започва още през 50-те години и затова мнозина изследователи използват този пропаганден евфемизъм в по-широк контекст5.
Още с идването си на власт ръководството на Българската комунистическа партия вижда проблем с многобройната общност от български
турци. Той е „завещан“ още отпреди 9 септември 1944 г., когато са
правени опити за разселване и доброволно изселване. През 1948 г. в
едно свое изказване тогавашният ръководител на държавата и партията
Георги Димитров специално се фокусира върху българските турци: „По
нашата южна граница имаме всъщност небългарско население, което
представлява постоянна язва за нашата страна. Пред нас като партия и
правителство стои въпросът да го махнем от там и го засели на друго
3 Симеонов, Иван. Киното в Родопите. – Родопи, бр. 10, 1966, 11 [Simeonov, Ivan. Kinoto v
Rodopite. – Rodopi, No. 10, 1966, 11].
4 Маринов, Чавдар. От „интернационализъм“ към комунизъм. Комунистическият режим,
македонският въпрос и политиката към етническите и религиозни общности. История на
Народна република България. Режимът и обществото. С., 2009 [Marinov, Tchavdar. From
“Internationalism” towards Nationalism. The Communist Regime, the Macedonian Question
and Policies towards Ethnic and Religious Communities. In: History of the People’s Republic
of Bulgaria. Sofia, 2009].
5 Груев, Михаил, Алексей Кальонски. Възродителният процес. Мюсюлманските общности
и комунистическият режим. С., 2008 [Gruev, Michail, Alexei Kalionski. Muslim Communities
and the Communist Regime: Policies, Reactions and Consequences. Sofia, 2008].

311

място, а там да се засели наше, собствено българско население“6. В
хода на най-новата ни история има различни политики към българските
турци – разселване, принудително или доброволно изселване, смяна
на имената, смесени бракове, отделяне на децата от семейната среда,
вербуване към органите на Държавна сигурност, забрана за носене на
традиционно облекло и специфични религиозни обичаи като сюнета,
интеграция чрез образование и квота за прием в университети, стопанско поощряване, обособяване на Смолянски окръг и пр., като целта е да се създаде единна българска социалистическа нация. Според
изследователите всички тези различни методи са непоследователни,
спорадични, кампанийни.
Същият извод може да се направи и с културната политика към
тях, особено в частта, която е обект на настоящото изследване. „Възродителният процес“ има нужда от легитимация както сред турското
население, така и сред българското. За тази цел се използват различни
механизми за пропаганда. Изкуствата не са подминати.
Още през 1949 г. тогавашният завеждащ отдел „Агитация и пропаганда“ (АПО) към ЦК на БКП Рубен Леви инициира национална
конференция на директорите на кинотеатри от цялата страна с цел
подобряване работата на киномрежата, отстраняване на слабостите и
естествено, ролята им в пропагандната дейност на партията7.
За целенасоченото внимание към т.нар. „смесени райони“ в граничните околии съдим по отчета на завеждащия отдел „Агитация и
пропаганда“ Митко Григоров за изпълнението на решението на ЦК на
БКП от 13 юни 1951 г. за подобряване на кинефицирането и кинообслужването. От направената проверка се констатира, че голяма част от
населението, и по-главно селата, не се обслужва от киното. Цитирам:
„В Благоевградски окръг 41% от селското население не е обхванато
от киномрежата, в Софийски окръг – 34%, в Трънска околия – 55%.
Приблизително същото е състоянието на кинефицирането в граничните околии в останалите окръзи“. Посочва, че филмът „Наша земя“,
прожектиран от подвижното кино във Видинска околия, е гледан само
от 1400 души“8.
Проблемът съществува много отпреди това и както се вижда през
годините, въпреки голямото желание и целенасочена политика на отдел „Агитация и пропаганда“ съвместно с Българска кинематография,
работа по кинефицирането и прожектирането на филми в тези райони,
основен препъникамък остава човешкият фактор, труднодостъпният
6 ЦДА, ф. 1-б, оп. 5, а.е. 19, л. 17–18 (Стенограма на XV Пленум на ЦК на БРП /к/).
7 ЦДА, ф. 1-б, оп. 15, а.е. 366, л. 7.
8 ЦДА, ф. 1, оп. 15, а.е. 627, л. 25.
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планински район и не на последно място консервативната и затворена
общност на местното население.
„Дейността на киното в Родопския край се подчиняваше на конкретните културни и идеологически задачи, които партията и народната
власт решаваха на различни етапи от развитието. В това отношение
голяма роля играеха филмите, посветени на родопска тематика. Филмът
„Ребро Адамово“ бе дълго желан и търсен от родопското население. За
строителните обекти в Родопите, за красотите на планината, за бита
и културата на нейното население, за курортните прелести и др. бяха
създадени редица документални филми, между които: „Засвирили
свирки медени“, „Из Средните Родопи“, „Родопска архитектура“, „По
стъпките на историята“, „Решихте ли“, „За хубаво“ и пр.“9.
„До 9 септември 1944 г. в сегашния Смоленски окръг имаше само 4
кина. Не бе по-различно положението в родопските околии на днешния
Кърджалийски и Благоевградски окръг. […] През 1956 г. в Кърджалийски
окръг кината нарастват съответно – 1959 – 34, 1965 – 66, 1973 – 192 кина;
Смоленски окръг – 1957 – 27 кина, 1965 – 80 кина, 1973 – 151 кина“10.
„В Смоленски окръг през миналата година (1965, бел. моя), кинопрожекциите са посетени от 3 милиона и 72 хиляди зрители. Това означава,
че средно – ако това средно е някаква мярка – на всеки жител от окръга се падат близо 20 гледани филма. Тук сравнението е неизбежно:
родопчани през 1965 година са ходили по-често на кино, отколкото
столичани, защото цифрата за София е 19“. „Вместо специални отношения и внимание към това население, което преживява драматичните
моменти на освобождаване от веригите на духовната слепота, службите
от разпространението на филмите и кинефикацията му предлагат отпадъци. Подборът на филмите за тези райони в никакъв случай не трябва
да се оставя в ръцете на отегчени, лишени от интерес и разбиране за
работата си чиновници.
Резултатна форма за просветна работа бяха и кинолекториите. Обикновено те бяха тематични и проблемни. Изнесените през 1960 г. 28
кинолектории в Смоленски окръг бяха на атеистична и обществено-политическа тематика.
През 1960 г. в Смоленски окръг например бяха проведени 792 обсъждания на филми, посетени от 68 000 души. При едни обсъждания
се изнасяха предварително подготвени доклади от добре запознати с
въпросите на киноизкуството хора, а при други се приемаше методът
9 Монов, Цвятко. Развитие и дейност на народните читалища, кината, музеите и другите
културни институти в Родопския край (1944–1973). – Родопски сборник. Т. 4, 1976, 34 [Monov,
Tsvyatko. Razvitie i deynost na narodnite chitalishta, kinata, muzeite i drugite kulturni instituti
v Rodopskiya kray (1944–1973). – Rodopski sbornik, No. 4, 1976, 34].
10 Monov. Развитие и дейност на народните читалища, 32.
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на въпроси и отговори, изказваха се впечатления, характеризират се
любими герои и р. т. Обсъжданията на филми организираха комсомолските дружества, ученически колективи и др. Изясняването на
съдържанието, разискванията по подробности от действието на героите,
компетентното излагане на основни идеи на произведението – всичко
това учеше и възпитаваше“11.
През 1966 г. започва да излиза сп. „Родопи“, на което главен редактор
е Николай Хайтов. В този период авторът обикаля Родопите в търсене
на автентични разкази заедно със своя сътрудник от списанието Екатерина Томова. Следващите години българското прегръща неговите
истории и още през 1972 г. излиза „Козият рог“ на Методи Антонов,
докато се стигне до телевизионната поредица „Капитан Петко войвода“ от 1981 г., където в началото на всяка серия сценаристът Николай
Хайтов разяснява политическата обстановка в Османската империя и
специално в Източните Родопи, предопределила действията на Капитан
Петко войвода.
През февруари 1969 г. Политбюро на партията приема решение,
озаглавено „За по-нататъшното подобряване работата сред турското
население и пълното му приобщаване към българския народ в борбата
за социализъм и комунизъм“. В свое изказване вътрешният министър
Ангел Цанев казва: „Дали ще го наречем приобщаване или асимилация – това население трябва да стане част от българската народност...
Ако това население... има български произход, защо тогава трябва
ще се страхуваме открито да говорим за връщане на неговата националност“. На практика през 70-те години се подема нова атака срещу
мюсюлманското население.
През 80-те години, както споменахме, започва „официалният“ и открит фронт срещу мюсюлманското население с насилствената смяна на
имената, като и последвалата „голяма екскурзия“ през лятото на 1989 г.,
когато хиляди семейства остават и разпродават имотите си в България
и се изселват в Турция. Причината за това са крайно незадоволителните
резултати на управляващите от демографските данни – към 1980 г. 9%
от населението са турци, което е близо до равнищата от 1946 г.
Линията, подета от Людмила Живкова по повод 1300-годишнината на България, и всички културни продукти, плод на масираната
пропагандна практика, са впрегнати в кампанията по асимилация на
българските турци, като се набляга тенденциозно върху националистическия дискурс. Българската кинематография и Съюзът на филмовите
дейци приема възродителния общокултурен подем: „... още по време
на преименуването бяха заснети няколко документални филма, отра11 Monov. Развитие и дейност на народните читалища, 33.
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зяващи спокойната атмосфера на този акт“, четем в „Информация на
направленията по културата при отдел „Идеологическа политика“ за
работата с творческите съюзи12.
Подготвя се почвата за настъпващите събития след 1985 г. Никола
Ненов в писмо до Петър Ничков, зам.-завеждащ „Идеологическа политика на ЦК на БКП“, и Стефан Ганев, главен секретар на Комитета за
култура, пише: „След реализирането на цикъл от филми върху материал
от българското средновековие, нашето игрално кино пристъпва към
осъществяването на нова програма от творби за историята на страната
и народа. [...] Касае се за една филмова програма, посветена на националните и социални движения и борби на българския народ в продължение на десет века. Програмата ще започне с филм за богомилите.
Във връзка с това вниманието ни е насочено към следните разработки:
1. „Време разделно“ по романа на Антон Дончев. Сценарият е вече
написан от автора на романа и постановчика на бъдещия филм Людмил
Стайков. Предвиждаме филмът да бъде завършен до края на 1986.
Творбата е двусерийна; 2. Заинтересовани сме от възможността да
поставим романа на Вера Мутафчиева „Легенда за смутното време“.
Вероятно ще използваме сборника на Николай Хайтов „Хайдушки
разкази“. Проектът изисква обсъждане […] Очевидно е, че темата за
борбата на българския народ против ислямизирането и потурчването
е основна или една от основните теми в програмата“.
В същото време по инициатива на ДСО „Българска кинематография“
Българската телевизия представя чужди произведения, „които следят
положението в съвременна Турция и потъпкването на човешките права“.
Сред филмите са „Път“ на Йълмаз Гюней и „Среднощен експрес“ на
Алън Паркър. „Политическият момент наложи включване в репертоара
на гр. София филма „Среднощен експрес“, разпространяван преди това
в шест окръга“13. В районите с български турци се организират срещи
и прожекции с творците на филми като „За Нешка Робева и нейните
момичета“, „Маневри на петия етаж“, „Събеседник по желание“, „Мечтатели“, „Да обичаш на инат“. В Кърджали се провежда инициативата
„Екран на дружбата“ (кинолектории за киното на братските страни от
социалистическия блок), както и фестивалът „Южна пролет“ в Хасково,
в който се включват дебютантите в киното, и прегледът на творчеството
на младите кинодейци в Смолян.
Преоткриват се известни произведения и автори, на които се придава
съответната „възродителна“ актуалност. Такива са случаите с преиз12 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 78, а.е. 151, л. 6.
13 ЦДА, ф. 455, оп. 4, а.е. 24, л. 26 (Отчет за дейността на ДП „Разпространение на филми“
за 1986 година).
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даването и разпространението на романа „Време разделно“ на Антон
Дончев, на филмите „Пътят към София“ и „Козият рог“. Планират се
нови телевизионни филми като следващата екранизация на „Под игото“,
а също за Индже войвода и Балканджи Йово. През март 1988 г. Политбюро предписва: „Да бъдат създавани документални и художествени
филми за възродителния процес, за борбите на българския народ срещу
асимилаторския натиск на османския завоевател, за съхраняване на
българското в продължение на столетия у ислямизираните и подложени
на народностна асимилация българи, за тяхното национално осъзнаване
и отърсване от кошмарните следи на турското робство“.
Създадени са около 20 документални филма (исторически, а също
на актуални теми като единението, съдбата на емигрантите в Турция
и пр.), някои театрални пиеси и форми, но водещо място сред тях има
суперпродукцията „Време разделно“ със сценарист Антон Дончев по
едноименния му роман, обявен за българска класика. Заснемането му
е планирано през октомври 1985 г. от Председателството на Комитета
за култура, като е предвиден и телевизионен вариант в шест серии.
Филмът на режисьора Людмил Стайков е завършен към края на 1987 г.,
а личните указания на Тодор Живков са да се прожектира в тези райони.
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BULGARIAN CINEMA AND THE ‘REVIVAL PROCESS’
Deyan Statulov
Abstract: From the early 50s until the late 80s the, then in power, Communist party
in Bulgaria waged a policy of forceful assimilation of the Muslim community in
the so called “Revival Process”. The tools used to achieve this consisted of forceful
conversion of the Muslims’ arabic names to Bulgarian ones, restrictions of using
their native tongue and carriyng out traditional celebrations as well as practicing
their religion. The process went on with powerful ideological propaganda.
Along with the means of mass communication (the press, radio and TV), custom
moulded interest oriented art was also used. Of course at one point this would
come to include the big screen as well.
The subject of the hereby study is showing how exactly cinema was used as
propaganda during the “Revival Process”.
Key words: Bulgarian cinema, ideology, cultural policy, propaganda
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
СПОРЕД ВЪЗСТАНОВКИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ
ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ
Теодора Дончева1
Резюме: Националната идентичност е необходима за колективната
идентификация на личността. Чрез изкуството и особено чрез киното
най-лесно се утвърждават национални митове и репрезентират идеите
за национална идентичност. Аудиторията с нейните възприятия винаги
е била изключително важна за едно произведение на изкуството. Този
текст разглежда отговора на въпроса могат ли грешно представени чрез
възстановки събития и епохи да създадат грешни представи и да повлияят
върху оформянето на националната ни идентичност в съзнанието на зрителите.
Ключови думи: глобализация, традиция, възприятия, зрители, автори,
документално кино

„Идентичността е това, което прави индивида цялостен АЗ, различен
от другите, но същевременно и свързан с тях. [...] Тъй като индивидът не
съществува самостоятелно, той изгражда идентичността си чрез своята
принадлежност към различни групи“2. Националната идентичност е
важна за всеки народ и за всеки индивид от този народ.
Според вече класическата дефиниция за нация на Бенедикт Андерсън: „Нацията е въобразена политическа общност, която се представя
едновременно като същностно ограничена и суверенна“3. Оттук следват
съществени изводи. Силата на въображаемостта в това отношение е
изключителна. Например днес ние заявяваме с гордост, че сме потомци
на прабългарите, пише го по учебници, разказва се във филми и т.н.,
но всъщност „Съвременният българин е много повече наследник на
династията Юан (1279–1368), усъвършенствала производството на порцелан и барут, отколкото на гордите прабългари, чието влияние върху
1 Dr. Teodora Doncheva is an Assistant Professor in the Institute of Art Studies, BAS. Research
field: film studies, documentaries, TV series. Author of the book: “The Discreet Charm of the
Advertising” (2016). E-mail: teddoncheva@gmail.com
2 Десев, Любен. Речник по психология. С., 2006, 181 [Desev, Lyuben. Rechnik po psihologia.
Sofia, 2006, 181].
3 Anderson, Benedict. Imagined Communities. In: Nations and Identities. Classic Readings (ed.
Vincent P. Pecora). Blackwell Publishers, 2001, 309.
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неговия днешен живот е практически нулево“4. Обаче използването
на „престижни предци“ е удобно „при дефиниране на псевдо-понятия,
като национален характер“5. Всеки един съвременен народ има такива
национални характеристики както за себе си, така и по отношение
на други народи. В българската културна традиция е да се мисли, че
част от националните ни характеристики включват: прословутото
ни гостоприемство, славната красота на българските жени, както
и склонността към завист на българите. Също така ние, българите,
имаме наша митологична и често пъти невярна представа за другите
народи. Има мълва например, че сърбите са веселяци, които мразят
българите, че американците са глупави, а германците дисциплинирани. Могат да се посочат още много примери, но и тези са достатъчно
красноречиви. Всичко това е в сферата на въобразените общности и
на нашата клиширана представа за нациите и техните представители.
Със сигурност не всички американци са глупави, не всички сърби ни
мразят и не всички българки са хубави.
Въпреки че самите хора са наясно с тази въображаемост, това по
никакъв начин не намалява важността на факта, че националната идентичност е необходима за колективната идентификация на личността. В
наши дни тази важност като че ли придобива по-значими измерения,
защото в условията на глобализация страховете дали „нашенското“ ще
се съхрани и утвърди са съвсем основателни. Въобще ние пребиваваме
в едно особено състояние – между стремежа да паснем конюнктурно на представите на „геополитическите спонсори и стремежа да се
сдобием със собствено съществуване в универсалното въображение
на модерността“6. Разбира се, този процес не засяга само българската
национална идентичност, защото това е световен процес, засягащ
националната идентичност по принцип. „Всеобщата приватизация не
подмина културата: приватизираната от индивида или групата култура
днес наричат идентичност. Тя се наложи успоредно с глобализацията
и отвързването на човека от собственото му място и се превърна в
последната „силна“ форма на легитимация“7.
Днес глобализацията е осъществена (поне в по-голямата част от
земното кълбо). Интересно е да се проследи как нашите национални
особености оцеляват в съвременните условия и дали процесите на
глобализация могат да ги разрушат или накърнят по някакъв начин.
4 Дичев, Ивайло. От принадлежност към идентичност. С., 2002, 60–61 [Dichev, Ivailo. Ot
prinadlezhnost kam identichnost. Sofia, 2002, 60–61].
5 Dichev. От принадлежност към идентичност, 61.
6 Dichev. От принадлежност към идентичност, 78.
7 Dichev. От принадлежност към идентичност, 8.
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„Глобализацията е поток от крачещи обекти и идеи, които запазват
своето значение в движението си“8. В този смисъл според мен единствената опасност, която идва от глобализацията, е по отношение на
вкарването на нови, по-интересни чужди традиции, маниери и въобще
бит. Глобализацията не разрушава директно нашите традиции, дори
е в състояние да ги засили. Като потвърждение на това идва фактът,
че съзнанието за националност у българите в момента е доста живо
и устойчиво.
Да се върнем малко по-назад и да проследим върху какво се гради
нашата национална идентичност. Прабългари, славяни и траки са основните компоненти, върху които традицията за българското стъпва.
„Прабългарите са воини, носят държавност и изобщо мъжкия елемент.
[...] Много удобни за ползване от националисти [...], до прабългарите
в националния пантеон стоят славяните: работливи, привързани към
равенството и свободата, крайно полезни в периода на про-руска ориентация [...]. Тракийският ствол на националната идентичност става
важен едва през 70-те години, може би във връзка с новата ориентация
на страната към мирно съвместно съществуване и нуждата от признание (или заеми) от Запада“9. Тези три компонента на българската
идентичност функционират и сега.
Разбира се, има модерни наслагвания, има актуални в момента
събития и обстановки, но е вярно, че всички градим своята идентичност върху въображаемата представа, че сме преките наследници на
прабългарите, славяните и траките. По същество обаче, както казва
културологът Ивайло Дичев10, е трудно да се установи какво точно е наследила съвременната българска култура от тези „въображаеми корени“,
защото, ако въобще има някакво реално наследство, то е византийско,
що се отнася до християнската традиция, и османско, що се отнася до
всекидневните и телесни практики. Но именно против тези две империи
се гради националната идентичност. Към „въображаемите корени“, за
които Дичев говори, обаче би следвало да добавим и славянския език,
който е не по-малко важен за изграждането на нашата идентичност.
Съществуват различни нюанси на този процес. В България нещата
стоят така: „Изглежда, колкото по-несигурни се чувстваме в настоящето, толкова повече сме склонни да митологизираме миналото...“11.
8 Федърстоун, Майк, Скот Лаш. Глобализацията, модерността и пространствеността
на социалната теория. In: Глобални модерности. С., 2004, 127 [Featherstone, Mike, Scott
Lash. Globalizatsiyata, modernostta i prostranstvenostta na sotsialnata teoriya. In: Globalni
modernosti. Sofia, 2004, 127].
9 Dichev. От принадлежност към идентичност, 89.
10 Dichev. От принадлежност към идентичност, 90.
11 Александрова, Петя. Преходни истории за култура и комуникации. С., 2015, 216 [Alex-
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Това твърдение на Петя Александрова засяга главно сферата на киното,
обаче то чудесно би могло да се изведе от границите на изкуството,
за да се отнесе и към историята на България, защото и там е валидно.
Вследствие на процесите, свързани с утвърждаване на идентичността, се променят и нагласите на националните публики, като това
пряко засяга всяко изкуство. Аудиторията с нейните възприятия винаги
е била изключително важна за едно произведение на изкуството. След
изключителния напредък на технологиите обаче зрителят има още
по-решаващо значение, особено когато говорим за екранни изкуства.
„Финален носител на творчески възприетата екранна творба става
психиката на зрителя. В тази логика тя се причислява към факторите,
осъществяващи творбата – фактори от различен порядък, но с еднаква
тежест в битието на филмовия феномен“12. В този смисъл очакванията
на публиката за възстановки на исторически личности и събития са
изключително важни и определящи. „Националната публика идеологически се само-представя не като създадена в косвена, дистантна
и опосредствена мрежа от комуникации и медии (поща, телеграф,
преса, литература, журналистика, публичност и пр.), а като потопена
в непосредствена ситуация на „родно“ общуване (с това тя напомня
устното общуване в архаичните face to face култури). Казано просто
– тя задължава всички да имат споделена „родна и непосредствена“
„ситуация“, определя рамковия хронотоп на комуникацията“13. Къде
точно в тази комуникация стои изкуството и каква е неговата роля във
формирането на национална идентичност?
Националната идентичност има иконичен характер: „например,
такива локални явления като копривщенската къща, македонските
песни, Балканът, Априлското въстание и тъй нататък постепенно се
национализират, очистват се от сложното си, понякога противоречиво
съдържание, за да влязат в иконосферата на националното“14. Иконизирането на националната идентичност чрез изкуството е много лесно.
Още по-лесно и достъпно до публиките е неговото тиражиране чрез
изкуството, чрез което и без друго всеки народ се опитва да изгради и
своята националната идентичност. А от своя страна цялото изкуство е
пълно с най-различни възстановки. От картини, през театрални постаandrova, Petya. Prehodni istorii za kultura i komunikatsii. Sofia, 2015, 216].
12 Димитрова, Мая. Метаморфози в общуването: автор-екран-зрител. С., 2006, 15 [Dimitrova, Maya. Metamorfozi v obshtuvaneto: avtor-ekran-zritel. Sofia, 2006, 15].
13 Кьосев, Александър. Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници.
Четене. Бъбрене. [Kiossev, Alexander. Virtualni obshtnosti sreshtu vaobrazhaemi obshtnosti.
Praznitsi. Chetene. Babrene]. Available at: https://liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm
[accessed 2.11.2017].
14 Dichev. От принадлежност към идентичност, 59.
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новки, до кинофилми. Един кратък пример – картината на Делакроа
„Свободата води народа“ (1830)15 също е възстановка на историческо
събитие, показано през ярката интерпретация на автора. Вид възстановки са и картините на художника Ярослав Вешин, който по време на
Балканската война е военен художник. Той сам фотографира моменти
от битки на фронта, след което ги пресътворява на платното. Известно
е, че едни от най-прочутите му картини са създадени по този принцип,
който в онзи момент е широко разпространен, не само за Вешин, но и
за редица военни художници. Още по-интересен е случаят с картината
„Обоз край р. Еркене“ (1914 г.)16. Първоначално на преден план е бил
изобразен трупът на турски войник, но през Първата световна война
България и Турция стават съюзници, затова убитият турчин бива деликатно заличен от картината неизвестно от кого. Възстановяват се
исторически събития и в документалното кино. Това се случва още в
първия български документален филм „Балканската война“ (1913) на
Александър Жеков. Известно е, че в част от кадрите Жеков „режисирал“ войниците, когато не са по време битка, да пресъздадат бойни
действия, след което той ги заснемал със своята камера. В книгата
на Петър Кърджилов „Филмът „Балканската война“ в историята на
българското кино“17 са подробно описани процесите по заснемане и
разпространение, както и контекстът, в който филмът на Александър
Жеков се появява.
Най-важният въпрос в настоящия текст е: могат ли грешно представени събития и епохи във възстановките да създадат грешни представи
и да повлияят върху оформянето на националната ни идентичност в
съзнанието на българските зрители? Уточнението за националната
принадлежност на зрителите е важно. Документалните ни филми на
историческа тема рядко са обект на интерес от страна на чуждестранната публика. Дори по фестивалите извън България, където най-често
се представя документалното ни кино, тези филми почти не се селектират заради ниския интерес към нашата локална история. Важно е
и още едно уточнение – процесите, които са характерни като цяло за
европейското кино, не са съвсем характерни точно за тези исторически
документални филми. „Като противодейства на глобализацията чрез
копродукции, европейското кино всъщност се подчинява на глобалната
тенденция, отхвърляща идентификацията на екрана по географски
15 Картината на Делакроа се намира в Лувъра: Eugène Delacroix. La Liberté guidant le
peuple (28 juillet 1830), Musée du Louvre.
16 Картината на Вешин се съхранява в Националния военноисторически музей в София.
17 Кърджилов, Петър. Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино. С.,
2011 [Kardjilov, Petar. Filmat “Balkanskata voyna” v istoriyata na balgarskoto kino. Sofia, 2011].
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принцип“18. И също: „Днес, когато в световен мащаб по-голямата
част от филмите се произвеждат от транснационални продуцентски
обединения и се разпространяват пред глобалната публика, идентификацията на публиката чрез националната ѝ принадлежност все повече
е поставена под въпрос. Пред очите ни екранът става поле на взаимодействие между различни национални традиции, а съвременното кино
– продукт на една глобална кинематографична култура“19. Това съвсем
вярно твърдение на Ингеборг Братоева-Даракчиева е обща тенденция
в европейското кино. Почти всички наградени по големите филмови
фестивали филми в последно време са копродукции, предназначени за
глобалната публика. Например тази година голямата награда на 68-ия
Международен кинофестивал Берлинале бе присъдена на филма „Нe
ме докосвай“ (2018, реж. А. Пинтилие), който е копродукция между
Румъния, България, Германия, Чехия и Франция20, а актьорите са от
цяла Европа. Но твърдението на Ингеборг Братоева е вярно в значима
степен и за голяма част от българските документални филми. Имаме
редица успешни по международните фестивали документални филми,
които се вписват в описанието за транснационален филм. Изключение правят единствено историческите документални филми, от които
се вълнуват главно българските зрители. Именно там, сред малкото
запазени архиви и предимно чрез възстановките, зрителите търсят
националната ни идентичност, а творците съответно се опитват да я
представят такава, каквото я виждат. Или каквато силите им позволяват
да я представят.
Българският зрител се интересува от историята си и особено от
филми с патриотична тематика както в документалното, така и в игралното кино. Определено тематиката за Освобождението от турското
робство вкарва зрителите в салоните. Например компромисният според
мен филм на Зорница София Попганчева „Воевода“ (2017) има почти
90 хиляди зрители21, което за българската действителност е наистина
много. От друга страна, това изглежда съвсем закономерно. Какво
по-естествено от това да си зададем въпросите: „Кои сме ние? Какви
сме били?“ и да потърсим лесен отговор на тези въпроси в киното,
където героичното, като част от характера на българина, често е изведено на преден план.
18 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Европейското кино – глобално и локално. С., 2013,
32 [Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Evropeyskoto kino – globalno i lokalno. Sofia, 2013, 32].
19 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българско игрално кино. От „Калин Орелът“ до
„Мисия „Лондон“. С., 2013, 268–269 [Bratoeva-Daraktchieva, Ingeborg. Balgarsko igralno
kino. Ot “Kalin Orelat” do “Misiya “London”. Sofia, 2013, 268–269].
20 https://www.imdb.com/title/tt4949112/ [accessed 01.05.2018].
21 Данните са взети от сайта www.kino.dir.bg.
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Много важен е и фактът, че националната идентичност се търси
не само от зрителите, но и от творците. Две трети от документалните
проекти, които кандидатстват за финансиране пред Националния
филмов център22, са филми, посветени на исторически личности или
исторически събития, а над 90% от тях включват възстановки. У нас
определено има и традиция, що се отнася до производството и рефлек
сията на историческите патриотични филми. През по-голямата част
от времето на социалистическия режим киното, като средство за конструиране на национални митове, е утвърдена, работеща практика, а
филмите на историческа тематика са в абсолютен разцвет. През 80-те
години, по повод честванията на 1300 години България, темата, свързана с националната ни идентичност, е особено популярна, тя дори е
задължителна за творците. „През 80-те години кризата в обществото
и в изкуството се задълбочава и в игралното кино се появяват нови
примери за „културно инженерство“ – исторически суперпродукции.
Мнозинството от тях се създават с цел обществото да се консолидира около националните митове)“23. Буквално неизчерпаеми средства
са хвърлени в създаването на филми като „Хан Аспарух“ (1981, реж.
Людмил Стайков), „Време разделно“ (1988, реж. Людмил Стайков)
„Сватбите на Йоан Асен” (1975, реж. Вили Цанков), „Борис I“ (1985,
реж. Борис Шаралиев) и т.н. и ако тогава такива са били тенденциите
и авторите не са можели кой знае колко свободно да избират своите
теми, то днес изборът на филми с патриотично-историческа тематика
е изцяло доброволен. Факт е обаче, че и в миналото, и сега тези патриотико-исторически теми предизвикват силен емоционален отзвук
в аудиторията и определено са търсени. Затова заслужават още по-голямо внимание.
Документалните филми, посветени на исторически личности и
събития, са ключови и емблематични за изграждането на българската
култура и идентичност. За повечето от тези филми запазените архиви
са или малко, или отсъстват напълно. Затова авторите често включват
игрални моменти (възстановки) в документалните филми. Получава се
така, че поне визуално разказът за българската култура и идентичност
е чиста фикция, макар и често пъти да претендира, че е създаден по
случили се събития и реални личности, което прави неговото послание
още по-достойно за уважение в очите на зрителите. А в този смисъл
и по-силно оръжие за внушение, защото, когато човек гледа документални филми, го прави със съзнанието, че наблюдаваното е истинно
по презумпция.
22 За справка вж. www.nfc.bg.
23 Bratoeva-Daraktchieva. Българско игрално кино, 220.
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Като извод може да се изведе твърдението, че всеки народ си има
доминиращ исторически разказ с ярки образи на герои. Най-често тези
разкази и герои вече са били експонирани до степен, в която образите
им са се превърнали в клишета. Или с други думи – националната ни
идентичност си има свои икони, които се тиражират задължително и при
всеки повод. Включително в документалните филми. Разбира се, вече
беше отбелязано, че е нормално всяка митология и народопсихология
да включва в репертоара си различни любими клишета. Българската
не прави изключение. Въпросът за клишетата от митологията е много
по-стар от киното, но той има отражение и в него. Например образът
на Райна Княгиня е ясен – всеки си я представя седяща и бродираща
знамето. Ако точно този образ не бъде включен в което и да било
визуално произведение на изкуството, включващо Райна Княгиня,
то тогава по-вероятно е да се отключи негодувание у зрителя. Когато
документалното кино посяга към доминиращия исторически разказ и
неговите главни герои, може да се сблъска с втвърдените клишета от народопсихологията, особено ако тръгне по нова изследователска посока
и представи нова образност. Това обаче обикновено не се случва. Във
възстановките авторите предпочитат именно клишираните визуални
образци. А балансът и разбиването на митовете (ако има такива) идва
от коментаторите (консултантите), които най-често са хабилитирани
лица по исторически науки. Докато тече определена възстановка,
консултантите дават различни гледни точки, изтъкват своите тези,
аргументи и доказателства, убеждават зрителите. Това е добре, защото, ако зрителите трябва да разчитат единствено на информацията от
възстановките, то вероятно биха получили доста грешна информация.
Но възстановките имат и добра страна. Не само защото могат по
интересен начин да запълнят липсата на архив, което е голям проблем в
документалното кино. Всъщност възстановките могат да бъдат ефектен
начин за засилване на емоцията във всеки филм. Може би затова се
правят възстановки дори на съвременни събития, в които участниците
са живи, но се наемат актьори и се инсценират събития с цел предаване
на (колкото и парадоксално да звучи!) правдива емоция, която самите
истински личности, поради ред причини, не биха могли да предадат:
„Известно е, че документалистиката среща трудности при разкриване на
най-интимните, лични преживявания, емоции и размисли на героите си.
Това, което повечето персонажи на документален филм се съгласяват
да споделят пред камерата, се отнася предимно до общественото им
битие. Проникването зад бариерата на самоконтрола и опазването на
личното пространство е трудна задача за режисьора-документалист.
[...] А самите обекти на документално наблюдение нерядко се опитват
да се представят по-добри, по-благородни, по-умни, „по-фризирани“
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пред камерата“24. Написаното от Надежда Маринчевска се отнася до
документалните филми с живи герои, които могат да участват във
филмите, но дава яснота и за възможностите, които биха могли да
имат възстановките, стига да са направени умело и да предизвикат
съответната емоция, а не смях.
Възстановките в нашите документални филми според критиката ни
най-често не са особено сполучливи и на висота. Според зрителите – не
се знае точно, тъй като трябва да се проведе целенасочено изследване,
но смятам, че можем да допуснем, че те възприемат възстановките,
включително и не съвсем сполучливите, с по-широко отворени обятия
и интерес.
А каква е националната ни идентичност според тези филми, какъв
е образът на българите и България в тях? Например във възстановките,
които пресъздават епохата на 18 и 19 век, можем да видим (при това
често) жени, които се разхождат по улиците, без да носят шапки (в
града) и забрадки (в селата), виждаме четници и опълченци, които са
с перфектно изгладени, искрящо бели ризи, а понякога дори виждаме
и случайно попаднали в кадър... климатици!
Възстановките в историческите филми са важни с това, че всяка от
тях носи силен смислов потенциал. В тях се посочват събития и личности, които са обществено важни. Разбира се, тези събития и личности
имат променлив характер, който зависи от различните политически
обстоятелства. А човешката памет се оказва често пъти кратка или
избирателна. Националната идентичност се изследва от науката, тя е
ключова за всяка хуманитарна дисциплина, анализира се от учените,
но е и обект на изкуството. На киното също. Ние виждаме какви сме
били, а когато го виждаме в документални филми, това е още по-важно,
силно и внушително. Бъдещето на историческата памет очевидно ще
бъде главно визуално, всичко ще се съхранява в 3D визуализации и
ще се преразказва чрез възстановки. Остава ни надеждата, че възстановките ще бъдат изпълнявани на по-високо ниво.

24 Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. С., 2015, 44 [Marinchevska, Nadezhda.
Animatsionnite hibridi. Sofia, 2015, 44].
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NATIONAL IDENTITY ACCORDING TO
RE-ENACTMENTS FROM BULGARIAN HISTORICAL
DOCUMENTARY FILMS
Teodora Doncheva
Abstract: The text analyzes the connection between the expectations of the
audience and the national identity awareness and concentrates on re-enactments
in documentary films. Documentary films dedicated to historical personalities
and events are key factors and emblematic for building up Bulgarian culture and
identity. For most of these movies, archive materials are either few or absent. That
is why the authors often include additionally filmed material (re-enactments) in
these documentaries. In these cases, at least visually, the narrative about Bulgarian
culture and identity is pure fiction, though often it claims to be based on true events
and real people, making its message even more significant in the eyes of viewers.
Re-enactments are a powerful weapon of suggestion, because when one views
documentary films, one does it with the consciousness by presumption that what
one sees is true. Consequently, there are also dangers that do not only affect the
aesthetic value but also raise important questions such as – can the wrongful representations of events and eras represent misconceptions and influence the shaping
of our national identity in the minds of Bulgarian viewers? And is it possible for
the authors to fight with already established clichés in the mind of the audience?
Key words: globalization, tradition, perception, viewers, authors, documentary
cinema
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КИНОХРОНИКИ, ЗАСНЕТИ
В БЪЛГАРИЯ ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА,
И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЯХ, ПУБЛИКУВАНА
В ПЕРИОДА ЯНУАРИ 1908 – АВГУСТ 1912 Г.
ОТ НЮЙОРКСКОТО ФИЛМОВО СПИСАНИЕ
“THE MOVING PICTURE WORLD”
Петър Кърджилов1
Резюме: Седмичното филмово списание “Moving Picture World” (1907–1927)
започва да излиза на 24 февруари/9 март 1907 в Ню Йорк и за кратко време се
превръща не само в най-влиятелното за американската целулоидна индустрия
специализирано периодично издание, но и в най-авторитетния за времето си
световен флагман на седмото изкуство. Днес пък то е безценен информационен
извор за изследователите на историята на ранното кино – при това достъпен,
след като всичките му броеве бяха дигитализирани. Оказа се, че някои от
тях съхраняват сведения за кинематографичната дейност в България през
този двадесетгодишен период (абсолютно неизвестни досега), отнасящи
се за заснемането на хроникално-документални филми от чуждестранни
компании, за тяхното прожектиране както в страните от Западна Европа,
така и в САЩ... Особено ценни са данните за кинокадрите, осъществени
у нас преди Балканските войни (1912–1913). Макар и разпространявани зад
океана от американски дистрибутори, кинохрониките са дело на европейски
продуценти – предимно френски, английски и италиански. Отпечатвайки
редовно техни реклами, “Moving Picture World” се превръща в източник на
достоверна и професионална информация. Част от нея огласява за първи път
на български език публикацията на д.изк. Петър Кърджилов, която акцентира
върху два филма: “The Bulgarian Army” – произведен от лондонската
“Charles Urban Trading Co., Ltd.”, но разпространяван по света от парижката
фирма “Eclipse”, и “Life in a Bulgarian Village” на “Éclair”, който също
обикаля земното кълбо – прожектиран е със сигурност в Париж, Виена,
Санкт Петербург и Ню Йорк.
Ключови думи: Европа, България, Ню Йорк, история на ранното кино,
кинохроники, филмови списания, кинореклама, The Moving Picture World,
Charles Urban Trading Co., Eclipse, Éclair
1 DSc. Petar Kardjilov (Stara Zagora, 1950) is a long-term researcher in the field of the early
cinema in Bulgaria. He is a film historian, journalist, writer and an associated member of the
Screen Arts department at the Institute of Art Studies, BAS. He is author of more than 3000
journalistic articles, of more than 100 scientific publications, some of which have been translated
into English, Chinese, Serbian, Romanian and other languages. He is an author of 21 books, 9
of which are dedicated to Bulgarian cinema. E-mail: kardjilov@sofia.bg
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Седмичното филмово списание “The Moving Picture World” (1907–
1927) започва да излиза на 24 февруари/9 март 19072 в Ню Йорк и за
кратко време се превръща не само в най-влиятелното за американската
целулоидна индустрия специализирано периодично издание, но и в
най-авторитетния за времето си световен флагман на седмото изкуство.
Днес пък то е безценен информационен извор за изследователите на
историята на киното – при това достъпен, след като в периода 2011–
2016 всичките му броеве бяха дигитализирани. Оказа се, че някои от
тях съхраняват сведения за кинематографичната дейност в България
(абсолютно неизвестни досега), отнасящи се за заснемането на хроникално-документални филми от чуждестранни компании, за тяхното
прожектиране както в Щатите, така и в страните от Западна Европа...
Особено ценни са данните за кинокадрите, осъществени у нас преди
Балканските войни (1912–1913). Макар и разпространявани зад океана
от американски дистрибутори, тези кинохроники се оказват дело на
европейски продуценти...
„Българската армия“
Пръв в “The Moving Picture World” се споменава филмът „Българската армия“ (“Bulgarian Army”). Най-рано това става на 5.I.1908 в
постоянната рубрика „Премиерни филми на всички производители“3.
Също в нея заглавието се появява още в три броя на списанието4 – до
2 февруари включително. От оскъдната информация се узнава само
заглавието на кинохрониката, нейният продуцент – URBAN-ECLIPSE,
както и дължината ѝ – 440 фута (135 метра), които при тогавашната
„кинематографична“ скорост от 16 кадъра за секунда са се прожектирали върху екрана за малко повече от 7 минути.
Зад първата половина от наименованието на фирмата производителка наднича фамилното име на Чарлс Ърбан/Charles Urban (1867–
1942) – американски бизнесмен, основал (през юли 1903) в Лондон
своята компания „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани“ (“Charles Urban
Trading Co., Ltd.”). Под девиза (рекламния слоган) „Ние разстиламе
света пред вас“ (“We Put the World Before You”) нейните кинооператори обикаляли планетата, въоръжени с биоскоп – снимачен апарат,
изобретен и произвеждан от Ърбан, с помощта на който заснемали
2 Датите в настоящата публикация са посочени според валидния през разглеждания период (1908–1912) в България календар – Юлианския (т.нар. стар стил). По същото време в
Западна Европа и САЩ е в употреба Григорианският календар (т.нар. нов стил). Разликата
между тях през XIX век е 12 дни, а през XX и ХХІ – 13.
3 Latest Films of All Makers. – The Moving Picture World, Vol. 2, No 3, 18.I.1908, 50.
4 Latest Films of All Makers. – The Moving Picture World, Vol. 2, No 4, 25.I.1908, 66; No 5,
1.II.1908, 86; No 7, 15.II.1908, 126.
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стотици хроникално-документални, научнопопулярни, познавателни,
образователни, пътеписни, туристически, екзотични, военни филми...
Тъкмо дейността на неговия „киноцентър“ превръща (и то за кратко
време) Ърбан в най-значимата фигура на ранната британска филмова
индустрия, в най-изявения кинопродуцент на викторианската епоха.
През октомври 1903 Чарлс Ърбан изпровожда в България със задачата да отрази Илинденското въстание своя оператор Чарлс Райдър
Нобъл/Charles Rider Noble (1854–1914). По една или друга причина
англичанинът пристига у нас, след като пожарът на бунта отдавна е
изтлял. Въпреки това той заснема 17 хроникално-документални ленти
(с времетраене от 1 до 4 минути), оказали се днес безвъзвратно изгубени по друмищата на неумолимото време. За щастие, подробното им
описание бива съхранено в рекламно-търговските каталози на „Чарлс
Ърбан Трейдинг Къмпани“5. Тъкмо от тези анотации се узнава, че Чарлс
Нобъл е смогнал да хроникира мигове от епилога на Илинденската
епопея – завръщането на някои чети на Върховния македоно-одрински
комитет (5 заглавия) и бежанската неволя (4), да осъществи три етнографски филма, да улови тържествената атмосфера, царяла по време
на откриването на ХІІІ обикновено Народно събрание, състояло се в
София на 2.XI.1903. По-важно за разглежданата тема е, че четири от
неговите „кинематограми“ представляват „директни репортажи“ от
събития, свързани с дейността на българската армия: „Негово превъзходителство военният министър на България М[ихаил]. Савов,
неговият щаб и гвардия“ (“H.E. MINISTER OF WAR, M. SAVOFF, OF
BULGARIA, HIS STAFF AND BODYGUARD”, каталожен № 1160, 150
ф., 45 м.), „Българска планинска пехота в балкана“ (“BULGARIAN
MOUNTAIN INFANTRY IN THE BALKANS”, № 1161, 125 ф., 40 м.)
– заснета край Самоков (Доспейския баир)6, „Български пехотинци
патрулират по границата край Дупница“ (“BULGARIAN INFANTRY
PATROLLING THE FRONTIER AT DOUBNITZA”, № 1162, 75 ф., 23 м.)
и „Българската граница при Кочериново [или Бараково]“ (“THE
BULGARIAN FRONTIER AT COTCHARINOVA [или BARACOVO]”,
№ 1163, 50 ф., 15 м.).
През следващата 1904 г. Чарлс Нобъл отново посещава България
и отново снима – този път кинохрониките му са 21 на брой (№№
1358–1369 и №№ 1440–1448)7, като цели 12 от тях биват посветени на
българската армия: „Градинско увеселение на военни“ (“MILITARY
5 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Forming Supplement № 1 to our General
Catalogue Issue of November, 1903), 1904, 10–12, 32–35.
6 По инспекционната обиколка на военния министр. – Вечерна поща, г. ІV, № 811, 20.Х.1903, 3.
7 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue, February 1905, 162–165.
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GARDEN PARTY”, № 1359) – проведено в офицерския клуб в Стара
Загора, „Български конници, спускащи се по склона на планината и преминаващи планински поток“ (“BULGARIAN CAVALRY
DESCENDING MOUNTAIN SIDE AND FORDING A MOUNTAIN
STREAM”, № 1365), „Маневри на 5-а батарея от българската артилерия, разположена в района на Шумен“ (“MANOEUVRE BY THE
5th BATTERY BULGARIAN ARTILLERY stationed in the Chomler district”,
№ 1366), „Обучение на новобранци в Шуменския гарнизон“ (“THE
CHOMLER GARRISON RECRUIT DRILL”, № 1367), „Пехотинска
столова в лагер (района на Стара Загора)“ (“INFANTRY MESS IN
CAMP (Stara Zagora district)”, № 1440), „Военният министър генерал Савов се забавлява със своя щаб и гарнизонните офицери на
обяд след голямо сутрешно учение“ (“GENERAL SAVOFF, WAR
MINISTER, Entertaining Staff and Garrison Officers at Lunch after a big
mornings sham Fight”, № 1441), „Пехотинците от Софийския гарнизон в поход“ (“SOFIAS GARRISON INFANTRY ON THE MARCH”,
№ 1442) – два столични всекидневника известяват, че на 20 юли 1904
„частите от софийския гарнизон“ са провели (и то „рано“ сутринта)
„военна прогулка“ (или „военна разходка“) до „селото Горубляне“,
удостоверяват участието на ген. Михаил Савов в прехода8, подчертават
присъствието и най-вече дейността на „кореспондента на в. “Daily
Chronicle”, Сър Нобл“, „направил много снимки за кинематограф от
нашата армия, маневрирующа покрай Искъра“9, „Българска пехота,
артилерия и кавалерия“ (“BULGARIAN INFANTRY, ARTILLERY
AND CAVALRY”, № 1443) – „марша на обединените войски, тъкмо
преди да започнат учебните сражения и полевите маневри из Софийския регион“, „Обучение с кавалерийски коне“ (“THE TRAINING
COURSE OF CAVALRY HORSES”, № 1444) – на 1 август (неделя)
„всичката столична конна полицейска стража“ осъществява „поездка
към четвъртия километр по шосето за Пазарджик“, в която също се
включва „г. Чарлс Райдър Нобл, специален военен кореспондент на
„Дейли Кроникл“, реализирал този път „няколко кинематографически снимки от различни движения и положения на стражата“: „при
разни алюри [ходом, тръс, галоп, кариер, раван], в дясно по един, по
два, по отделения, и на групи“10, „Марш на българската планинска
жандармерия“ (“BULGARIAN MOUNTED GENDARMERIE ON
THE MARCH”, № 1445), „Марш на кавалерията“ (“CAVALRY ON
THE MARCH”, № 1446) и „Първи кавалерийски полк по време на
8 Военна разходка. – Дневник, г. ІІІ, № 764, 21.VІІ.1904, 2.
9 Англ[ийски] асистенти на военната прогулка. – Вечерна поща, г. V, № 1076, 24.VІІ.1904, 3.
10 Поездка на столичната полиция. – Вечерна поща, г. V, № 1085, 2.VІІІ.1904, 3.
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учение“ (“1st CAVALRY REGIMENT ON MANOEUVRE DRILL”, №
1447) – Първи конен полк е сформиран още през 1883, като щабът му
е бил в София.
Шестнадесетте репортажа, чиито заглавия бяха добросъвестно изброени, навярно са имали успех сред публиката, защото в по-късните
Ърбанови каталози (от 1907–190811 и от август 190912) те биват обединени
в два големи филма, онасловени „Българската пехота“ (“BULGARIAN
INFANTRY”, № 1998) и „Българската кавалерия и артилерия“
(“BULGARIAN CAVALRY AND ARTILLERY”, № 1999), които от своя
страна са включени в обособения „Военен раздел“ (“Military Section”).
Освен там двете хроники биват обявени (за продан) и в рубриката
„Най-новите продукции“ (“Latest Productions”) на специализираното
лондонско седмично издание “Kinematograph and Lantern Weekly”
(1907–1919) – и то в четири поредни броя: 4/17, 11/24, 18/31 октомври
и 25.Х./7.XI.1907. Изграждащите ги кинокадри са дело (без никакво
съмнение) на Чарлс Нобъл13. Не е изключено обаче малка част от тях
да са били заснети от шотландеца Джон Маккензи/John Mackenzie
(1861–1944) – също оператор на Ърбан, също „биоскопирал“ в родината
ни, но през ранната пролет на 1905 (и то за кратко време)14.
Със своите дължини (съответно 410 и 415 фута) и времетраене (7
минути всеки) двата монтажни филма са били толкова грандиозни
(според тогавашните стандарти), че съдържанието им бива предшествано от няколко уводни изречения. Преамбюлът към „Българската
пехота“ гласи: „Тук е изобразено всичко, което пехотата прави по
време на работа, парад или военен преглед, по време на игра, хранене
или маршировка. Еднакво увлекателно са показани всички етапи на
войнишкото всекидневие. Усилието, което мъжете полагат по време на
физическите упражнения и суровото обучение, за което свидетелстват
тези очарователни и уникални серии, не подлежи на съмнение. Значимостта и привлекателността на кинокадрите в чисто развлекателен
аспект не им пречи да демонстрират и огромното значение, което в
11 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Kinematographic Film Subjects), 89–91.
Wardour St., London, W., Supplements, 1907–1908, 15–17.
12 Kinematographic Film Subjects. Urban Eclipse Radios. Charles Urban Trading Co., Ltd.,
89–91. Wardour St., London, W., August 1909, 255–262.
13 Кърджилов, Петър. Българската армия – в обектива на първите кинохроники. 105
години от първите военни документални кинокадри в България. – Военноисторически
сборник, 2008, № 3, 3–6 (І част); № 4, 2008, 18–24 (ІІ част) [Kardjilov, Petar. Balgarskata
armiya – v obektiva na parvite kinohroniki. 105 godini ot parvite voenni dokumentalni kinokadri
v Balgariya. – Voennoistoricheski sbornik, 2008, No 3, 3–6 (І chast); No 4, 2008, 18–24 (ІІ chast)].
14 Кърджилов, Петър. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София
(1896–1915). С., 2016, 127–140 [Kardjilov, Petar. Ozareniya v polite na Vitosha. Letopis na rannoto
kino v Sofiya (1896–1915). Sofia, 2016, 127–140].
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случая играе дисциплината, оказваща се нещо изключително важно в
тази дивашка и същевременно наивна надпревара“15.
Не по-малко интересни са и обектите, изграждащи „Българската
кавалерия и артилерия“, също анонсиран с встъпителна част: „Вълнуващи военни епизоди, онагледяващи бойната подготовка и ученията
на всички родове войски от българските въоръжени сили, осигурени
благодарение на любезното разрешение и специалното разпореждане
на военния министър. Тази поредица, изобразяваща обучението и
упражненията на теглените от коне възхитителни батареи на полевата
артилерия и показваща маневрите на конницата, допълва цялостната
картина на българските кавалерийски сили, които ще предизвикат
световен интерес“. Следва съдържанието – „Подредба на кадрите“
(“Order of Pictures”)16…
Накрая всичко бива обобщено в едно изречение: „Впечатляващи
военни обекти, брилянтно заснети и изпълнени с напрегнати моменти“17. Впечатляващо е също поредното напомняне за оказаното на
Нобъл съдействие от страна на българската армия, като този път бива
подчертано личното съпричастие на Михаил Савов към снимачната
дейност на англичанина, осъществена „благодарение на любезното
разрешение и специалното разпореждане на военния министър“.
Следвайки логиката на изложеното дотук, а тя е тази на бизнесмена
и търговеца Чарлс Ърбан, може да се предположи, че още през 1907
подбрани части от „Българската пехота“ и „Българската кавалерия
и артилерия“ са били „интегрирани“ с помощта на монтажа в още
по-голям филм, анонсиран под титула „Българската армия“ за първи
път на 5.I.1908 в сп. “The Moving Picture World”. На 25 септември/8
октомври същото прави и “Kinematograph and Lantern Weekly” (във вече
упоменатата му постоянна рубрика), ограничавайки се с огласяването
само на заглавието (“The Bulgarian Army”) и продуцента – “Urban”
(дори не бива посочен метражът на лентата, иначе традиционна за
изданието практика). Само след няколко дни, на 30 септември, парижкото списание “Cine-Journal” (1908–1937)18 огласява в рубриката си
15 The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue (Kinematographic Film Subjects), 89–91.
Wardour St., London, W., Supplements, 1907–1908, 15.
16 The Charles Urban Trading Co., Ltd., 17.
17 The Charles Urban Trading Co., Ltd., 17.
18 Кърджилов, Петър. Смесването на езиците – път към познанието. Френското списание
“Cine-Journal” (1908–1912) – достоверен източник на професионална информация за кинематографичната дейност в България. In: Изкуствата в Новото време: смесването на езиците.
Изкуствоведски четения 2015. С, 2016, 331–343 [Kardjilov, Petar. Smesvaneto na ezitsite – pat
kam poznanieto. Frenskoto spisanie “Cine-Journal” (1908–1912) – dostoveren iztochnik na profesionalna informatsiya za kinematografichnata deynost v Balgariya. In: Izkustvata v Novoto
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„Нови филми“ (“Nouveautés cinématographiques”) цели 11 заглавия на
“Société générale des Cinématographes “ECLIPSE”, сред които на първо
място фигурира „Българската армия“ (“L’Armée Bulgare”, 190 м.)19.
Титулът се появява в още три броя (№ 10, № 11 и № 1220) на авторитетния „седмичен орган на кинематографичната индустрия“ (“organe
hebdomadaire de l’Industrie Cinématographique”), превърнал се само
месец след раждането си на 2/15.VІІІ.1908 в „глашатай“ на отрасъла21.
До края на 1908 „Българската армия“ бива прожектиран и в Германия.
За това свидетелства сайтът “The German Early Cinema Database”, съдържащ данни за около 45 000 филма, шествали из немските кина през
1895–1920. Според информацията в него заснетата у нас кинохроника е
показвана под титула “Die Bulgarische Armee” (№ 2186), скъсявайки
се междувременно на 174 м., рекламирана най-вероятно еднократно в
изданието “Kostüme, Kulissen” (№ 1230, 1908), което (също като “CineJournal”) посочва за нейна фирма производителка (Produktionsfirma)
френската “Eclipse, Paris”22!
Основаната през август 1906 компания „Еклипс“ („Затъмнение“)
още същата година поема правото да разпространява във Франция
„екзотичните филми“ на „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани“. Успешното пласиране на английската продукция, част от която са и хитовете,
реализирани по системата за двуцветно снимане кинемаколор, в чиято
разработка Ърбан има пръст, позволява на „Еклипс“ да увеличи през
юли 1908 капитала си от 600 000 на 1 500 000 франка, а и да придобие
по-голямата част от дела на компанията “Radios”, създадена през 190723.
В случая френската фирма не е производителката на „Българската армия“, но със сигурност е била неговата разпространителка – в Щатите,
Франция и Германия, а вероятно и в България...
Където на 5 април 1910 „Българската армия“, рекламиран като „изглед“, се появява за първи път върху екрана на софийското кино „Модерен театър“, задържайки се там до 8 април24 – четири дни, което си е
vreme: smesvaneto na ezitsite. Art Readings 2015. Sofia, 2016, 331–343].
19 Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, г. І, No 9, 13.Х.1908, 12.
20 Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, г. І, No 10, 20.Х.1908, 12; No 11, 27.Х.1908,
12; No 12, 3.ХІ.1908, 12.
21 Mannoni, Laurent. Encyclopedia of Early Cinema (ed. by Richard Abel). London–New York,
Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, 121.
22 Die Bulgarische Armee (1908). The German Early Cinema Database (1895–1920). Available
at: http://www.earlycinema.uni-koeln.de/ [accessed 21.VІІІ.2014].
23 Mannoni. Encyclopedia of Early Cinema, 199.
24 Дневник, г. ІХ, № 2754, 6.IV.1910, 2; Хроника. – № 2754, 6.IV.1910, 3; № 2756, 8.IV.1910,
2; Вечерна поща (Наумова), г. ХІ, № 3077, 6.IV.1910, 2; № 3078, 7.IV.1910, 2; Хроника. – №
3078, 7.IV.1910, 2; № 3079, 8.IV.1910, 2; № 3080, 9.IV.1910, 2; Реч, г. ІV, № 951, 7.ІV.1910, 3;
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постижение за онова време. Така част от „кинематограмите“ на Чарлс
Райдър Нобъл, заснети в отечеството ни през 1903 и 1904, се завръщат
в своята „родина“ – не само възкресени за нов живот (близо 7 години
след сътворяването на най-ранните от тях), но и обявени (през 1960)
за „първия български филм“, за „първия идентифициран национален
филм“25, с който не само се поставя „начало на редовно национално
кинопроизводство“, но и „началото на българското киноизкуство“26!
Твърдение, което впоследствие се оказа невярно27…
„Животът в българското село“
На 7 юли 1912 сп. “The Moving Picture World” (№ 3) огласява в
рубриката си „Премиерни дати на независимите [компании]“ цели 14
филма, произведени от фирмата „Еклер“ (“Éclair”) и предназначени
за показ в САЩ през месец юли. Последният от тях е „Животът в
българското село“ (“Life in a Bulgarian Village”) – програмиран за
28 юли (неделя) и охарактеризиран жанрово като “Edu[cational]”28 (учебен, образователен, познавателен). В следващия брой на списанието
(№ 4) същото заглавие се споменава четири пъти: в рекламно фолио,
представящо филмовата програма през седмичния период, започващ
от 22 юли, предлагана от 10 кино-къщи, сред които и „Еклер“, преразказала лаконично творбата си така: „Български селяни, техните
обичаи, простички занимания и скромен фермерски живот, техните
празници и забавления“29; в рубриката „Календар на премиерните
филми“30; в рубриката „Съдържания на филмите“, където също бива
включен кратък синопсис: „Този филм показва образите и обичаите на
български селяни, техните простички занимания и фермерски живот,
завършвайки с поглед към неделните празници и забавленията им“31;
и рубриката „Премиерни дати на независимите [продуценти]“32.
№ 953, 9.ІV.1910, 3.
25 100 години кино в България. Хронология. – Кино, 1997, № 1, 58 [100 godini kino v Balgariya. Hronologiya. – Kino, 1997, No 1, 58].
26 Александров, Александър. Исторически календар. 50-годишнината на българското
киноизкуство. – Киноизкуство, № 4, 1960, 103 [Alexandrov, Alexander. Istoricheski kalendar.
50-godishninata na balgarskoto kinoizkustvo. – Kinoizkustvo, No 4, 1960, 103].
27 Кърджилов, Петър. Първи и български ли е „първият български филм“ „Българската
армия“. In: Изкуствоведски четения’2009. С., 2010, 29–39 [Kardjilov, Petar. Parvi i balgarski
li e “parviyat balgarski film” “Balgarskata armiya”. In: Art Readings’2009. Sofia, 2010, 29–39].
28 Independent Release Dates. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 3, 20.VII.1912, 288.
29 Demand That Universal Program. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 4, 27.VII.1912, 309.
30 Calendar of Independent Releases. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 4, 27.VII.1912, 362.
31 Independent Film Stories. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 4, 27.VII.1912, 378.
32 Independent Release Dates. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 4, 27.VII.1912, 388.
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Представянето на „Животът в българското село“ продължава и в
двата последвали броя – № 533 и № 634, където филмът бива дори рецензиран в най-представителната рубрика на списанието – “Comments on
the Films”: „На същата ролка [заедно с комедията „Лейди Баристър“
(“The Lady Barrister”) на „Еклер“] се дава и тази прекрасно заснета
поредица от портрети на истински хора – обикновени български селяни.
Филмът показва множество твърде интересни типажи, хвърля бърз
поглед върху някои професии, фолклорни обичаи и народни носии“35.
Финалното (десето!) споменаване на заглавието става в един от индексите, традиционно поставяни в последния брой на всяко тримесечие36.
“Société française des films “L’Éclair” бива основано през март 1907,
скоро издига своето студио край Париж и започва редовно целулоидно
производство, неотстъпващо по качество на предлаганото от „Патé“ и
„Гомон“. Хитовете на компанията са историческите „суперпродукции“
и екранизациите на поредицата от американски булевардни романи,
чийто главен герой е детективът Ник Картър. След Първата световна
война „Еклер“ запада и през 1920 обявява фалит37.
Точно кога и къде е бил заснет филмът „Животът в българското село“
– не се знае. Но се знае, че заглавието “La vie au village en Bulgarie”
бива огласено от сп. “Cine-Journal” на 24.IX./7.X.1911 (най-вероятно
за първи път) и 1/14 октомври в онзи раздел на постоянната рубрика
„Нови филми“38, отреден за продукцията на „Еклер“ (“8, Rue St-Augustin,
Paris”) – като документален филм (“docum.”) с дължина 105 м. (непълни
6 мин.), чиято оферта е валидна до 6/19 октомври. Това означава, че
в случая Париж (“Cine-Journal”) изпреварва Ню Йорк (“The Moving
Picture World”) с повече от девет месеца! Но това не е всичко. В броя
от 24.IX./7.X. (№ 163) титулът се появява цели три пъти на три различни места – вече споменатото, а и станало традиционно (с. 59); в
специалната страница “Cinema “Éclair”39, акцентираща (в случая) върху
четири от заглавията на фирмата, предлагайки на читателя подробни
анотации за тях (с. 61); а и върху задната външна корица на списанието
33 Calendar of Independent Releases. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 5, 3.VIII.1912,
456; Independent Release Dates. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 5, 3.VIII.1912, 488.
34 Independent Release Dates. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 6, 10.VIII.1912, 588.
35 Comments on the Films. Independent. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 6, 10.VIII.1912,
547.
36 Index to the Stories of the Films. Independent. – The Moving Picture World, Vol. 13, No 13,
28.IX.1912, VI.
37 Lefebvre, Thierry. Encyclopedia of Early Cinema (ed. Richard Abel). London–New York,
Routledge–Taylor & Francis Group, 2005, 198–199.
38 Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal, ІV, No 163, 7.Х.1911, 59; No 164, 14.Х.1911, 51.
39 Cinema “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, No 163, 7.Х.1911, 61.
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(с. 66), също рекламираща продукцията на „Еклер“ (“Films “Éclair”)40,
където две от характеристиките на творбата отново биват посочени
– жанровата (“documentaire”) и техническата (“longueur approx.: 105
mètres”). Така се ражда първият обширен текст в “Cine-Journal”, посветен на „български“ филм! „Той възпроизвежда пъстра картина от
образи и носии на български селяни – уверява списанието. – Зрителят
първо ще види кадри с деца, които отиват на училище, последвани от
такива, в които жени предат вълна, тъкат и бродират шевици по своите
носии. Животът на село, в който е показан пастир с неговите крави,
ни дава представа за обширните равнини, характерни за българския
пейзаж. Най-сетне виждаме бавно хоро, което селяните играят, празнично облечени. Филмът завършва с образите на младоженки, които
са хем горди и развеселени, хем притеснени от факта, че ги снимат с
кинокамера в техните много красиви бродирани носии“41.
Доста са се охарчили „еклерите“ за „Животът в българското село“,
ала вложените в рекламата средства очевидно не отиват на халос – още
в началото на октомври 1911 описаната „пъстра картина от образи“
се появява във Виена. По този повод оттам незабавно долита гневна
дописка, отпечатана на 18 октомври във всекидневния вестник „Воля“
(рубриката „Бележки на деня“). „Един приятел ни пише от Виена – започва материалът „Как ни представляват в чужбина“: – В тукашната
зала за сказки Urania се даваше в продължение на една седмица едно
кинематографическо представление, една от точките на което беше
Bulgarisches Bauernleben, български селски живот. Любопитството ме
накара да отида да видя тези картини, и що видях, мислите? Първата
картина представляваше, българско народно училище; децата бяха наредени на две пейки, една зад друга, без книги, а до тях, на десния край,
седеше на стол учителя, облечен в... путури, с салтамарка и с калпак на
главата. Другите картини представляваха жени, които измазват отвън
къщите си с кал, селяни, които отиват на оран, едно момиче, което се
връща от вода, селско хоро в неделя и една група млади селянки, които
се свенят да се изложат на фотографическият апарат. Сказчика, който
обясняваше картините, счете за нужно да разправи, че българското
народно училище стои един век назад. Но аз се питам, къде в България
става обучението на децата по тоя първобитен начин? Ще прибавя, че
кинематограмите носеха марка Cinéma “L’Eclair”, Paris, което ще рече,
че не само в Виена се разнася славата на българското име“42.

40 Films “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, No 163, 7.Х.1911, 66.
41 Cinema “Éclair”. – Cine-Journal, ІV, No 163, 7.Х.1911, 61.
42 Бележки на деня. Как ни представляват в чужбина. – Воля, г. І, № 184, 18.Х.1911, 1.
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Благодарение на бдителния ни сънародник днес разполагаме с неопровержимо свидетелство, че филмът “Bulgarisches Bauernleben”,
носещ фабричната „марка“ на “Cinéma „L’Eclair”, Paris”, е прожектиран
в австрийската столица „в продължение на една седмица“. Включен
като „една от точките“ в навярно богата и разнообразна програма –
цяло „кинематографическо представление“. Самият филм (според
описанието на останалия, за съжаление, анонимен „приятел“) се е
състоял от няколко кадъра („картини“), чието съдържание авторът на
кореспонденцията подробно преразказва. Любопитна подробност е
споменаването на „сказчика, който обясняваше картините“, дръзнал
„да разправи, че българското народно училище стои един век назад“
(констатация, важаща и в наши дни).
По същото време, на 8.Х.1911, в санктпетербургския кинотеатър
„Ренесанс“ („Ренессанс“) е показана хрониката „Жизнь болгарской
деревни“, чието осъществяване руските киноведи приписват на Александър Осипович Дранков – „по-видимому, съемки А. О. Дранкова“43. Но
в случая най-вероятно става дума за документалния филм на „Еклер“.
Липсват данни, които да свидетелстват, че „Животът в българското село“ е бил прожектиран у нас. Но рекламирането и показването
му в три европейски столици – Париж, Виена и Санкт Петербург, а
и появата му отвъд Атлантическия океан (филмът е демонстриран
със сигурност в Ню Йорк) говорят за определен интерес към нашата
страна, към българите и техния нелек живот...

1. Наименованията на
„кинематограмите“, заснети от
Чарлс Нобъл в София
The names of the “cinematograms”,
shot by Charles Noble in Sofia

43 Вишневский, Вен. Документальные фильмы дореволюционной России 1907–1916. Москва,
Музей кино, 1996, 104 [Vishnievskiy, Ven. Dokumentalyniye filmi dorevolyutsionnoy Rossii
1907–1916. Moscow, Muzey kino, 1996, 104].
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2. Страница от каталога на „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани“
A page from the catalogue of the “Charles Urban Trading Company”

3. „Българската армия“ (Bulgarian Army) сред заглавията на
URBAN-ECLIPSE в сп. “The Moving Picture World”
“Bulgarian Army” was among the titles of URBAN-ECLIPSE in the
journal “The Moving Picture World”
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4. „Българската армия“ в „Ню Йорк Таймс“
“Bulgarian Army” in the newspaper “The New York Times”

5. Реклама за „Българската армия“ (“L’Armée Bulgare”) в парижкото списание “Cine-Journal”
An advertisement of “Bulgarian Army” (“L’Armée Bulgare”) in the Paris magazine “Cine-Journal”
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6. „Българската армия“ в софийското
кино „Модерен театър“
“Bulgarian Army” in the Sofia cinema
“Moderen Teatar”

7. Реклама за „Животът в българското село“
(“Life in a Bulgarian Village”) върху страница от
сп. “The Moving Picture World”
An advertisement for “Life in a Bulgarian Village” on
the pages of the journal “The Moving Picture World”

8. „Животът в българското село“
сред заглавията на парижката
фирма „Еклер“
“Life in a Bulgarian Village” among the
titles of the Paris company “Éclair”
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9. “The Moving Picture World” предлага на няколко пъти
кратки съдържания на „Животът в българското село“
“The Moving Picture World” offered a number of times short summaries of “Life in a Bulgarian Village”

10. „Животът в българското село“ (“La vie au village en Bulgarie”) в “Cine-Journal”
“Life in a Bulgarian Village” (“La vie au village en Bulgarie”) in
“Cine-Journal”

11. „Животът в българското
село“ (“Bulgarisches Bauernleben”) бива показан и във
Виена
“Life in a Bulgarian Village”
(“Bulgarisches Bauernleben”)
was shown also in Vienna
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EUROPEAN DOCUMENTARY FILMS SHOT IN
BULGARIA BEFORE THE BALKAN WAR AND
THE INFORMATION ABOUT THEM, PUBLISHED
IN THE PERIOD JANUARY 1908 – AUGUST 1912
FROM THE NEW YORK FILM MAGAZINE
“THE MOVING PICTURE WORLD”
Petar Kardjilov
Abstract: The weekly film magazine “The Moving Picture World” (1907–1927)
began to emerge from February 24th /March 9th, 1907 in New York, and for a short
time it became not only the most influential for the American celluloid industry
periodical, but also the most authoritative world’s flagship of the seventh art.
Today, it is an invaluable information source for researchers in the history of
early cinema – all accessible after all of its issues have been digitized. It turned
out that some of them kept information of the cinematographic activity in Bulgaria during this twenty-year period (absolutely unknown so far) concerning the
filming of documentary films by foreign companies, for their screenings in both
Western European countries and United States... Particularly valuable are the
data on the moving pictures shot in Bulgaria until the Balkan Wars (1912–1913).
Though spread across the ocean by American distributors, these topical films are
produced by European producers – mostly French, English and Italian (“Ambrosio”)... By regularly printing their ads, “Moving Picture World” becomes a
source of trustworthy and professional information. Part of it is revealed in the
article for the first time in Bulgarian by DSc. Kardjilov who focuses on two films:
“The Bulgarian Army” – produced by London’s “Charles Urban Trading Co.,
Ltd.”, but distributed around the world by the Parisian company „Eclipse”, and
“Life in a Bulgarian Village” by “Éclair”, which also touches the globe – it is
certainly projected in Paris, Vienna, St. Petersburg and New York.
Key words: Europe, Bulgaria, New York, history of early cinema, newsreels,
film magazines, advertizing, The Moving Picture World, Charles Urban Trading
Co., Eclipse, Éclair
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

БЪЛГАРСКИЯТ ФИЛМОВ ПАЗАР
В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТЕКСТ –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Александър Стайков1
Резюме: Целта на статията е да представи тенденциите, взаимодействията и
спецификите на филмовия пазар в България през последните десет години
и в същото време да ги сравни със сходни процеси в европейския филмов
пазар. За тази цел са представени данни от Националния статистически
институт и Евростат. Бизнес моделът за разпространение и показ на филми,
който е близък до този на останалите страни-членки на Европейския съюз, е
детайлно анализиран, като в него е обърнато особено внимание на приликите
и разликите. Направено е подробно сравнение със страни с по-малък пазар,
такива като Хърватия, и на тази база са очертани интересни заключения и
тенденции. Представена е и прогноза за посоките на развитие на мащабите
на българския филмов пазар за следващите няколко години.
Ключови думи: филмова индустрия, игрален филм, филмов пазар, маркетинг,
реклама, статистика, качество на живот

Филмовият пазар не е класически пазар, такива каквито са традиционните пазари на стоки и услуги. На първо място, тази специфика
се носи от характера на търгувания продукт – игралния филм. По тази
причина неговата продуктова морфология се пренася като дефиниция
и на пазара, на който той се търгува. За да формулира и да успокои
понятийно характеристиката на подобни блага, Филип Нелсън ги дефинира като „стоки, които се преживяват“2. Идеята е, че това са стоки,
за които потребителите нямат предварителен опит, който да им позволи
да реализират потребителския си избор по традиционната формула
на съотношение между цена и качество. Казано с други думи, този
информационен дефицит, поради липса на стандартизация, налага
ползването на „стоката“ „на доверие“ и последваща оценка дали това
1 Dr. Alexander Staykov is an Assistant Professor in the Screen Arts department at the Institute
of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. In 2016 Dr. Staykov defended a dissertation on
“Marketing Profile of the Bulgarian Film Industry in the Period 2005–2015”. Research fields:
business, financial and marketing aspects of the film industry, as well as analysis of the market
performance of specific gaming projects. E-mail: astaik@abv.bg
2 Nelson, Philip. Information and Consumer Behavior. – Journal of Political Economy, Vol. 78,
No 2/1970, 311– 312.
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доверие е оправдано или не в процеса на преживяване. Гледането на
игрален филм е именно такава специфична потребителска ситуация,
при която пълната информация за качеството на продукта може да бъде
получена единствено и само след направената покупка, в случая – на
билета за кино. Тази информационна несигурност, която не подкрепя
потребителския избор, се трансформира в непредвидимост на комерсиалните резултати на филма, или е позната в икономическата теория
като висока несигурност на търсенето. Традиционната дефиниция за
пазар е следната – пазарът е понятие, чрез което се изразява взаимодействието между купувачите и продавачите на стоките и услугите, в
резултат на което се установяват цените и количествата и се осъществяват сделките по размяната. Класическата икономическа теория няма
специален интерес към филмовия пазар, поради тази причина той е
добре анализиран от страна на икономическата социология. В книгата
си „Помощ от публиката. Българските филми и техните зрители в началото на 21-ви век“ д-р Александър Донев отбелязва следното: „Склонен
съм да приема мнението, че за адекватното разбиране на понятието за
филмов пазар по-полезни биха били определенията на икономическата
социология, отколкото на неокласическата икономическа наука. Според
американските социолози Фридланд и Робъртсън, пазарът е система
за възникване и измерване на стойност, производство и подреждане
на предпочитанията, която от своя страна намира почва в културата“3.
Филмовата индустрия се състои от три основни сегмента – производство, дистрибуция и кинопоказ, като последните два са чисто пазарни
феномени. Достигането на филмите до крайните потребители преминава
поетапно през производството, разпространението и излъчването им
пред широка аудитория. Предвид тази характеристика на филмовата
индустрия е обосновано да се приеме, че има сериозна несигурност
за това дали конкретно филмово заглавие ще е печелившо, което е
обусловено от спецификата на потребителски избор на стоки, които
се преживяват. Друга черта на филмовия пазар е, че в голяма част от
случаите географският обхват на продукта е по-широк от националните граници. Поради това, след като филмовата продукция е готова
за пускане на пазара, правата по разпространението ѝ се отдават на
фирми, наречени филморазпространители. Филморазпространителите
отговарят за рекламата по региони, превода на филмите и записването
им на подходящи за излъчване носители. Условията по отдаване на
правата за филмови заглавия зависят от конкретната продукция, като
могат да се обособят в две категории: директна продажба или поделяне
3 Донев, Александър. Помощ от публиката. Българските филми и техните зрители в началото на XXI век. С., 2018, 181 [Donev, Alexander. Pomosht ot publikata. Bulgarskite filmi i
tehnite zriteli v nachaloto na XXI vek. Sofia, 2018, 181].
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на евентуалните приходи от продажби надолу по веригата.
Филмовият пазар в България е класически филмов пазар по отношение на дефинициите, които бяха посочени. На него действат продуценти
и автори, от една страна, и дистрибутори и екзибитори – от друга. Неговата уникална физиономия се формира от мащаба и статистическите
данни, които той генерира. Основните му параметри за последните пет
години са следните:
КИНА
2012

2013

2014

2015

2016

41

40

49

55

59

150

157

196

206

220

Прожекции – бр.

242700

248486

282202

305989

321842

Посещения – хил.

4257

4760

5097

5341

5548

Среден брой прожекции на едно
кино – бр.

5919.5

6212.2

5759.2

5563.4

5454.9

Среден брой посетители на едно
кино – хил.

103.8

119.0

104.0

97.1

94.0

Среден брой посетители на една
прожекция – бр.

17.5

19.2

18.1

17.5

17.2

Кина – бр.
Екрани

Данни на НСИ4

Първото важно впечатление е устойчиво нарастващият тренд на
увеличаване на броя на кината в страната, което от своя страна води
до логично нарастване на броя на екраните. За 5-те разгледани години броят на кината скача с 18, а броят на екраните – със 70, средният
коефициент на увеличение на кина спрямо екрани за периода е 3.88,
което показва, че става въпрос не само за мултиплекси в молове, където
обикновено говорим за поне 7–8 екрана, а и за по-малки обекти с един
до два екрана. Тази тенденция е позитивна и говори за устойчив растеж
на инвестициите в кинопоказа, но също така, от друга страна, показва
разчупване на доминиращия в последните над 10 години модел на моловите мултиплекси. Показателна е и от гледна точка на разширяване
4 http://www.nsi.bg/bg/content/3621/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 [accessed 09
March 2017].
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на географското покритие на местата за показ в страната и най-вече
поява на кина в по-малките градове с население под 30 000 души, където
по обясними бизнес причини изграждането на молове е немислимо.
Достатъчно на брой изследвания не само в България, а и в ЕС ясно
показват, че броят кина и екрани, както и равномерната им локация не
са гаранция за повишаване на броя на посещенията, но със сигурност
са предпоставка в тази посока. Впечатление прави, че въпреки увеличението на екраните за въпросния период от 2012-а до 2016-а с близо
32%, средният брой на посетители на прожекция остава непроменен,
варирайки около 17–19 души. Това показва, че увеличението на броя
посещения и увеличението на броя екрани са два почти синхронни
процеса. При доминация на първия процес средният брой посещения
в киносалон щеше да се увеличи, а при доминация на втория – да
намалее. Появата на киносалони в населени места, където преди това
те са отсъствали, увеличава броя посещения при равни други условия,
като жизнен стандарт, реклама и вкусови предпочитания на публиката.
Говори също така и за адекватна оценка на инвестиционните проекти
от страна на инвеститорите в нови кинозали, които успяват да привличат достатъчно количество публика, за да поддържат рентабилния
характер на начинанието си. От друга страна, този показател се влияе
и от политиката по програмиране. Явно силно посетените прожекции
през уикенда не успяват да компенсират слабо посетените прожекции
през седмицата и особено тези в по-ранния следобед в делничните дни.
Въпреки че, за разлика от Западна Европа и САЩ, в България този
дисбаланс не е толкова силен, тенденцията е красноречива.
Потенциалът на един филмов пазар се измерва с брой население
в дадена държава, но реалният мащаб се измерва с брой посещения.
Разбира се, има пряка корелация между двете величини, но е възможно
страна с по-малко население да има по-голям като брой посещения
филмов пазар от друга с по-голямо население. Следователно разликата в
населението не е реципрочна на разликата в броя посещения. Сравнение
между България и Хърватия на данните за 2009-а година потвърждава
тази теза. У нас при население 7,2 млн. души броят посещения е бил
3,2 милиона, докато в Хърватия при население 4,2 млн. души броят
посещения е бил 3,5 милиона5. На пръв поглед парадоксален, тъй като
говорим за разлика в населението от цели три милиона души, този
пример има своите логични обяснения. Тъй като и двете страни са
балкански, и двете са християнски. Макар едната да е католическа, а
другата източноправославна, и двете страни са славянски и можем да
приемем, че съществени манталитетни и поведенчески разлики спрямо
5 Източник: Media Salles /www.mediasalles.it/ [accessed 14.02.2018].
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нагласата към потреблението на културни продукти няма. Следващ
параметър е инфраструктурата на местата за показ. Статистиката показва, че през 2009-а екраните в България са били 104, а в Хърватия
117, което е пренебрежима разлика. Остава да потърсим обяснението
в други посоки. На първо място това е демографската структура на
населението и най-вече на показателя „средна възраст“. Докато за
България той е малко над 43 години, то за Хърватия е 39 години, делът
на хората в България в пенсионна възраст, тоест най-пасивното спрямо
ходене на кино население, е 21%, докато този дял в Хърватия е 16% и
обратно – най-активното като потребление население до 35-годишна
възраст в Хърватия е по-висок процент, отколкото в България. Изводът
е, че демографската структура на населението в Хърватия е по благоприятна за филмовия пазар спрямо тази в България. Следващ важен
показател е стандартът на живот. За негов среднопретеглен измерител
икономическата теория е приела БВП на глава от населението, въпреки
известни условности. През въпросната 2009-а година този показател
за България е 5000 евро, докато за Хърватия е 10 600 евро. Разликата
от над два пъти се смята за много драстична, стандартът на живот на
хърватския зрител е два пъти по-висок от този на българския при близка
цена на билетите. Тоест налице е втори, също така важен, както и демографският профил показател, който обяснява гореизложения парадокс.
Оказва се, че за достъпността на кинозабавлението разполагаемият
доход има по-значима роля, отколкото покритието на киномрежата.
Ключов е показателят брой посещения, защото от него един филмов
пазар се определя като малък, среден или голям. По излезлите данни
за 2016-а година този показател за страната ни е 5 548 000 посещения,
чието финансово изражение е 47 929 хил. лева при средна цена на
билета 8,63 лв.
КИНА ПО ВИД
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Кина – бр.

Екрани
– бр.

Места – бр.

Прожекции
– бр.

Посещения
– хил.

Приходи
от билети –
хил. лв.

Общо

59

220

35467

321842

5548

47929

Стационарни
(закрити и открити)

48

95

14660

110984

1582

11811

Мултиплекси1

1

125

20807

210858

3966

36117

Вид

Данни на НСИ6

6 http://www.nsi.bg/bg/content/3621/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 [accessed 09
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Този обем поставя филмовия пазар в България на 23-о място в Европа
с неговите близо 30 млн. долара по данни на Европейската аудио-визуал
на обсерватория. Противно на доминиращите в страната ни нагласи за
нищожен, дори отсъстващ филмов пазар у много от кинодейците ни,
тази позиция говори по-скоро за среден, отколкото за малък мащаб на
пазара. Друг значим детайл от статистическия профил на филмовия
пазар е логичната доминация на мултиплексите спрямо традиционните
кина. Пазарната доминация на първите се изразява в 57% към 43% в
броя екрани, което дава отражение 71% към 29% в броя посещения и
до 75% към 25% при най-важния показател – финансовите приходи,
поради по-високите цени на билетите в мултиплексите. Необходимостта
от големи инвестиции за навлизане на този пазар оставя до момента
играчите на него в България до трима. За сметка на това анализите
показват, че има сериозен потенциал за развитие в другия сегмент на
кината с два до три салона извън големите градове, където въпреки
необходимостта от по-ниски цени на билетите, отсъствието на конкуренция и натрупаният глад за кино преживявания биха довели до
добър зрителски интерес.
Друг любопитен аспект на филмовия пазар в България са неговите
тепмове на растеж. Темпът на растеж се използва, когато икономистите
искат да разберат колко бързо даден показател е нараснал или спаднал през определен период от време. Темповете на растеж позволяват
по-добра сравнимост между данните за различни региони или времеви
периоди. Данните за последните пет години са следните:
КИНА

2012

2013

2014

2015

2016

Посещения – хил.

4257

4760

5097

5341

5548

Приходи – хил. в лева

36738

41079

43987

46093

47879

10.57

6.61

4.57

3.73

Ръст в % спрямо пр. година
Данни на НСИ7

March 2017].
7 http://www.nsi.bg/bg/content/3619/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 [accessed 09
March 2017].
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Важно е да се подчертае, че филмовият ни пазар расте с устойчиви
и предвидими темпове, макар и с леко намаляващ тренд. Растежът на
един пазар означава рентабилност, добри перспективи за разширяване на вече направените инвестиции, както и перспектива за поява на
нови играчи. И като абсолютна стойност, и като темп на нарастване
в никакъв случай не бихме могли да говорим за незначителен или
затихващ пазар. Напротив – тенденциите са позитивни, очакванията
на участниците, убеден съм, – също. Филмовият пазар в България все
още има сериозен неусвоен потенциал и статистическите данни са
категорични в тази посока.
Липсата на гаранции за възвръщаемост поради високата несигурност
на търсенето на продукта, за която вече стана въпрос, създава негативни нагласи към пазара на филми от страна на българските продуценти
и режисьори. Тази ситуация е описана в цитираната вече книга на
Александър Донев: „На този фон изглежда странно застъпеният, както
в специализираните, така и в по-широките български филмови среди
възглед, че в България няма филмов пазар, според анкетата на Теодора
Дончева. Това разбиране се обосновава единствено с невъзможността
филмите, произведени с българско публично или частно финансиране,
да възстановят вложените средства“8. Напълно споделям изложеното
от Донев становище, дори да се има предвид, че отсъства пазар само за
българските филми. Има два основни аспекта: първият засяга независимите продукции, които не ползват публичен финансов ресурс. При
тях поради високорисковия профил на филмовата индустрия финансирането на проектите е трънлив процес и често пъти води до скромни
бюджети. Вторият аспект е нагласата при продуцентите, които ползват
публичен финансов ресурс чрез НФЦ, да се отнасят към търговския
успех на филма като към напълно независещо от тях събитие. Докато
в първия случай говорим за борба, базирана на конкурентен пазарен
принцип, то при втория определено става въпрос за не дотам приемливо
пренебрежение към зрителя.
Безспорно отминалата 2017-а година дава надежда дори само поради
наличието на заглавие като „Възвишение“, преминало бариерата от
един милион лева приходи, цел, оказала се постижима за едва четири
филма в последните двадесет и осем години.
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BULGARIAN FILM MARKET IN EUROPEAN
CONTEXT – INTERACTIONS AND PERSPECTIVES
Alexander Staykov
Abstract: The aim of the article is to present the trends, interactions and the
specifics of the film market in Bulgaria in the last ten years and at the same time
to compare them with similar processes in the European film market. The author
examines the place of the Bulgarian film market on the map of European film
markets. Statistical data from the National Statistical Institute of Bulgaria and
statistics from Eurostat are presented for this purpose. The business model for
distributing and presenting films, which is close to that of other EU countries, is
analyzed in detail, including analysis of its similarities and differences. A detailed
comparison is made with a countries with smaller markets, such as Croatia, on
the basis of which interesting conclusions and trends are drawn. A forecast for
the direction of development of the scale of the Bulgarian film market over the
next few years is also presented.
Key words: film industry, feature film, film market, marketing, advertising,
statistics, quality of life
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ЗАДКАДРОВИЯТ ГЛАС И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ
ИЗМЕРЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА АНИМАЦИЯ
Невелина Попова1
Резюме: Тази статия е посветена на драматургичните възможности, които
дава използването на задкадровия глас. Разглеждат се различни анимационни
филми от последните години, като се търсят особеностите на съвременния
психологически сюжет в анимацията. Постигането на нови екзистенциални
дълбочини в тези филми е възможно благодарение на свободата за пластични
експерименти, която носи задкадровият глас на авторите на филма.
Ключови думи: задкадров глас, диегезис, илюстративност, контрапункт,
съвременна анимация, психологически сюжет, пластични експерименти,
драматургична цялост

И в анимацията, както в игралното и в документалното кино, задкадровият глас винаги се е движил между илюстративния коментар на
разказвача и многовариантните контрапунктни решения. В различните
периоди задкадровият глас е участвал по различен начин в изграждането
на драматургичното анимационно пространство. В Дисниевата натуралистична „хиперреалистична“ традиция, която доминира и до днес в
голяма част от детските анимационни филми, преобладава използването
на илюстративен задкадров глас. Още през 40-те години на миналия век
опозиционерите на тази традиция – художниците аниматори, преминали
към Warner Brothers и UPA (студиото United Productions of America),
заедно със стилизацията и „редуцираната“ анимация, преобръщат радикално и отношението към гласа на разказвача. Той директно отказва
да участва в илюзионистичния спектакъл на традиционната приказка
и иска рязка смяна на самите сюжети. (Класически примери са „Бети
Бууп като Снежанка“, 1933, реж. Дейв Флайшър, „Огнената червена
шапчица“, 1943, реж. Текс Ейвъри, „Джералд Макбоинг-боинг“, 1951,
реж. Боб Кенън). В новата плеяда антидисниеви аниматори на преден
1 Dr. Nevelina Popova is an Associated Professor in New Bulgarian University. She leads
the courses “Animation dramaturgy”, “Dramaturgical models and strategies in animation”,
“Animation script and contemporary interpretations”, “Mythological plots in animation” and
others. She is a scriptwriter of the films “Reflections” (1982), “Landing” (1987), “The other
possible life of ours” (2004), “Spirit and matter” and of many others. She is the author of the
book “Dramaturgical spaces of animation”. E-mail: nevelinapopova55@gmail.com
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план излизат автори като Текс Ейвъри и Чък Джоунс, Боб Кенън и
Стивън Босъстоу; те препълват анимационното пространство с всевъзможни контрапунктни решения и гегове. Тази, ако мога да я нарека
така образно, „контрапунктна“ посока предопределя в голяма степен
развитието и откритията на авторската анимация от втората половина
на ХХ век по целия свят.
В златните години на българската анимационна школа задкадровият глас не e любим прийом. Сюжетът на притчовата миниатюра в
класическите ни вече анимационни филми от този период разчита
основно на пластическия разказ, на визуалните решения, на гега. Звуковата картина там е богато нюансирана, но думите на задкадровия
глас (както и на диалога) стоят за авторите от 60-те и 70-те години на
миналия век като външни „подпори“ и те не искат да разчитат на тях.
Съществуващият опит от използването на илюстративен задкадров
глас в повествованията на „Юнак Марко“ (1955, сц. Христо Сантов,
худ. и реж. Тодор Динов) и „Хитър Петър“ (1956, сц. Веселин Ханчев,
реж. Димо Лингорски) по-скоро трябва да бъде преодолян и това се
случва още в края на 50-те години във филмите на самия Тодор Динов
и на цялата група ярки художници, на които им предстои да изградят
българската анимационна школа с характерния за нея безсловесен
анимационен разказ. През 80-те години задкадров глас се използва и в
първия ни пълнометражен анимационен филм: фантастичната приказка
„Планетата на съкровищата“ (1982, реж. Румен Петков, сц. Б. Ангелов и
Й. Перец), но той все още остава информативно-илюстративен. Междувременно младите тогава експериментатори Анри Кулев и Николай
Тодоров правят „Анини приказки“ по Стефан Цанев, като преплитат
смело териториите на задкадровия глас и на поезията, разчупвайки
съществуващата традиция на детския анимационен филм. Именно в
тази поредица, която е по-скоро изключение, аз виждам корените на
днешната „задкадрова“ вълна, която се опитвам да осмисля в този текст.
Мисля, че в съвременната анимация определено можем да говорим
за „задкадрова“ вълна. От една страна, наблюдаваме я традиционно в
масовата продукция на анимационни сериали и пълнометражни детски
филми, при които гласът зад кадър най-често е информативно-илюстративен – той обикновено дообяснява и дублира изображението. От
друга страна, тази „задкадрова“ вълна превзема и авторската анимация.
На тази територия сме свидетели на най-разнообразни експерименти,
на зряло и осмислено използване на задкадровия глас.
Убедена съм, че задкадровият глас в анимацията освобождава по
особен начин анимационния автор от тежестта на наратива, като поема върху себе си информационния пласт. Така се отварят пътища за
максимална пластическа свобода, за неочаквано тънки и чувствителни
нюанси на разказа, стига се до проникновени психологически дълбо357

чини, традиционно характерни за актьорското присъствие в игралното
кино, а не за анимационния сюжет. Защото, наред с изобилието от
анимационни техники, майсторското многовариантно включване на
задкадровия глас в художествената тъкан на филма става определящо
за ярките авторски почерци в съвременния анимационен свят.
За тази своя работа съм подбрала филми от последните години със
значими артистични качества. Във всеки от тях ще търся възможностите,
които дават именно анимационните образи за проникване в по-дълбоки психологически пластове. Зад сюжета на всеки един от тях стои
житейска история с отчетливо архетипно ядро. Това са все авторски
филми, които търсят своите уникални пътеки за анимационен изказ, и
задкадровият глас при тях е осмислен естетически избор. Те впечатляват със своята чувствителност, оригиналност на сюжета и дълбочина.
Ще започна с един любовен филм – „Празнината“ на корейката Даи
Джеонг, създаден във Франция. Това е пореден филм за една раздяла – за
болката и празнотата, които трайно остават, след като любимият човек
си е отишъл. Задкадровият глас на този филм е определящ за сюрреалното потъване в чувството и в спомена, за свободното преминаване
през времевите пластове. Изцяло субективен, вътрешен задкадров глас
от първо лице. Той изниква сякаш от едни неясни форми, приличащи
на вълни, от които се оформя голо женско тяло. В „Празнината“ няма
класическо повествование, разказът е асоциативен, съставен от отделни фрагменти – състояния и усещания. Сюжетът е самото чувство и
спомен. Аз съм тук, в тая стая, прозвучава в самото начало женски
глас зад кадър, после го сменя гласът на мъжа: И аз съм тук, в тази
стая... каква е тази стая... Като в игра на пръчици стаята се изгражда
пред очите ни и се превръща в метафора на общия им живот. Вписва се
буквално наивистично във венериния хълм на женското тяло – малко
квадратче, като детска рисунка; то се изпълва с предмети от съвместния
им живот. Изведнъж внушението се променя – този живот очевидно
вече е свършил. Първи си тръгват предметите, виждаме как някакви
груби силуети ги изнасят един по един – дивана, масата, лампата, столовете... От тях остават само следи, избелели следи по стените и пода
на стаята... После сюрреално, паралелно със задкадровия глас, започва
да се изгражда образът на прахта, в която се превръща всичко – картината, цветето, леглото, тя, той... Една отрязана сякаш ръка, и после още
една – заплитат някаква плетка, изплитат блуза, блузата се превръща
във воал... Все образи на прахта и спомена. По масата се търкулва
нахапана ябълка, есенните листа в купата също се прекатурват заедно
с чайника и самотната вилица... Остават само книгите и, както казва
гласът зад кадър, авторите им, с които той продължава да се среща.
Заглавията се преобъщат пред очите ни: „Изгубеният рай“ се сменя
от „Изобретяването на самотата“. Изживяното време изтича заедно с
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прахта, смалява се и влиза в куфарчето с преобърнатите реликви... за
да се появи отново в гръб любимата жена, загледана нанякъде, гола
и очакваща, завинаги затворена в стаята на общия им живот и спомена. В многозначното финално внушение образът на сюрреалната и
неунищожима сякаш стая носи може би победа над линейното време.
Съкровеното преживяно се превръща в част от вечността. „Празнината“
е изящен филм на монохромната рисунка и сюрреалистичния детайл.
Задкадровият глас провокира множество ярки метафори, свързани с
времето, самотата и любовта. Те се буквализират пред очите ни, но
благодарение на различните анимационни прийоми, на постоянната
игра с наслагването на пространствата и смяната на мащабите, те не
се възприемат буквално, а като органична част от едно динамично и
цялостно символно пространство: на раздялата.

1. „Празнината“, реж. Даи Джеонг, Франция, 2016
‟The Empty”, dir. Dahee Jehong, France, 2016

Продължавам с френско-канадския филм „Без глава“ на режисьора
Франк Дион. Той има една, бих казала, класическа фабула за кратък
филм: пътуване с влак до морето на възрастна жена с алцхаймер и
нейната дъщеря. Болезнена психологическа тема, често срещано днес
изпитание и за болните, и за близките им. Задкадровият глас тук отново е вътрешен, субективен, диегетичен – от името на болната. Той
директно разкрива състоянието на жената, пълната ѝ дезориентация в
света, през който тя се движи. Тя не само не разпознава дъщеря си, но
за нея преданата млада жена е заплаха, враг, който иска да ѝ попречи
на пътуването до морето. Естествено, тя се крие и постоянно иска да
избяга от тази заплаха, за малко дори да скочи от влака... Но дъщерята
е там, хваща я. И те накрая стигат до морето. Така разказана, тази фабула е добър материал за игрална новела. Франк Дион обаче е успял
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да я превърне в истински анимационен сюжет. Отново се срещаме
с типично анимационното буквализиране на идиоматичен израз: да
останеш без глава, тоест – да загубиш ориентацията си и чувството за
реалност, да останеш безпаметен. Този прийом в случая е превърнат
в основен сюжетен ход. Докато чуваме раздразнения глас на старата
жена зад кадър и я следим как се крие от другата, която е дръзнала да
я нарече „мамо“, ние я виждаме да се клатушка буквално без глава и да
носи главата си в скута. Във влака тя оставя главата на масичката, отива
до тоалетната и се крие по коридора, пак без глава, после в този вид се
опитва да се измъкне от преследващата я натрапница и за малко да скочи
под релсите. И изведнъж в мига, в който дъщерята я улавя и разтърсва
в прегръдките си, главата се появява на раменете на майката и те двете
тръгват омиротворено през пясъка към водната шир... Пътуването се е
състояло, ето го мечтаното море. Задкадровият глас изчезва и се сменя
от кратък диалог: „Как си, мамо?“, „Добре съм, скъпа...“. Виждаме
ги една до друга, загледани в безкрая. И изведнъж на самия финал
главата на майката отново пада от раменете ѝ... Няма нужда повече от
никакви гласове, задкадровият глас е свършил своето – помогнал е да
се изградят пестеливо, но ясно отношенията между двете героини и
контекстът на историята, а когато визуалният сюжет вече няма нужда от
него, е заглъхнал. Впечатляващата 3d анимация в този филм няма нищо
общо с обичайния 3d хиперреализъм. Пределно стилизирани, тромаво
окръглени, двете женски фигури се движат през едно разпознаваемо,
но изцяло условно пространство, излъчващо студенина и самота, които
точно този тип анимация може силно да внуши. Блестящите огромни
очила крият невиждащи и неразбиращи света очи. Въпреки цялата си
болезненост, това е един топъл и истински хуманен филм. Дъщерята
остава до майката, умее да носи отговорност, да обича... Моментното
им, тихо и красиво разпознаване носи дълбока емоция и светлина...Те
са заедно пред безкрая на морето.
2. „Без глава“, реж.
Франк Дион, Канада,
Франция, 2016
‟The Head Vanishes”,
dir. Franck Dion,
Canada, France, 2016
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„С други думи“ е следващият филм, на който ще се спра. Това е
студентски филм на младия израелски режисьор Тал Кантор. В интерпретацията на вечната тема за отчуждението между две поколения
отново се срещаме с уникален анимационен сюжет. Историята на
няколкоминутната среща между един баща и порасналата без него
дъщеря на едно летище вероятно може да бъде разказана по много
начини. Невъзможността за истински контакт, непреодолимостта на
изтеклото отделно време и неизбежното отчуждение, безсилието и
безсмислеността на думите при една такава разтърсваща среща – това
са част от темите на този филм. Разказът не е линеен, той е рамкиран
от кадъра със заминаващия баща. Задкадровият глас отново е вътрешно субективен и достига до нас през бащата, пресовайки в ужасяващо
кълбо гласовете от преживяното. То стига до нас чрез разпадащите се
образи от срещата и задкадровите рефрени на бащината вина. Накъсани
болезнени части от невъзможния диалог с дъщерята звучат зад кадър
и преследват неотстъпно бащата; от тях като че ли няма спасение:
„Значи ти летиш още тази нощ?“, „Да поговорим...“, „За какво?“
[...] „Още тази нощ?“ [...] „В един петминутен разговор!?“ [...] „Не
мога... Мога... Не!... Не мога...Мога!... Не мога!“. Една своеобразна
градация зад кадър на повтарящи се думи, стигаща до болезнени викове,
които отекват в съзнанието му, а не наяве. Анимационното решение в
случая е и в избраната ротоскопска техника, и в основната метафора
на стопяващия се контур на лицата им. Части от главите им постоянно
изчезват, някакви жици се появяват вместо коса на мястото на челото и
целостта на образа престава да съществува пред очите ни. Пред нас е
една буквална деперсонализация, която достига своята кулминация със
стопяването на контурите на бащата. Така директно, но ненатрапчиво
и много деликатно Тал Кантор прави своето печално обобщение за
необратимите промени в личността – поради липса на контакт и жива,
действена любов. Красивият спомен от близостта им на морския бряг,
когато дъщерята е била малка, се заличава от черните прииждащи
вълни на времето...
3. „С други думи“,
реж. Тал Кантор,
Израел, 2015
‟In Other Words”,
dir. Tal Kantor,
Israel, 2015
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„Сляпата вайша“ на Теодор Ушев по сценарий на Георги Господинов
е още един нашумял филм със задкадров глас от последните години,
който беше и анимационен претендент за „Оскар“. Филмът е екранизация на едноименния разказ на Георги Господинов. Разказ притча за
момичето с различните очи, виждащо едновременно и в миналото, и в
бъдещето, но невиждащо настоящето. Задкадровият глас тук е недиегетичен – глас на разказвача, класическия обективен разказвач, който е
извън историята. Самият пластически разказ протича в две плоскости:
в първата наблюдаваме какво се случва със самата Вайша, а втората е
изградена от нейните субективни видения за света, които са непрекъснато раздвоени: в миналото и бъдещето. Екранът съответно е разделен
на две части – така, както го виждат двете красиви, но различни очи
на Вайша. Всичко протича паралелно в двете половини пред очите на
Вайша. Пред нас едновременно оживяват и миналото, и бъдещето на
нейните женихи и на самата нея. През цялото време обаче гласът зад
кадър си остава външен и обективен – глас, запазващ текста на Георги
Господинов с неговата интонация и образна система, която не е лесно
да се предаде. Теодор Ушев експериментира с анимационната техника
и успява да постигне ефекта на вид литография. Той е изградил един
стилизиран, мъчително раздвоен свят от фолклорни образи, в който
доминират черните линии, с особената динамика на протичащото
различно в двете плоскости време. Експресивните образи, отпаднали
от целостта на настоящия миг, се движат затворени в отредените им
квадрати, безсилни да излязат и от някогашната си архаичната затвореност, и от идната апокалиптична разруха. На финала задкадровият глас
напуска територията на обективния разказ и се превръща в директно
обръщение към зрителя на тази „безнадеждна“ история – на постоянното разминаване с днешния ден, пораждащо какви ли не форми на
бягство и в миналото, и бъдещето.

4. „Сляпата Вайша“, реж. Теодор Ушев, Канада, 2016
‟Blind Vaysha”, dir. Theodore Ushev, Canada, 2016
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„Сляпата Вайша“ е представителен филм за една наложила се тенденция през последните години, свързана със задкадровия глас при
екранизациите на литературни текстове в анимацията, при която се
съхранява целият текст на автора. Това е специфична анимационна
тенденция и тя е възможна единствено при кратките поетични текстове.
Тя като че ли опровергава драматургичната аксиома за задължителното
преструктуриране на първоначалния литературен текст, което винаги
е трудно, понякога изглежда невъзможно и изисква от автора изключително майсторство. И в анимацията, както в игралното кино имаме
брилянтни екранизации, решени с помощта на задкадров глас. Александър Петров е сред безспорните майстори на този труден пренос между
двете изкуства. При него експресивният живописен сюжет запазва духа
на творбата – достатъчно е да си спомним екранизациите му по Платонов и Хемингуей – „Крава“ и „Старецът и морето“. Но случаят със
„Сляпата Вайша“ е по-различен, защото текстът на Георги Господинов,
макар да се определя като разказ, по своята същност е поетичен текст
и цялостно се съхранява. Оказва се, че именно анимацията е истински
благодатното изкуство за преноса на един поетичен сюжет.
Филмът на Емма Вакарелова „Така копнях за теб“ (сц. Калина
Свежин) е създаден по стихотворение на Робер Деснос и се вписва
достойно в поредицата филми по поетични текстове, които се появиха
през последните години не само по света, но и у нас. Това е филм за
копнежа, за невъзможността да бъдеш с любимия човек. Гласът зад
кадър и гледната точка са на влюбения мъж. Съхранявайки текста
на Робер Деснос, Емма Вакарелова е изградила своето анимационно
пространство – изключително пластично и живописно, преливащо от
наситени ярки цветове и сюрреалистични детайли. В анимационния
„психологически“ пейзаж на желанието морето се възприема като
буквализирана метафора на чувствата. Любимата жена в лодката е
постоянно в гръб и все се отдалечава сред вълните през тъмносинята
дълбока вода. Сюрреалистичните детайли имат свой собствен живот
извън човешкото тяло и ежедневната си функционалност. Мащабите
се сменят, летят птици, кораби и котви, тъмният шал на любимата
се пълни със съзвездия, в сините ѝ развети коси се вплита слънцето,
морето изсветлява и се превръща в циферблат на часовник... Образът
на мъжа също е изграден от фрагменти и метаморфози: ето я ръката
му, която от копнеж така се източила, че не може да прегърне и да
се слее с формите на любимото тяло; ето ги стъпалата, готови за път,
разраснали се неимоверно от желание да стигнат любимата; ето ги и
метаморфозите на нереалната мечтана прегръдка, при която стремителните мъжки ръце се превръщат в кръг, обграждат жената, но пак не
могат да я докоснат, защото тя се смалява между тях заедно с лодката,
като остава все така далечна и неуловима. Мъжът присъства през ця363

лото време в задкадровия глас, а във визията постоянно търси своите
форми. Накрая от него остава безплътен бял силует, все по-изтъняващ и
снижаващ се в невъзможността да достигне своята любима, превърнал
се във фантом и сянка...

5. „Така копнях за теб“, реж. Емма Вакарелова, Франция, 2015
‟I Have Dreamed of You So Much”, dir. Emma Vakarelova, France, 2015

Макар да е френски филм, „Така копнях за теб“ е на български автори и се вписва в търсенията на авангардния „Компот колектив“. В
началото на поетичния взрив на младата ни анимация безспорно стои
„Анна Блуме“, създаден по дадаистичната поема на Курт Швитерс (2009,
реж. Весела Данчева). Няколко години по-късно се появи първата част
на „Щрих и стих“ (2015, реж. Аспарух Петров, Милен Витанов, Борис
Десподов, Иван Богданов, Борис Праматаров и Дмитрий Ягодин).
Сюрреалистичната поетика присъства и в шестте поетични миниатюри
на „Щрих и стих“. Както и във филмите на един друг тандем – между
режисьора Димитър Димитров и младия писател и сценарист Дилян
Еленков. Те също следват този модел – на задкадрово звучене на целия
литературен текст. Двамата със завидна свобода навлизат в болезнената
психика и фантомното битие на аутсайдера художник – постоянна тема
в работите на Дилян Еленков. След успеха на „Денят на кървавите
венци“, рисуван от Димитър Димитров на смартфон, те направиха
заедно още няколко филма все в този модел, при които, за съжаление,
се появи усещането за повторяемост и изчерпване на модела.
Страхувам се, че младите автори днес започнаха с прекалена лекота
да следват този принцип на разказ. Поетичната задкадрова вълна със
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сигурност ги привлича с цялостно звучащия литературен текст и асоциативната свобода, която той им дава. Прекрасно е, когато буквализираните метафори при тези автори не стоят буквално илюстративно,
а се превръщат в анимационна поезия и разширяват образната система.
Но тук има и остри подводни камъни. Запазването на целия текст на
литературната творба като че ли спасява автора от драматургичните
родилни мъки. Създава се илюзията, че е възможно да се прескочи
етапът на сценария и структурирането; че може да се разчита изцяло
на импровизацията и асоциативността и да се премине директно към
решаване на визията на ниво сториборд. Зад тази свобода обаче често се крият неяснотата и хаосът. И оттам появяващото се усещане за
повторяемост и изчерпване...
И накрая няколко думи за „Новият живот на Артайда“, последния
филм на Цветомира Николова. Той може да се разглежда и като документално-анимационен, и като детски филм. В него са използвани
различни варианти на задкадров глас – има и външен, обективно съобщаващ нужната информация глас на разказвача, и вътрешен, субективен
глас – на слоницата Артайда. Цветомира Николова е разказала последната си тъжна приказка, преплитайки териториите на анимацията и
документалното кино. Документалната история на истинската, дошла
от Германия слоница Артайда добива нови измерения благодарение на
прекрасната рисунка и тоталната анимация на Цветомира Николова.
Те ни позволяват да погледнем света и хората през очите на една остаряваща слоница и едно чакалче. „Новият живот на Артайда“ е една
анимационна притча за затвора и свободата, за приятелството. С този
толкова труден и изстрадан филм Цветомира Николова се прощава с
нас. Във вътрешния задкадров глас на Артайда аз чувам гласа на самата
Цветомира, с добротата и тъгата, с хумора и иронията, със самотата и
надеждата за промяна, с деликатността, която светът не разбира и не
иска да разбере.
„Новият живот на Артайда“ е представителен за цялата хибридна
поредица от анимационно-документални филми, които се срещат все
по-често през последните години. Сред тях се открояват „Крулик“ и
„Вълшебната планина“ на румънската режисьорка Анка Дамян. Анимацията наистина дава неподозирани възможности да се навлезе в най-дълбоките пространства на психиката, да се визуализират страховете и
обидите, до които обикновено героите в документалното кино трудно
допускат. Задкадровият глас съвсем естествено е ключова стратегия
за конкретния замисъл в тези филми. Само ще припомня един друг
анимационно-документален филм от последните години – „Баща“ на
режисьора Иван Богданов и екипа му. Там реалните детски гласове зад
кадър разказват истинските си истории, които аниматорите въплъщават
със сюрреалистично вдъхновение и съпричастност.
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„Новият живот на Артайда“ е и детски филм. В този жанр самата
Цветомира Николова е сред авторите, които със своите филми са създали добра традиция, продължавайки контрапунктните открития на
„Анини приказки“ на Анри Кулев и Николай Тодоров от 80-те години на
миналия век. Благодарение на иронията и множеството нюанси при контрапунктните задкадрови решения, цялата образна система се обновява
и детските анимационни филми преодоляват трайно дидактичността
и умилителната сантименталност. Пълнометражният „Пук“ на Анри
Кулев, по приказката на Валери Петров, който излезе по екраните през
пролетта на 2016, е още един прекрасен пример за възможностите на
задкадровия глас да изгражда атмосфера и да разкрива нюансирано и
чувствително различните състояния на героите – в този толкова топъл
и добър филм.

6. „Новият живот на Артайда“, реж. Цветомира Николова, България, 2015
‟Arteida’s New Life”, dir. Tsvetomira Nikolova, Bulgaria, 2015

С всички разгледани тук примери се постарах да докажа, че задкадровият глас в съвременната анимация е част от една обща тенденция на психологизиране и съответно разширяване на анимационното
пространство.
Библиография
Айзенщайн, Сергей. Монтажът. С., 2012 [Eisenstein, Sergei. Montazhat.
Sofia, 2012].

366

Айзенщайн, Сергей. Отвъд звездите. Том 2. С., 1977 [Eisenstein, Sergei.
Otvаd zvezdite. Vol. 2. Sofia, 1977].
Кракауэр, Зигфрид. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва, 1974 [Kracauer, Siegfried. Priroda fil’ma. Reabilitatsiya
fizicheskoy real᾿nosti. Moscow, 1974].
Kрумов, Красимир. Поетика на киното. С., 2000 [Krumov, Krassimir.
Poetika na kinoto. Sofia, 2000].
Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. С., 2015 [Marinchevska,
Nadezhda. Animatsionnite hibridi. Sofia, 2015].
Маринчевска, Надежда. Българско анимационно кино 1915–1995. С.,
2001 [Marinchevska, Nadezhda. Balgarsko animatsionno kino 1915–1995.
Sofia, 2001].
Bordwell, David, Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. London-New
York: British Film Institute/Princeton University Press, 1986.
Wells, Paul. Understanding Animation. London: Routledge, 1998.

VOICE OVER AND THE PSYCHOLOGICAL
DIMENSIONS OF CONTEMPORARY ANIMATION
Nevelina Popova
Abstract: The article examines the possibilities of voice over and its ability to
psychologize and extend the animation space accordingly. Observed in modern
animation is another “voice over” wave. On the one hand, we can see it traditionally in mass production of animated series and full-length children’s films, in
which the voice over behind is most often informative, and illustrating, usually
clarifying and duplicating the image. On the other, this “voice over” wave has
overtaken auteur animation as well.
Here we have witnessed a wide variety of experiments, of mature and rational
use of voice over.
The key idea is that it is in animation that voice over liberates in a special way
the authors of animated films of the heavy burden of the narrative by taking over
the information layer. This opens new ways for maximum freedom of the use of
plasticity, for unexpectedly delicate and sensitive nuances of the narrative. The
authors can reach penetrating psychological depths that are traditionally characteristic of the presence of the actors in feature films and not in an animation narrative.
Key words: voice over, digenesis, illustrative, counterpoint, contemporary animation, psychological narrative, plastic experiments, dramaturgical wholeness
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ИЗКУСТВОТО НА ЗАПАДА НА СТРАНИЦИТЕ
НА СПИСАНИЕ ЛИК ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ
Ирина Генова1
Резюме: Обсъждането на текстове, снимки и репродукции, представящи
изкуството отвъд „желязната завеса“ на страниците на списание ЛИК през
1960-те години, е в центъра на интерес в тази статия. Списание ЛИК излиза за
първи път през 1965 г., първоначално като бюлетин на Българската телеграфна
агенция. ЛИК – съкращение от литература, изкуство, култура, е обзорно
издание, което публикува предимно преводни материали от чуждестранния
печат. Списанието има въздействие сред широка публика в страната. Усилието
на авторката в настоящия текст е насочено към приближаване до представи
от 1960-те в България за артистични практики отвъд „желязната завеса“ – по
какъв начин се формират сред широка публика и в професионални среди,
какви са общите предпоставки за тях. И. Генова разглежда поредица от
конкретни случаи на изобретяване на западно родословие на реализма и
на разширяването му в модерната епоха, на аналитични статии от западни
художествени критици, преработени манипулативно, както и на директна
пропаганда, най-често без обозначен автор. Прави заключение, че ролята
на ЛИК не е маловажна, но публикуваните преводи често са манипулирани,
оглеждат едни и прикриват други значими съвременни художествени явления.
Поставя въпроса за последиците от създадената замъглена картина на
изкуството на Запад. Отговорът не е един. Нагласите, познанията и ресурсите,
позволяващи четене отвъд идеологическите екрани, са били решаващи за
читателския избор между кривото огледало на предразсъдъците и трудния
коригиращ поглед към други културни контексти.
Ключови думи: културна периодика, „желязна завеса“, 1960-те години,
спорът за социалистическия реализъм, реализми на Запад, Кенет Кларк,
Пикасо, Ренато Гутузо

Обсъждането на текстове, снимки и репродукции, представящи
изкуството отвъд „желязната завеса“ на страниците на списание ЛИК
1 Irina Genova is a Professor in art studies at the New Bulgarian University, Sofia, and at the
Institute of Art Studies of the Bulgarian Academy of Sciences. Her publications discuss manifestations of modernisms in Bulgaria and in neighbouring countries, as well as contemporary
artistic practices. Among her books are: “Modernisms and Modernity – (Im)Possibility for
Historicising” (2004) and “Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives
beyond the Paradigm of Modernity” (2013). She held scholar grants of Paul Getty Foundation
(1994, 1998), New Europe College, Bucharest (2004), National Institute of Art History in Paris
(2005), Centre for Advanced Study, Sofia (2016–2017), and others.
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през 1960-те години, е в центъра на интерес в тази статия. Списание
ЛИК излиза за първи път през 1965 г., първоначално като бюлетин на
Българската телеграфна агенция. ЛИК – съкращение от литература,
изкуство, култура – е обзорно издание, което публикува предимно
преводни материали от чуждестранния печат. През същата година
БТА започва да издава и списание „Паралели“, а след тях – „По света“
и „Наука и техника за младежта“. Единствено за България популярно
периодично издание с културен профил по това време, списание ЛИК
печели голям интерес още от самата си поява. Тиражът му не успява
да задоволи търсенето, въпреки че бързо расте. Списанието има въздействие върху широка публика в страната.
Моята позиция към списанието в случая е на читателка. Четенето
днес е в условията на богата, наситена комуникационна среда, която
позволява и предразполага към търсене на информация и референции.
Усилието ми в настоящия момент е насочено към разбиране на представи
у нас за артистични практики отвъд „желязната завеса“ – по какъв начин
се формират, какви са публичните предпоставки за тях. Когато срещам
на страниците на ЛИК имена и събития от художествения свят, за които
зная сравнително малко, аз мога да вляза в различни сайтове (вече имам
тази ориентация и похватност), или да потърся в богата библиотека
другаде (сега имам възможност да пътувам) и да науча каква част от
общата картина е дадена в списанието, каква част липсва и към какво
отвеждат тези своеобразни информационни „айсберги“. По-трудно е
да разбера с каква концепция е направен изборът на преведените материали, поради каква причина липсва информация за първоначалните
им източници, с каква идея някои от тях са съкратени, кой е променил/
манипулирал смисъла на други. В огрничения обем на тази статия
ще предложа общи наблюдения върху публикациите за изкуство и ще
обсъдя няколко конкретни случая.
Прелиствайки ЛИК, не се фокусирам единствено върху страниците
за художествени събития. Киното и литературата присъстват плътно в
изданието. Материалите за театър и музика също не са малко. Предполагам, че киното, а след него – музиката са били обект на най-масов
интерес поради възможностите за трансграничен достъп. Заниманията
със списанието ангажират време. Как са избирани публикациите? Научавам2, че те са били предлагани най-често от преводачите. Изкуството на
Запад, представяно в ЛИК от началото на изданието през 1965 до края на
1960-те, може да се обобщи в следните тематични области: класическо
изкуство: Ренесанс, барок, големите музеи; 19 век: реализъм на 19 век –
2 Изказвам благодарност на Нина Венова и Петя Александрова – и двете с редакторски
опит в ЛИК от различни години.
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Гоя, Миле, Дьолакроа, модерността на 19 век (фигуративна) – Мане,
импресионисти – Реноар, Дега, Роден, след импресионизма – Ван Гог;
20 век: художници, представяни утвърждаващо в Съветския съюз, сред
които: Пикасо, Бернар Бюфе, Фернан Леже, Ренато Гутузо и др., както
световно прославилите се мексикански стенописци. Особен интерес
представляват статиите за международни художествени форуми на
Запад и на Изток, с поглед към световни тенденции.
Тъй като сме на терена на визуалното, ще обърна внимание на визуалните графични заставки. Материалите за т.нар. „изобразително
изкуство“, или изкуство, което изобразява, са декорирани с елементи,
които по наивен начин ни отпращат към идея за класическото. Явяват
се четка, палитра и други фигуративни малки винетки.
Линията на класическото изкуство и големите музеи, която откриваме през 1960-те и в списание „Изкуство“ – изданието на Съюза на
българските художници, в ЛИК е увенчана от публикуването на лекциите на Кенет Кларк3, превърнали се в популярна филмова поредица,
а след това и в книга – Civilisation. A personal View, 19694. Телевизионният сериал е произведен от BBC през 1969–1970 г. Книгата излиза на
български език през 1977 г. в превод на Нели Доспевска5. С днешния
опит се питаме кой е избрал от “The Listener”– седмичното списание на
BBC, лекциите на Кенет Кларк. От кого е взето решението те да бъдат
преведени и публикувани най-напред в ЛИК, а по-късно и като отделна
книга. Липсата на редакционна колегия, която да е оповестена в списанието и да носи отговорност за съставителството, затруднява отговора.
Поредицата статии от знаменитата „Цивилизация“ в списанието у нас
възприемам като защита на „вечното“, „истинско“ изкуство. Първият
план сякаш убеждава читателите, че един високо ерудиран съвременен
историк на изкуството на Запад, какъвто безспорно е сър Кенет Кларк,
намира достойно занимание в областта на класическото изкуство, а не
на съвременните художествени практики.
Във втората тематична линия – тази на 19 век – Миле и Курбе са
предвидени да представят реализма в европейското изкуство на Запад6;
Гоя – протеста срещу войната7. Част от текстовете са от съветски издания.
3 ЛИК, 1969, № 18, 2 май; 1969, № 21, 23 май; 1969, № 24, 18 юни; 1969, № 31, 1 август.
4 Clark, Kenneth. Civilisation. A Personal View. BBC Books/PENGUIN BOOKS LTD, London, 1969.
5 Кларк, Кенет. Цивилизацията. Едно лично гледище. С., 1977. Предговор от Атанас Стойков [Clark, Kenneth. Civilization. A Personal View. Sofia, 1977. Foreword by Atanas Stoykov].
6 ЛИК, 1969, № 30, 25 юли – статия за Курбе от L’Humanité dimanche.
7 ЛИК, 1967, № 51, 28 декември – статия за офортите на Гоя от Ренато Гутузо. Текстът
е предговор към каталог с офорти на Гоя от серията „Бедствията на войната“, издаден в
Москва за изложба в Пушкинския музей; 1969, № 27, 4 юли – статия за рисунките на Гоя
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От източната страна на „желязната завеса“ укрепването на идеологията
има нужда от реализъм – всеки реализъм, но преди всичко западният, е
присвояван като аргумент. За да бъде успешно начинанието, явленията
трябва да бъдат лишени от контекст. Художници и творби, свързани с
момента на импресионизма, са привлечени до твърдения за реализма с
идея да внушат „отваряне“ към модерното изкуство. Публикациите в сп.
ЛИК8 се появяват едновременно с превеждането на български език на
книги от поредицата „Изкуство и съдба“ на Анри Перюшо9 за френските
художници на импресионизма и постимпресионизма10. Първата от тези
преводни книги – „Животът на Сезан“, излиза на български същата
година, когато е издадена и в Съветския съюз11. През 1967 в ЛИК са публикувани статии от Амброаз Волар за Дега и Сезан12. Книгата на Волар
„Спомени на един търговец на картини“/Ambroise Vollard. Souvenirs
d’un marchand de tableaux (Paris, 1937) е вече позната на българските
читатели от превода ѝ в издателство „Български художник“ през 1964 г.
Всички тези статии и книги за импресионистите и постимпресионистите в Париж са симптоматични за степента на „размразяване“ и
„отваряне“ към западната модерност: границите на идеологически позволеното не надхвърлят фигуративната картина и скулптура от края на
19 век, а погледът към Париж най-често минава през Москва.
В представянето на западни художници от 20 век на страниците на
ЛИК, както и другаде на изток от „желязната завеса“, Пикасо е центраот съветското списание „Художник“.
8 В ЛИК, наред с публикации от други автори за споменатите художници, през 1969 г. е
публикувано дълго интервю на Анри Перюшо/Henri Perruchot (1917–1967) с френския художник и автор на мемоарна литература Франсис Журдан. Посоченият източник е Aspects of
Modern Art. Липсва редакторска бележка, че Перюшо от две години е в един по-добър свят.
9 Анри Перюшо публикува множество книги за художници на модерното изкуство във
Франция, сред които в поредицата „Изкуство и съдба“/Art et Destin на издателство „Ашет“/
Éd. Hachette: La vie de Van Gogh, 1955; La vie de Cézanne, 1956; La vie de Douanier Rousseau,
1957; La vie de Toulouse Lautrec, 1958; La vie d‘Édouard Manet, 1959; La vie de Gauguin, 1961;
La vie de Renoir, 1964; La vie de Seurat, avec la chronologie complète des sept volumes de la
série Art et Destin, 1966.
10 През втората половина на 1960-те и началото на 1970-те години издателство „Български художник“ публикува поредица биографии на художници от френския писател Анри
Перюшо, сред които: „Животът на Сезан“ през 1966 г., „Животът на Реноар“ през 1969
г., „Животът на Мане“ през 1970 г., „Животът на Гоген“ през 1971 г. и др. Вж. още: Генова,
Ирина. Погледът от България към изкуството във Франция през 1960-те години. In: Изкуствоведски четения 2016. С., 2017, 332–345 [Genova, Irina. The Perspective from Bulgaria to
Art in France in the 1960s. In: Art Readings 2016. Sofia, 2017, 332–345].
11 Перрюшо, Анри. Сезанн. Пер. с франц. Молодая гвардия. М., 1966 [Perruchot, Henri.
Cézanne. Transl. from French. Molodaya gvardia. M., 1966].
12 ЛИК, 1967, № 42, 18 октомври – „Трохи от масата на Дега“ от румънското литературно и
художествено списание Secolul 20 и 1967, № 45, 9 ноември – „Сезан“, без посочен произход.
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лен герой. Писано е немалко за отношението към световноизвестния
художник в Съветския съюз и държавите в съветската зона на влияние13.
На форума „Изкуствоведски четения“ през 2016 също споменах тази
тема14. Ще добавя, че през 1966 г. в Москва, в издателство „Прогрес“,
излиза превод на книгата на Роже Гароди „За реализъм без брегове.
Пикасо, Сен Джон Пърс и Кафка“. Множеството публикации, посветени
на Пикасо в ЛИК през 60-те години, са разнообразни по характер. Сред
тях (подреждайки ги по хронология) има рецензия за ретроспективната
графична изложба на Пикасо в Музея за съвременно изкуство в Белград през 196715 (показана също в Загреб16 и Скопие17) – от художника
и критик Синиша Вукович/Синиша Вуковић в НИН (Недельне информативне новине); интервю с директора на парижкото издателство
“Cercle d’art”, публикувал поредица от книги за Пикасо – от Шарл
Фелд/Charles Feld в “l’Humanité Dimanche”18; следвано от „изповедта
на Пикасо“ под заглавие „Изкуството на Запад – игра за богати“ – не е
посочен произходът19; интервю със самия Пикасо – от “Look” (американско двуседмично списание, излизало от 1937 до 1971)20; рецензия за
книгата от Дъглас Купър/Douglas Cooper „Пикасо и театърът“ на издателство “Cercle d’art” от Лудмила Вахтова в чешкото списание “Divadlo”
(„Театър“)21 и др. Всички тези разнородни четива – от художествени
критици, издатели, художници и журналисти, за специализирана и
широка публика от Изток и Запад – внушават образа на гений, „символ
на времето“, „защитèн знак на епохата“, на „чудо“ при допира на белия
лист от ръката на Пикасо“. Намираме дори сравнение на творческия
акт при художника с „ябълка, която ражда ябълки“ – Пикасо е самото
изкуство. Митът за Пикасо се изгражда и експлоатира в цял свят22, макар
13 Вж. Bernatowicz, P. Picasso Behind the Iron Curtain: From the History of Postwar Reception
of Pablo Picasso in East-Central Europe. In: Art Beyond Borders. Artistic Exchange in Communist
Europe [1945–1989]. Ed. by Jérôme Bazin, Pascal Dubourg Glatigny and Piotr Piotrowski,
Budapest – New York, CEU Press, 2016, 153.
14 Вж. Genova. Погледът от България към изкуството във Франция.
15 ЛИК, 1967, № 30, 27 юли.
16 Pablo Picasso. Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 17.11. – 31.12.1967. Каталог. Предговор
от Жорж Будай/Georges Boudaille.
17 Пабло Пикасо. Музеj на современа уметност, Скопjе, 07.07. – 10.09.1967. Каталог [Pablo
Picasso. Museum of Contemporary Art, Skopje, 07.07. – 10.09.1967. Catalogue] Предговор от
Борис Петковски.
18 ЛИК, 1969, № 1, 3 януари.
19 ЛИК, 1969, № 1, 3 януари.
20 ЛИК, 1969, № 18, 2 май.
21 ЛИК, 1969, № 29, 18 юли.
22 Вж.: Picasso. L’Objet du mythe. Sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac et Androula
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и с различни акценти. За официалната доктрина на изобразителното
изкуство от нашата страна на „желязната завеса“ особено ценни са
редовете за реализма на световния Пикасо – откривам ги във всеки от
преведените текстове. У Шарл Фелд например чета: „Голямото в тези
рисунки е техният реализъм. […] Те не отклоняват вниманието ни от
действителността, а непрекъснато ни връщат към нея“23. У нас, както и
другаде24 митът за Пикасо – миротворец, хуманист на модерното време,
гений, влюбен в природата, – замества необходимостта от тълкуване и
осуетява доближаването до творчеството му.
Бернар Бюфе е далеч от медийната слава на Пикасо, но от втората
половина на 1950-те интересът към него расте и на Запад, и на Изток.
ЛИК публикува през 1969 г. обширна статия за него25 от Е. [Евгения]
Лопухина в съветското списание „Искусство“. Поводът за текста на
Лопухина е поредна изложба на Бюфе в Париж през 1968 г. за неговия
четиридесети рожден ден. За корица на този брой на ЛИК е избран
„Автопортрет“ на Бюфе в графичен вариант – един от многобройните
негови автопортрети като клоун. Позовавайки се неясно на общо мнение,
авторката представя художника по следния начин: „... те наричат Бюфе
най-големия представител на фигуративното изкуство във Франция“.
Научаваме за творческия път на Бюфе, за негови изложби, за образни
пристрастия. Сред обсъжданите тематични цикли е поредицата, посветена на страданията на Христос. Лопухина коментира: „В съвременното
буржоазно изкуство религиозната тема се оказва един от методите за
метафорично изразяване на протест против бездушието и пошлостта
на капиталистическото общество“. Но дали протестът е универсалният
ключ към творчеството на Бюфе?
Бюфе е особен случай. Той придобива известност и престиж на много
ранна възраст – първата монография за него е издадена, когато той е
21-годишен (1949 от Pierre Descargues). Член е на антиабстракционистката
група “L’homme – témoin” („Човекът – свидетел“), създадена през 1948
г., която противопоставя на абстрактното изкуство един експресивен
социален реализъм. През 1956 г., преди да е навършил 30, на Бюфе е
отделена цяла зала на Венецианското биенале. През същата година той
си купува замък близо до Екс-ан-Прованс. Появява се с впечатляващ
Michaël ; Préf. de Henry-Claude Cousseau. Ed. Pascale Le Thorel-Daviot, Paris, Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, 2005. За темата на тази статия особен интерес представляват:
Dorléac, Laurence Bertrand. La Résistance?, 27–34 и Guilbaut, Serge. Picasso – Picassiette:
les tribulations d’un agent double au temps de la guerre froide, 35–49.
23 От интервюто на директора на “Cercle d’art” Шарл Фелд. ЛИК, 1969, № 1, 3 януари.
24 Вж. Dorléac, Laurence Bertrand et Androula Michaël. Picasso l’objet du mythe. In:
Picasso.L’Objet du mythe. Sous la direction de ..., 7–8.
25 ЛИК, 1969, № 3, 17 януари.
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автомобил и за парижани става „човекът с Rolls-Royce-а“. В книгата си
Bernard Buffet: The Invention of the Modern Mega-Artist („Бернар Бюфе:
изобретяването на модерния мега-артист“) британският журналист
Никълъс Фоукс26 разказва как френският филмов продуцент Жорж
Кравен27 организира групово пътуване с влак до Москва през април
1965 г., в което Бюфе участва28. Блестящата западна светска общност
търси силни емоции в червената столица. По отношение на обществото
Бюфе е противоречива фигура.
Италианският художник Ренато Гутузо, за разлика от Пикасо, е
непосредствено познат на българската публика – най-напред от изложбата, представена в София през януари 1955 г. (след Варшава, Прага,
Будапеща и Букурещ) в галерия „Раковски“ 125. За нея по-късно се
разказват спомени и легенди, обсъжда се като голямо събитие29. След
войната Гутузо става световноизвестен. Като участник в съпротивата
и художник на фигурални образи той е добре приет в Съветския съюз
и страните с комунистическо управление. През 1961 г. негова изложба
гостува в Пушкинския музей в Москва и в Ермитажа в Ленинград,
през 1967 – в Източен Берлин, а през 1968 – в Прага. В брой на ЛИК от
1969 г.30 намирам статия от вестник „Советская культура“ за рисунките на Гутузо към „Ад“ от „Божествена комедия“ на Данте от изложба
в Рим. Авторът на публикацията не е съобщен. Текстът е до голяма
степен реферативен – по материали в ляво ориентираните италиански
вестници “Paese sera” и “L’Unità”. Преразказвайки интервю на Гутузо в
“Paese sera”, безименният автор от „Советская культура“ цитира: „Бих
искал да бъда хармоничен човек и моята партия – Комунистическата
партия – ми помага да стана такъв човек. Всичко, което върша, има политически смисъл“. Плетеницата от позовавания с недостатъчни данни
за произход предизвиква съмнения относно точността им. Цитиран е
и италиански изкуствовед, за когото днес не намирам необходимата
26 Foulkes, Nicholas. Bernard Buffet: The Invention of the Modern Mega-Artist, 2016.
27 Georges Cravenne (1914–2009).
28 Групата се състои от 79 души, сред които Анабел и Бернар Бюфе. Сред пътуващите са
също модният дизайнер Пиер Карден, „кралицата“ на парфюмите Елен Роша, германският
актьор Курт Юргенс, модният дизайнер Ги Ларош (приятел на Бюфе), Жаклин, графиня
Де Риб и много други знаменитости. По спомен на графиня Де Риб (с. 263 в книгата на
Фоукс) престоят е кратък – два дни в Москва и два дни в Ленинград.
29 Вж.: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство
между 1955–1965 г. С., 1994, 380, 386–388 [Avramov, Dimitar. Chronicle of a Dramatic Decade.
Bulgarian Art Between 1955 and 1965. Sofia, 1994, 380, 386–388]. За легендите и шегата на
Александър Дяков в Пловдив вж.: Скулпторът Александър Дяков на 80. – Блиц, 12 юли
2012 [The Sculptor Alexander Dyakov at the age of 80. – Blitz.bg, 12 July 2012]. Available at:
https://www.blitz.bg/article/31001 [accessed 27 July 2018].
30 ЛИК, 1969, № 13, 28 март.
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информация: „Рисунките на Гутузо на теми от „Божествена комедия“
са, по моя преценка, най-добрият „визуален“ отговор, изпратен от
Европа, на творчеството на американските „информални“ художници
и по-специално на Джексън Полак“31. Полък не очаква „отговори“ от
Европа, защото жизненият му път е приключил.
Друга публикация в ЛИК32 представя изложбата на Гутузо „Автобио
графични образи“, започнала с камерен вариант за приятели в Рим, а
след това показана публично във Ферара. И в този случай погледът на
Запад минава през Москва.Текстът от В. [...] Горяинов е от съветското
списание „Искусство“. Няколко акцента са важни според автора на
статията: „Картините обхващат все по-широк кръг проблеми, вече не
само художествени, но и социално-нравствени и все по-малко засягат
личността на самия художник, придобивайки обществен и универсален
характер“. Противопоставянето на личното – дребно и незначително,
на общественото – всеобхватно и значимо, е общо място в идеологическите внушения. Днес твърдението, че художникът може да изрази
нещо, което не го засяга лично, звучи парадоксално. Но по-нататък в
статията научавам, че „всяка картина е спомен за някакъв отделен, често
дори и незначителен факт, който е близък и важен за самия художник“,
както и че в изложбата има поредица от картини – реплики на негови
предишни автопортрети. Горяинов задава въпроса, защо тъкмо в тези
години „Гутузо се обръща към живописни мемоари“33 и въпреки че „самият художник не бърза да дава обяснения“, не се колебае да предложи
свой отговор: „неслучайно този момент настъпва в средата на 60-те
години, когато заедно със залеза на мита за едно общество на „икономическото чудо“ в италианската култура започва период на объркване.
[...] В края на 60-те години ролята на хората от поколението на Гутузо
в социалния живот на страната неочаквано стана тема на дискусии,
но в нова и не съвсем обичайна светлина. Сред ултралявата младеж
стана модно известно пренебрежително отношение към по-старото
поколение, поколението от периода на съпротивата...“34. Възможно ли
е разбиране отвъд идеологията? През 1970 г. на български език е издадена монографията за Гутузо от италианския критик на изкуството
Марио де Микели35, която става важна референция по отношение на
творчеството му.
31 ЛИК, 1969, № 13, 28 март.
32 ЛИК, 1969, № 43, 24 октомври.
33 ЛИК, 1969, № 43, 24 октомври.
34 ЛИК, 1969, № 43, 24 октомври.
35 De Micheli, Mario. Guttuso. Editore: Ed. Il Torchietto, Tipologia: Libri vintage, 1966; Де
Микели, Марио. Гутузо. С., 1970 [De Micheli, Mario. Guttuzo. Sofia, 1970].
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В моето четене на ЛИК днес е възможно да се доближа до разбиране
за художествени събития и тенденции само ако внимавам за филтрите,
през които те се представят – профила на авторите, характера на източниците, манипулативните редакционни промени и бележки, а заедно с
това и критическото проблематизиране на същите явления в контекста, в
който са създадени. В случая с Бюфе например – защо е избрана статия
за парижката му изложба от съветско, а не от френско, ляво ориентирано
издание (от онези, които редовно се получават в БТА)? „Буржоазният
печат не винаги е доброжелателен към Бюфе“ – отбелязва Лопухина.
Важно ли е било обстоятелството, че скъпо оценяваните картини на
преуспелия художник отдавна не са се възприемали като „протест“ към
капиталистическото общество? Авторката анализира образния свят
на Бюфе в модуса на изкуство, разобличаващо липсата на хуманност
в западното общество (макар и с очакваната идеологическа критика,
например за липсата на положителен герой). Подобен е случаят с изложбата в Рим от рисунки на Гутузо към Дантевия „Ад“, представена не
с материал от италианската преса, а от вестник „Советская культура“36?
За читателите през 1960-те публикациите за Пикасо, Бюфе, Гутузо
безспорно са били интригуващи. За младото поколение, чийто художествен опит започва след Втората световна война, те са били източник
на информация и едва ли някой се е питал доколко статиите са манипулирани. Художническото око е поемало репродуцираните образи,
преработвайки ги в лесно разпознаваеми днес художествени идиоми,
които са далеч от въздействието и тълкуването на образите в техния
контекст на Запад. Формалните отгласи у нас са с друго съдържание.
В играта на недоразумения и префункциониране са включени и
статии от западни изкуствоведи. Всяка критика към художествени и
културни практики в техните страни се усвоява на Изток като идеологически аргумент в полза на предимствата на комунистическото
управление. Обемът на тази статия позволява да отбележа само един
такъв случай. Джорджо ди Дженова/Giorgio Di Genova пише рецензия в
ляво ориентираното списание “Vie nuove” („Нови пътища“) за книгата
на Джило Дорфлес, посветена на феномена „кич“37. Книгата излиза на
италиански език през 1968 г. и става събитие в художествените среди.
През 1969 г. е преведена на английски, а след това и на много други
езици. В списание ЛИК, 1969 г. № 12, намирам статия от автор Джорджо
ди Генуа, озаглавена „Кичът – характерно явление за епохата на капитализма“. Както е обичайно по отношение на източниците, посочено

36 Вж. бел. 31.
37 Dorfles, Gillo. IL KITSCH. Antologia del cattivo gusto. Milano, Mazzotta, 1968.
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е списанието, но не и годината и броят38. Четейки българския превод,
не разбирам, че текстът е рецензия на книга. Едва в края се споменава
веднъж името на Дорфлес, но без да е ясно в какво качество: „Според
Джило Дорфлес безвкусицата съжителства с така наречения буржоазен морал. За да се освободим от нея, е необходимо изграждането на
ново общество, основаващо се на здрави социалистически ценности“.
Последното изречение вероятно не е нито на Джило Дорфлес, нито на
Джорджо ди Дженова. Единствено обстоятелството, че от дълги години познавам автора на публикацията, ми позволи да разбера от него
първоначалното ѝ предназначение като рецензия. Сходен е случаят със
статията на френския критик Ото Хан/Otto Hahn, също с леви убеждения, и неговата статия „Музеите не са играчки“39, препубликувана от
седмичното списание “L’Express”. В списание ЛИК и този път името
на автора не е съвсем точно – изписано е Ото Кан40.
Накрая ще отбележа и случаи на директна пропаганда, на категорично отричане на художествени форми и практики на Запад. Наред
с различията на всички разгледани насоки, забелязвам, че похватът
на деконтекстуализация на обсъжданите явления се прилага неотменно. Противоположно на очакваната познавателната функция, редак
тираните материали в раздела за изобразително изкуство осуетяват
познанието. Трудно е да преценя до каква степен отклоняването на
тълкуванията от конкретните културни контексти е резултат от липса
на компетентност и познание и до каква – от съобразяване/подкрепа на
идеологическата конюнктура в съответствие със съветската.
Един от примерите в тази насока е публикацията в ЛИК от 1966 г.
„Поп-арт. Фестивал на етикетите“41. Прави впечатление, че авторът на
текста не е съобщен, както в повечето от случаите на директна пропаганда. Посочено е изданието – лондонският „Таймс“, но не са написани
годината и броят. Предпоставките и възможностите за намеса в текста
очевидно не са били достатъчни, защото насочването към „правилно“
четене се осигурява и с редакционна бележка: „Надмощието на безкрайно количество формалистични школи и течения в живописта и
скулптурата плаши дори навикналите на всичко буржоазни критици и
ги принуждава все по-често да се питат за състоятелността на това „из38 Днес тези неясноти обикновено се обясняват в разговори с неуредените авторски
права на част от материалите, особено на онези от западни издания. Навярно това е било
причина, но не единствената. Читателите, които по някакво стечение на обстоятелствата
са могли да достигнат до оригиналните издания, не биха могли да открият лесно статиите
и да установят дали и доколко те са редактирани и съкращавани при българския превод.
39 ЛИК, 1965, № 49, 9 декември.
40 Навярно и промените в имената могат да се обяснят с неплатени авторски права.
41 ЛИК, 1966, № 2, 13 януари.
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куство“. Четенето на тази статия днес създава усещане за разместеност
и разфокусираност. Преди всичко не е ясно кой е пишещият – не само
името, но и дали един и същи е авторът на целия текст. След откровено
реферативния пасаж: „Моля, извинете за фриволната метафора – пише
по-нататък художественият критик на „Таймс“, – но изкуството ми се
струва като големи национални или международни конни състезания без
финал“, се питам има ли и други, скрито перифразирани части? Защо
статията не е преведена дословно? От публикацията не научаваме нищо
за споменатите явления, за оп-арт или кинетично изкуство. В какъв
контекст се появяват, в каква среда от идеи се реализират? Внушението
е, че всяка нова тенденция е преходна и се заменя от друга. Но дали и
защо тази ситуация е „плашеща“? И каква е мислената алтернатива –
високо изкуство, вечни ценности? Дали читатели през 1960-те са си
задавали тези въпроси?
В ЛИК от 60-те години съществува рубрика „Писма от Париж“ от
кореспондента на БТА в Париж42. В брой от март 1966 г., под заглавие
„Художници – свидетели на своето време“43, четем: „Сърцевината на
художествения живот във френската столица си остават сбирките на
големите национални музеи и ретроспективните изложби с великолепни
образци от определени епохи или от по-нови, но зрели художествени
школи. Заслужават възхищение усилията на музеите за „сближаване“
на публиката с тези съкровища…“. Журналистката дава примери с
изложбите: „Съкровищата на църквите във Франция“, „Европейският
ХVІ век“, „Френска живопис от музеите на Ленинград и Москва“ и др.,
които, по думите ѝ, представляват „незаменим масов университет“.
По-нататък прави оценки: „… абстрактното изкуство е отминат етап.
Гасне и интересът към поп- и оп-арта. […] Парижкото биенале през
миналата есен44 бе може би надгробната песен на тези течения…“. Критическият патос свидетелства за неразбиране на контекста и липса на
ресурс за тълкуване на случващото се в артистичния свят извън идео
логическата конюнктура. Следва позоваване на западен арт авторитет,
винаги търсено с идея за убедителност: „Големият художник Бернар
Бюфе нанесе последен удар на теченията от рода на поп-арта, като ги
нарече „живопис на недоразвитите“.
След това разгърнато встъпление, което заема над две трети от обема
на статията, авторката се насочва към годишната изложба на групата
42 През втората половина на 60-те години това е журналистката Мира Тодорова.
43 ЛИК, 1966, № 12, 24 март.
44 За Биеналето на младите художници в Париж и неговото издание през 1965 вж.: Quatrième
Biennale de Paris. Catalogue, Paris, 1965; Генова, Ирина. Млади художници от България сред
младите отвъд „желязната завеса“. – Артизанин, 2018, № 8 [Genova, Irina. Young Artists
from Bulgaria among the Young Beyond the “Iron Curtain”. – Artizanin, 2018, No. 8].
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“Les Peintres Témoins de Leur Temps”: „… същата линия на връзка с
живота и неговите проблеми поддържа убедено и известната група
„Художници – свидетели на своето време“. Тази година те посветиха
своята изложба на темата „французите“. […] Започва голямата битка
за връщане на изобразителното изкуство към здравите основи на сюжетното, фигуративното, реалистичното изкуство“.
Проблемът за реализма отново е важен след Втората световна война.
За идеологическия дискурс на Изток той е централен. На Запад въпросът за абстракцията на формите и реалността на предметите звучи в
разгорещени дискусии във Франция и Италия. Формира се тенденция, включваща понятието „реализъм“ в автоназоваванeто си – „нов
реализъм“45. Вниманието към различните отговори на въпроса „Що е
реализъм“ в края на 1950-те и началото на 1960-те години днес би ни
доближило до разбиране на художествената ситуация.
Публикацията на кореспондентката на БТА в Париж завършва патетично: „Ако днешните художници успеят да се наложат над търговците,
насоката на реалистичната живопис ще стане доминиращата насока на
утрешното изобразително изкуство във Франция“46. И така ни насочва
към още едно болно място на западното изкуство – пазара. Търговията
със съвременни произведения поражда дебат на Запад47, но централизираното административно управление в комунистическите страни не
е привиждано като алтернатива. Манипулативните внушения относно
пазара и съвременното изкуство на Запад също заслужават специално
внимание.
Сред кратките текстове без автор в № 38 от 1968 г. откривам бележка
със заглавие „Добре че има пожарникари“, а на втората корица – две
снимки на арт обекти, описани така „Опаковането – най-новото „постижение“ на западното изкуство“. Липсва информация за артиста и
творбите. Днес може да проверим в Интернет или в някое от многобройните издания за Christo & Jeanne-Claude и да установим, че едната
е на Опакованото кунстхале в Берн, Швейцария, 1967–1968 г. Защо
маловажната на пръв поглед бележка е трябвало да бъде съпроводена
от две фотографии върху привличащата внимание втора корица? Дали
за по-голяма убедителност на грубо ироничния ѝ тон? „За сведение на
любопитните в България един от създателите на новата налудничава
пластика се подвизава под името Христо Явашев. „Скулпторът Христо“,
така го наричат на Запад, е излагал вече с голям „успех“ свои пакети,
45 Името е въведено от Пиер Рестани – художествен критик и теоретик на групата.
46 ЛИК, 1966, № 12, 24 март.
47 Вж.: Moulin, Raymond. Vivre sans vendre. In: Art et contestation. Textes de Jean Cassou,
Michel Ragon, André Fermigier, Gilbert Lascault, Gérald Gassiot-Talabot, Raymonde Moulin,
Pierre Gaudibert, René Micha, Alain Jouffroy. Bruxelles, La Connaissance, 1968, 121–136.
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сандъци и кутии в Ню Йорк и Венеция. Между другото началникът на
нюйоркската пожарна команда го познава добре. Скъсал с Родината,
„маестро“ Христо е скъсал завинаги и с изкуството. Доколкото знаем, негова мечта е да пакетира... земното кълбо“. Необходимостта от
дисквалифициране на успелия на Запад артист се усилва от българския
му произход. Но категоричното клеймо „не-изкуство“ за художествени
форми и практики на Запад изразява и неспособност за разбиране.
***
Ролята на ЛИК и конкретно на публикациите в раздела „изобразително изкуство“ не е маловажна. Откъсите от Кенет Кларк, статиите за
световни музеи и големи изложби, за импресионисти, постимпресионисти, съвременни автори на фигуративно изкуство безпорно са будели
интерес и въодушевление сред многобройната читателска публика в тъй
бедната информационна среда. В различни текстове, като разговора за
полския плакат по случай голяма изложба във Варшава през 196648, могат
да се намерят професионални коментари за важни форуми в Източна
Европа, най-вече в Полша и Чехословакия. Но публикуваните материали оглеждат едни и прикриват други значими художествени явления
на времето. И това е разбираемо – Българската телеграфна агенция е
идеологическа институция. Списанието се води „популярно“, за най-широка публика, но формира представи и у професионални художници
и критици. В него се препечатват и статии от изкуствоведски издания,
най-често съветски. Днес си поставям въпроса, какви са последиците
от създаваната на страниците на ЛИК замъглена картина на изкуството на Запад. Отговорът не е един. Нагласите, познанията и ресурсите,
позволяващи четенето отвъд идеологията, са били решаващи за избора
на читателите между кривото огледало на предразсъдъците и трудния
коригиращ поглед към други културни контексти.

48 ЛИК, 1966, № 5, 3 февруари.
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1. Списание ЛИК – корици и страници, образи и текстове
LIK magazine – covers and pages, images and texts
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WESTERN ART ON THE PAGES OF LIK MAGAZINE
IN THE 1960S
Irina Genova
Abstract: The focal point of interest of this article is the discussions on texts,
photographs and reproductions, which represented art beyond the Iron Curtain,
on the pages of LIK magazine in the 1960s. LIK magazine was first issued in 1965,
initially as a bulletin of the Bulgarian Telegraph Agency. LIK, an abbreviation of
literature, art and culture, is a review edition, which mainly published translations
of materials from the foreign press. The magazine had an impact on the general
public in the country. The author aims at approaching the perceptions of the
artistic practices beyond the Iron Curtain in Bulgaria in the 1960s – how those
perceptions were formed both among the general public and in the professional
milieus and what the general prerequisites for them were. I. Genova has studied
a number of specific cases of the forging of a western genealogy of realism and
its expansion in the modern epoch, of analytical articles by western art critics,
manipulatively re-worked, as well as of straightforward propaganda, most often
without a designated author. She draws the conclusion that although the role of
LIK was not insignificant, the published translations were often manipulated and
highlighted some but concealed other important contemporary phenomena. She
raises the question of the consequences of the created blurred image of Western
art. There is not a single answer. The dispositions, knowledge and resources which
allowed reading beyond the ideological screens were crucial for the reader’s
choice between the distorting mirror of prejudices and the tough corrective look
at other cultural contexts.
Key words: cultural periodicals, Iron Curtain, 1960’s, argumentation of Socialist
Realism, Western Realisms, Kenneth Clark, Picasso, Renato Guttuso
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

УЛИЦАТА В БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ
ОТ 1960-ТЕ ГОДИНИ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
ГРАД В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
Катерина Гаджева1
Резюме: Независимо от световните тенденции, определящи облика на
фотографията през първата половина на 20 век, които са повлияни от новия
ритъм на живот в големите градове и от теми като самотата, тълпата, машините,
опозициите публично – частно или център и маргиналия и пр., българските
фотографи все още предпочитат да представят селата и провинциалния
бит в своите произведения. Те „откриват“ спонтанната улична фотография
и очарованието на големия град с неговата пъстрота, скорост, неонови
светлини и нощен живот едва през 1960-те години, когато „размразяването“
омекотява социалистическия режим в страната. Статията се фокусира върху
въпроса дали този интерес към сюжетите, които градските улици предлагат,
е резултат от вътрешни артистични потребности и търсения или точно
обратното – от външен политически натиск.
Ключови думи: българска фотография, улична фотография, ежедневие,
илюстрации в печата, социалистическа пропаганда

В началото на 20 век градът се превръща в главна сцена, в основен
декор и неизменен антагонист във всички изкуства. Той е „необходимото
зло“, без което творците не могат да същeствуват – едновременно извор
на вдъхновение и нескончаем поток от препятствия. Градът налага ново
светоусещане, нова естетика, ново темпо – задъхано, накъсано, фрагментарно. Дори и българските художници, които все още не са се разделили с
любимите си селски сюжети като „орачи“, „овчари“, „селяни на полето“,
„невести“ и пр., не остават равнодушни към новите топоси – улиците,
площадите, геометричните сгради, мансардите, болниците, затворите,
локалите и новите теми като тълпата, машините, самотата, платената
любов, самоубийството и пр. В световен мащаб фотоапаратът вече се
1 Katerina Gadjeva is an Assistant Professor in the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy
of Science, Sofia and lecturer in New Bulgarian University. She received a PhD in art history
from the National Academy of Arts in Sofia and studies the history and theory of photography, in
particular, the concept of “visual propaganda” and the role of photography in Socialist ideology
in the USSR and Bulgaria. In 2012 she published a monograph on the subject entitled “Between
Desire and Reality: Photographic Illustrations in Bulgarian Periodicals 1948–1956”. Katerina
Gadjeva has publications in several international and Bulgarian journals. E-mail: katigad@
yahoo.com
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е наложил като инструмент за създаване на изкуство, като „машина
за гледане“, с която всички онези моменти от забързаното ежедневие,
иначе преливащи плавно и незабележимо един в друг, се превръщат в
събития от изключително значение. „Можем да кажем, че днес виждаме
света със съвършено различни очи“2, пише Ласло Мохоли Наги, а Антон
Джулио Брагаля отбелязва, че само фоторафията може да регистрира
експресивността и вибрацията на истинския живот, и то при условие, че
се откаже от реализма и статичността и се фокусира само и единствено
върху динамиката на непрестанно променящата се действителност3.
През първата половина на века Йожен Атже вече е документирал стария
Париж, а Брасай е увековечил нощния живот в града, Аугуст Зандер е
направил стотици портрети на представители от различни прослойки
на населението в Кьолн, а Уолкър Еванс и Доротеа Ланг са преживели
трагедията на десетки американски семейства по време на Голямата
депресия. Фотографите вече не се задоволяват с това просто да регистрират света. Те искат да променят хода на историята.
По същото време, незасегнати от световните тенденции, българските
фотографи продължават да възпяват селския, идиличен, патриархален бит
дори когато той вече е разрушен от големите икономически промени и
социални сътресения в живота на нацията. Те остават равнодушни както
към творческите предизвикателства, които предлага градът, така и към
фотограмата, фотоколажа, ракурса, движението, детайла и абстракцията
и все така продължават да се придържат към умереното, задоволителното,
към онова, което се харесва на всички, което не поема никакви естетически или концептуални рискове, към онова, което не се налага да бъде
отстоявано и преживявано. Дори и след 1944 година, когато ситуацията в
страната се променя драстично, селото остава главна тема в родната ни
фотография. Новата политика обаче налага смяна на приоритетите – в
кадрите орачите вече са заменени от трактори, жътварите – от комбайни,
калта – от асфалт, носиите – от работни облекла. Фоторепортерите са
онези, които трябва да отразят тази историческа трансформация, като
се интересуват само от общото, мащабното и героичното. Те, така както
и всеки друг творец от епохата, би следвало да изобразяват действителността не само такава, каквато е, но да я виждат и в нейното изменение –
тоест такава, каквато трябва да бъде. Животът, който фотографският
апарат безпристрастно документира, на практика вече е инсцениран от
властта. Изходите за фотографите са два: или самите те да започнат да
се занимават с инсцениране, или да запечатват инсценировката, която
2 Moholy-Nagy, Laszlo. Painting Photography Film. London, 1969, 29.
3 Bragaglia, Anton. Futurist Photodynamism. – Modernism/modernity, 2008, Vol. 15, No 2,
363–379. Available at: https://monoskop.org/images/3/34/Bragaglia_Anton_Giulio_1911_2008_
Futurist_Photodynamism.pdf [accessed 20 July 2018].
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им се предлага от другите. Необходимостта да се гледа на настоящето
от висотата на бъдещето налага нуждата от художествено преувеличение в изкуството, от подчертаване на онова, „което още не се вижда
ясно в реалната действителност, но което вече съществува в нея и което несъмнено ще се развие утре“4. Творецът, следващ директивите на
марксистко-ленинската естетика, не се увлича от документирането на
простите ежедневни дейности, нито от естетическата красота на своите
обекти, не отразява в творбите си „нехарактерните битови дреболии“5.
Всяко изображение, включително и фотографското, трябва да притежава
нещо повече от способността механично да възпроизвежда видимия
свят – необходимо е да има идеологически дух. Не е достатъчно резултатите от новия строй да бъдат просто фиксирани с камерата, тъй като
социалистическата фотография има стойност не само като документ, но
и като средство за създаване и оформяне на реалността.
Едва през 60-те години на 20 век идеологическият фокус у нас найсетне попада върху града. Селото не е изоставено – точно обратното,
властта се опитва да наложи идеята, че и то самото вече се е превърнало
(или е на път да се превърне) в град или най-малкото в селище от градски тип. Като поредна стратегия в съревнованието със Запада партията
декларира, че само в капиталистическия свят е налице господството на
града над селото и съответно – експлоатацията на трудещите се селяни
от страна на капиталистическата класа, която единствена има достъп до
политиката, икономиката и културата на страната6. В социалистическото
общество градът и селото са две „части от едно и също време раздвоено цяло, чиято най-дълбока социална същност е еднаква, но които се
различават помежду си в качеството си на специфични социологически
структури. [...] Съществените различия не могат да бъдат класифицирани като противоречие, тъй като двете страни не са в отношение на
взаимоизключване“7. Наред с това трябва да се отбележи и фактът, че
в резултат на новото време и новата политическа ситуация се ражда и
представата за новия човек, който задължително организира всекидневието си така, че освен професионалните задачи в него да се включват
и дейности като избор на стоки и услуги, посещение на културни мероприятия, обществени ангажименти и прочие активности, съобразени с
условията и възможностите, които само градът предлага.
4 Бялик, Борис. Горки и социалистическият реализъм. С., 1948, 66. [Byalik, Boris. Gorki i
sotsialisticheskiyat realizam. Sofia, 1948, 66].
5 Георгиев, Георги. Нашите нови задачи. – Фото вести, 1953, № 1, 7 [Georgiev, Georgi.
Nashite novi zadachi. – Foto vesti, 1953, No 1, 7].
6 Яхиел, Нико. Градът и селото. Социологически аспекти. С., 1965, 45 [Yahiel, Niko. Gradat
i seloto. Sotsiologicheski aspekti. Sofia, 1965, 45].
7 Yahiel. Градът и селото, 109.
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Добре подреденият и ритмично функциониращ град е едно от найважните материални условия за настъпването на комунизма – жилищните блокове осигуряват индивидуален дом за всяко семейство, а в
големите магазини може да се намери необходимото за материалното
му уреждане, градският транспорт помага в борбата за икономия на
време, също както обществените столове и детски градини, а театрите,
галериите и музеите, в които се представя достъпно и близко до народа
изкуство, спомагат за духовното и културно израстване на хората. Ако
новият човек е главният герой на зрелия социализъм, то именно градът
е неговата основна сцена. Тук се осъществява срещата между поданника
и държавата, тук се преплитат индивидуалното и колективното, тук е
„мястото на смиреното отстъпление на личността пред обществената
норма, мястото на триумфа на публичното над частното битие“8. За
да отразят социалистическия начин на живот, българските фотографи
най-сетне насочват своите камери към улицата. По стечение на редица
обстоятелства точно в този исторически момент, през 60-те години на
20 век, в нашата фотография за първи път се случва същото, каквото
и в световната – появява се уличната фотография9, която възпява естествената и неподправена красота на неочакваното и обогатява с ново
настроение и с нови възможности за творчески експерименти иначе
твърде ограниченото от идеологически условности изобразително
средство. Макар да се родее с документалистиката, която социализмът
особено много цени, този новопоявил се жанр дава значително по-голяма свобода и независимост на автора10.
Най-важната идеологическа промяна, която се превръща в основна
предпоставка за зараждането и развитието на уличната фотография в
8 Бояджиев, Цочо. Улицата, или за баналното във фотографията [Boyadzhiev, Tsocho. Ulitsata,
ili za banalnoto vav fotografiyata]. Available at: http://kultura.bg/web/улицата-или-за-баналното-във-фотограф/ [accessed 28 July 2018].
9 В най-общ смисъл уличната фотография не се фокусира единствено върху улицата, а
представя живота на градския човек като цяло, „надниквайки“ в заведенията, училищата,
гарите, магазините, болниците, парковете, библиотеките и пр. Повече за определението
„улична фотография“ в: Scott, Clive. Street Photography: From Atget to Cartier-Bresson. NY,
2007, 7–21.
10 Цочо Бояджиев цитира поредицата от различия между документалната и уличната
фотография, които Клайв Скот посочва в своята книга „Уличната фотография: от Атже до
Картие-Бресон“: „ареал на първата е битието, на втората – случването; първата акцентира
върху неизменните характеристики на обекта, втората се интересува от способността му да
се променя; първата се осланя на „четивността“, втората – на възможността за „дописване“
от зрителя; първата цели да упражни нравствено въздействие, втората предполага някаква
степен на безотговорност и ведро приемане на живота; първата представя един обхванат
от ограничен брой устойчиви характеристики свят, втората се опива от многообразието
му; първата служи на обществото, втората е занимание на „фланьора“. Вж. Boyadzhiev.
Улицата, или за баналното във фотографията.
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България, е легитимирането на обичайното, баналното и рутинното като
възможни за отразяване в различните изкуства. Докато в предишното
десетилетие властта налага като основен шаблон за всички изображения героизма и патетичността, които почти винаги предполагат постановъчност във фотографията, през 60-те години фокусът се измества
върху богатото на (предвидими) възможности, повторяемото, еднаквото
за всички ежедневие. Именно този на пръв поглед монотонен фон е
и необходимото условие за съществуването на уличната фотография,
тъй като тя „цели да превърне – чрез достъпните ѝ и специфични за
нея изобразителни средства – в достопаметно събитие онова, в което
всъщност няма нищо забележително и което самò по себе си с нищо не
е заслужило да бъде определено като такова“11: „Жена изтупва чергата
и се ослушва за внучето; мъж е застанал до витрина с наредени хубави
комбинезони, от които той няма да купи; момиченце е приседнало до
голям фризьорски салон и скучае: „Ех, тази мама много се бави вътре!“;
стар съпруг с усмихнат врат поръчва на келнерката обед, а жена му го
гледа с гняв и омраза; момичета танцуват в зала „Универсиада“, за да
впечатлят кавалерите си“12. В едно пъстро и изпълнено с открояващи
идентичността си личности общество задачата на фотографите би
била далеч по-лесна, но да запечаташ интересни, комични или метафорични ситуации в социалистическата действителност, които да бъдат
одобрени от властта и съответно – да получат публичност, е истинско
предизвикателство. Ако следват идеологическите норми, тук хората
трябва да са чужди на всякакво екстремистко или бунтарско отклонение, във всички области на живота трябва да се справят отлично – да са
прилежни в работата си и образцови в семейството, да се съобразяват
с обществените норми, да не търсят екстравагантност във външния
си вид... Рационалността – основната характеристика на новия човек, изключва губенето на време в безцелни разходки или безцелно
разглеждане на магазините и дори оптималното темпо на хранене е
проучено и регламентирано от властта13. „Безделието и убиването на
време не е свободно време – пише Захари Стайков, специалист по
„бюджетиране“ на времето на трудещите се в НРБ. – Само дейности,
насочени към физическото, интелектуално, духовно и социално развитие на личността са свободно време. В този смисъл свободното време
11 Boyadzhiev. Улицата, или за баналното във фотографията.
12 Така са описани част от кадрите, които Борис Юскеселиев включва в изложбата си „Моят
квартал“. Вж. Ванев, Георги. Форма на безкрайното. Противоречиви мисли за фотоизложбата
„моят квартал“. – Български журналист, 1968, № 6, 28 [Vanev, Georgi. Forma na bezkraynoto.
Protivorechivi misli za fotoizlozhbata “moyat kvartal”. – Bulgarian Journalist, 1968, No 6, 28].
13 Стайков, Захари. Бюджет на времето на трудещите се в НРБ. С., 1964, 131 [ Staykov,
Zahari. Byudzhet na vremeto na trudeshtite se v NRB. Sofia, 1964, 131].
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без съчетание с активни дейности не е действително свободно“14. Така
гражданинът на социалистическото общество трябва да бъде отразен
и във фотографиите – като винаги ангажиран, забързан и деен – дори
в кратките мигове на почивка.
По същото време в Европа и особено в Америка уличната фотография добива все по-голяма популярност, тъй като се превръща в алтернатива на разпространените във всички сфери на живота студийни и
режисирани кадри, на рекламата, представяща изкуствени и бездушни
усмивки, на пропастта, разделяща отделните прослойки на обществото,
на наложените норми за красиво, стойностно и ценно. Фотографите
избягват туристическите маршрути, знаковите обекти и лъскавите
булеварди и се впускат в търсене на неугледни, обикновени, прости
и лаконични сюжети. Уличната фотогарфия се вмъква под завесата
на конвенционалното, сигурното, скучното и разбулва красотата на
частното, скритото, различното, опасното, интригуващото. В Америка,
където през 60-те години процесите на отчуждение и разслоение на
обществото са особено силни, целта на голяма част от фотографите е не
да представят стандартните образи на щастливи и задоволени семейства,
с които зрителите да се идентифицират, а да покажат, че има и друг свят.
През 1967 г. в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк е открита общата
изложба „Новите документи“, по време на която уличната фотография
е представена като най-близкото до младото и артистично поколение
изразно средство, което, както Сюзън Зонтаг пише: „подрива основите
на политиката, за да внуши идеята, че на този свят всеки е чужденец,
безнадеждно изолиран и окован в механични, уродливи идентичности
и взаимоотношения“15. Ако през 60-те години американските ловци на
улични мигове използват камерата, за да покажат проблемите в страната и куриозните и трагични проявления на социалното неравенство,
то от фотографите у нас се очаква да запечатват само прекрасното – в
човека и в обществото. Въпреки удивлението, естествеността и случайността, които за първи път участват така активно в изграждането
на фотографските композиции, и безспорните художествени качества
на кадрите, уличната фотография в България продължава да бъде не
критичен коментар, а витрина на социалистическия начин на живот.
И ако на Запад причината за зараждането и развитието на този жанр е
реакция срещу политиката, то у нас – тъкмо напротив, уличната фотография „покълва“, захранвана от идеологически корени. Публичност
имат шанс да получат само онези снимки, които отговарят напълно на
14 Стайков, Захари. Свободното време и жизненото равнище. С., 1973, 9 [ Staykov, Zahari.
Svobodnoto vreme i zhiznenoto ravnishte. Sofia, 1973, 9].
15 Зонтаг, Сюзан. За фотографията. С., 1999, 40 [Sontag, Susan. On Photography. Sofia,
1999, 40].
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идеологическите изисквания. И макар авторите да се радват на известна
естетическа свобода, те все така нямат възможност да отправят социал
ни послания. Но животът е неизчерпаем източник на композиционни
изненади и фотографите, също както всички останали творици, бързо
се научават да се изразяват двусмислено, влагайки допълнителни значения в своите произведения чрез някои малки, но значими детайли,
уж „случайно“ попаднали в кадъра.
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STREET IN BULGARIAN PHOTOGRAPHY DURING
THE 1960S. THE SOCIALIST TOWN IN EUROPEAN
CONTEXT
Katerina Gadjeva
Abstract: Despite of the global tendencies in photography during the first half of
the 20th century, connected with the new rhythm of the big towns and topics like
loneliness, the crowd, the machines, the opposites public – private or centre and
marginalia etc, Bulgarian photographers still prefer to show small villages and
country life in their works. They “discovered” the spontaneous street photography
and the charm of the big towns with their diversity, fastness, neon lights and night
life only during the 1960s, when the so called “defrosting” mollifies the socialist
regime. The article focuses on the question whether this process was inspired from
inner artistic needs and quests or, on the contrary, from outer political pressure.
Key words: Bulgarian photography, street photography, everyday life, press
illustrations, socialist propaganda
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО 80-ТЕ ГОДИНИ
НА ХХ ВЕК ОТНОСНО МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО –
ГРАНИЦИ НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ
Вера Млечевска1
Резюме: По време на комунистическия период до 80-те години на ХХ век
идеологическият дискурс и теоретичните публикации относно изкуството
определят границите на легитимното изкуство. В текста са разгледани
ключови публикации, издадени в България, които дефинират авангардните
художествени практики като несъстоятелни. В контраст много художници у
нас развиват интерес към формалния експеримент в живописта, други търсят
възможности за взаимодействие в открити пространства и изпробват нови
тогава художествени форми. Отделни художници са набавяли информация
за авангардите чрез алтернативни публикации, лични контакти и пътувания
извън страната. Текстът цели да очертае теоретичните основания, които
дефинират нелегитимното изкуство в България като такова и които
продължават да са валидни за мнозина и в периода след 1989 г.
Ключови думи: авангардно изкуство, легитимно изкуство, критическа
литература, източници на информация, формален експеримент, цензура,
история на изкуството

Още през 80-те години на ХХ век в България много художници
започват да се интересуват от различни формални експерименти в
живописта или от работата с нови материали, от овладяване на открити пространства със скулптурни или инсталационни конструкции.
В светлината на късните 80-те години в културна среда, каквато е
1 Vera Mlechevska is born in Sofia, Bulgaria, 1979. Graduated in National Academy of Art, Art
History department, Sofia, and CuratorLab program, Konstfack University Stockholm. Since 2014
she is PhD candidate at Bulgarian Academy of Science. Curated many group and solo shows as:
Still life and Lifestyle, Lubomirov/Angus-Hughes, London, 2016; Modern Architecture Works –
curated together with Ina Mertens, 2013; All I can do is art, Czech centre, Prague, 2013; The
End and Beyond, Week of contemporary art, CCA Art Today, Plovdiv, 2010; Handle with care,
UniCredit Studio, Milano, 2010. Contributed to various publication as: Phantom magazine New
York, Art in Bulgaria magazine, Kultura newspaper, Altera magazine, Lik magazine, Fotoart
magazine, World and Diplomacy newspaper. Vera Mlechevska creates hybrid events that combine
curatorial experience and performative practice as lecture – performances: The cultural news,
Gavazov and his times – together with Dimitar Shopov and the presentational format for artists
15 minutes of fame for Open arts foundation. Guest lector in Photography department of Academy
for Theatrе and Cinema, Sofia since 2016. Chorus member of Documenta 14, Athens. E-mail:
veramlechevska@gmail.com
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българската, цялата художествена система се подчинява на ОХИ-тата2
и журитата – те са онези структури, които моделират допустимото в
естетическия диапазон. Визуални форми, които излизат от условностите
на двуизмерното платно, попадат в сянката на нелегитимните художествени практики. От една страна, това са идеологически и естетически
парадигми, които имат проекции в институциите и културните политики, от друга – идеологическият апарат на Партията (БКП) системно
антагонизира определени елементи на културата като принадлежащи
на „вредната, западна и буржоазна“ култура. Затова е необходимо да се
разгледат теоретичните постановки, добили публичност през времето
на социализма, които определят граничността на авангардното изкуство
и формалния експеримент. Тези текстове имат за цел понякога пряко,
понякога пипнешком да налагат границите на легитимното изкуство.
Заедно с местните културни традиции, информационната изолация и
ограниченията, поставяни пред художниците, теоретичният дискурс
несъмнено има принос към оформянето на разбирането за изкуство и
укрепва доминиращия модел на репрезентативност. Ако доктрината
за соцреализма и всичките му вариации около реализма може да се
разглежда като едната граница, то авангардите с всичките им „изми“ са
онази тъмна страна на апорията, в която художниците са предупредени,
че пристъпването там би било за тяхна сметка, т.е. със съответните
последици.
За и против формалния експеримент в теорията от
социалистическия период
Като се дистанцирам от най-дидактичните текстове на партийните
функционери относно естетическото възпитание, ще разгледам серия
от теоретични постановки в издания относно историята на изкуството,
които са предназначени предимно за специализирана публика. Тези
текстове заедно оформят теоретичната база на границите на легитимното изкуство.
През 1963 г. излиза книгата на Атанас Стойков „Критика на абстрактното изкуство“. Вероятно книгата е продукт на частичното размразяване.
Разгледана е история на изкуството от импресионизма до съвременното
изкуство, както и възходът на абстрактния експресионизъм през 50-те и
60-те години на 20 век. Импресионизмът е посочен като положително
явление, тъй като той има своите корени в реализма, но негов недостатък
е, че не засяга социални теми. Всички останали течения, в които има
голяма доза редукция на формата, деформации на човешката фигура
2 ОХИ – Общи художествени изложби, организирани от Съюза на българските художници
на тематичен принцип със специално професионално жури от членове на Съюза.
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и геометризация са дискредитирани като отстъпление от реализма3.
Малко по-късно излиза книгата на Димитър Аврамов „Естетика
на модерното изкуство: критически анализ на основните аргументи
на модернистичната естетика – философски аргументи“. В книгата е
проследено постепенното изтласкване на фигуративния елемент, а редукцията на визуалното поле е представена като празна форма4. Същият
труд очертава „върховете“ на изкуството от египетската цивилизация
до импресионизма, като стратегията е да утвърди реализма, фигуративната живопис и представянето на природата, дори и в модерните
им варианти.5
На прицел е най-вече абстракционизмът, което далеч не е случайно.
Абстракционизмът е пламенно защитаван и безмилостно критикуван,
и то в полето на лявата мисъл още от края на 30-те години на 20 век. В
средите на левите интелектуалци в Германия експресионизмът е повод
за разгорещен дебат. Впоследствие експресионизмът бива изместен
от по-радикални движения като сюрреализма и дадаизма, а специално
в Германия Новата предметност постепенно измества наивния идеализъм на експресионистите. Установяването на нацисткия режим
напълно изтласква експресионистите извън сцената на художествения
3 „Любим метод за създаване на произведенията на Швитерс е налепването (collage)
върху платното на различни късчета хартия, парцали, кибритени кутийки и т.н., т.е. разни
материали, или по думите на западноевропейския изкуствовед Вернер Шмаленбах: „измъкнати от кошчета за боклук, от варели за отпадъци, от арсенали за бракова продукция,
от купища развалини [...] Тези произведения нищо не изразяват. В тях няма грам изкуство.
Противно е да се гледат. Те предизвикват справедливия гняв на зрителите и същевременно
дружния им присмех. И ако подобни „творби“ са най-ярко свидетелство за безплодното
падение на съвременното буржоазно изкуство, толкова по-ярко свидетелство за небивалото падение на съвременното буржоазно изкуствознание са славословията по повод на
такива произведения.“
Стойков, Атанас. Критика на абстрактното изкуство и неговите теории. С. 1963, 98 [Stoykov,
Atanas. Kritika na abstraktnoto izkustvo i negovite teorii. Sofia, 1963, 98].
4 Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство. С., 1969, 202 [Avramov, Dimitar.
Estеtika na modernoto izkustvo. Sofia, 1969, 202].
„Какво може да представлява една „чиста мисъл, в която не е включен никакъв образ от
феноменалния свят“, както пише Ван Дуисбург, или пък чистата „универсална хармония“
вън от предметите и явленията на материалния свят? Това би била чиста безсмислица,
празен звук. И когато върху тази безсмислица се изгради едно изкуство, тогава се раждат
произведения, съставени само от вертикални прави линии и няколко цветни правоъгълника,
заключени между тях, сиреч, едно изкуство също тъй лишено от смисъл, от идейно съдържание, каквото е това на неопластицизма въпреки остатъците на чисто декоративна красота.“
5 „Що се касае до въпроса за неизбежната субективност на всяко изкуство, трябва да се
каже, че тя с нищо не наврежда на реализма. Защото реализмът не е натурализъм. Той не
е безусловно обвързан с външната видимост на нещата, а с тяхната същност; неговият
идеал не е толкова сетивната достоверност на материалните факти, колкото духовната
истина за човека.“ Avramov. Естетика на модерното изкуство, 215.
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живот в Германия. Някои от експресионистите са в изгнание или нямат
никаква възможност за изява. Парадоксалното в случая е, че атаката
срещу експресионизма идва и от страна и на нацистите, и от деятели
на Коминтерна. През 1934 г. Дьорд Лукач6 издава своя статия, в която
критикува експресионизма. Разбира се, основанията на Лукач се базират на неговата политико-идеологическа позиция. За него единствено
реализмът може да бъде валиден естетически метод с кохерентно
представяне на действителността. Позицията на Лукач среща силна
реакция от страна на много от творческите и интелектуални кръгове
в Германия, като най-обоснована критика отправя Ернст Блох, публикувал отговор в защита на експресионизма. Брехт също е против
принципите, изложени от Лукач, които дискредитират експеримента
и монтажа. След установяване на нацистката власт в Германия Лукач
придобива огромно влияние в левите емигрантски среди и се отдава
на това да утвърждава реализма в литературата, докато продължава
да дискредитира експресионизма, сюрреализма и дадаизма. Творческите принципи на монтажа, на разбиването на кохерентната картина
на реалността и субективизмът в изкуството са отхвърлени от Лукач.
За Лукач изкуството има преди всичко морализаторска и възпитателна стойност. Лукач се насочва и директно към експресионизма:
„Експресионизмът отхвърля всяка връзка с реалността и декларира
субективистка война на реалността и нейните произведения“7.
По-късно, когато соцреализмът в изкуството е наложен като официална доктрина на държавно ниво, постулатите на Лукач ще бъдат
постоянно припомняни, както и неговата ненавист към експресионизма
и модернисткото изкуство. Неговите идеи, както и на другите архитекти
на соцреализма ще определят зададените граници за творчеството на
„истинския творец реалист“. Тези естетически принципи прозират и
във всички книги, минали идеологическа редакция в България8. Но по
6 Lukacs, Georg. Realism in the Balance. Aesthetics and Politics (Radical Thinkers). Verso,
1977; 2007, 28–59.
7 Lukacs. Realism in the Balance, 40. „Като неизбежно последствие от отчужденото отношение или враждебност към реалността, изключително видимо в изкуството на авангарда, е
нарастващата оскъдност на съдържание, или пълната липса на съдържание, превърнати в
принцип“. Още веднъж Готфрид Бен го казва в синтезирана форма: „Същинската концепция
на съдържанието също е станала проблематична. Съдържанието – какъв е смисълът от него
в наше време, то е изцяло измито, изтъркано, същинска фалшификация, самозадоволяване на емоции, сковани чувства, струпване от дискредитирани елементи, лъжи, аморфни
форми. Символистичното движение е ясно и съзнателно еднопланово от самото начало, от
бездната между чувственото превъплъщение на символа и неговото символично значение,
то възниква от тесния, еднопланов процес на субективна асоциация, който ги смесва.“
8 Относно разпространението на текстовете на Лукач в България вж. Ангелов, Ангел.
Историчност на визуалния образ. С., 2009, 33 [Angelov, Angel. Istorichnost na vizualniya
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времето, в което е издадена книгата на Димитър Аврамов, абстрактният експресионизъм преживява своето възкресение в Америка и в
Западна Европа. Абстракционизмът е използван като инструмент от
американската външна политика и е превърнат в запазена марка на
„свободния американски дух“. Изложби на американско абстрактно
изкуство отдавна вече са обиколили европейските столици. Абстракционизмът е всичко онова, което изкуството не трябва да бъде според
соцреалистичния канон – нефигуративен, отдаден на формалния експеримент, субективен, лишен от наратив, и още повече превърнат в
културен капитал на Америка. Така че обяснимо е фокусирането на
Димитър Аврамов върху абстракционизма9. В регистъра на формалния
експеримент, погледнат изцяло негативно, се вписва и деформацията10,
която е обяснена с „духовно осакатяване“.
Аврамов се спира пространно на концептуалните основания на
Кандински и Мондриан за редуциране на фигуративните елементи, но
като че ли се чувства длъжен да разясни на читателя, че абстрактното
изкуство, субективизмът и черногледството са продиктувани от краен
субективизъм, криза на буржоазното общество и дори депресия11. Също
той предупреждава, че редуцирането на фигуративните елементи и
оттеглянето от физическото присъствие на творбата е довеждане до

obraz. Sofia, 2009].
9 „Става дума за абстракционизма. От много години насам тъкмо той е навлязъл във фазата
на банално повторение, което и неговите апологети са принудени да признаят. Духовност
или дехуманизация на изкуството. А когато човекът, заедно с цялата природа, е прокуден
от произведенията на изкуството, тогава няма съмнение, че и духовното, схванато не като
смътни емоционални вибрации, каквито абстракционистите от рода на Кандински смятат,
че изразяват в своите абстрактни композиции, а като висша човешка категория, също така
изчезва.“ Avramov. Естетика на модерното изкуство, 217.
10 „Те (модерните художници) предават отчуждението чрез преднамерено брутализиране
на житейските форми, чрез едно напълно съзнателно и настойчиво желание да избегнат
всичко красиво. В техните произведения човекът, човешките взаимоотношения, природата
са деформирани, разкривени, като че ли са се отразили в някакво огромно начупено огледало.
Модерният художник не може да си представи духовното осакатяване без физическото
му съответствие в една грозна външност. И понеже той не само изобразява отчуждението,
но и сам е негова жертва, грозотата съпътства творчеството му. Така да се каже, тя живее
в него и се проектира върху всичко, на което той спре погледа си.“ Avramov. Естетика на
модерното изкуство, 311.
11 „Всичко това кара някои западни историци и критици на модерното изкуство да считат,
че то е проява на една разстроена душевност, че в цялата тази атмосфера на отчуждение,
самота и страх, на кошмарни видения и алогизъм, която го пронизва, е израз на безпрецедентна по своята дълбочина и обхват криза на човешкото съзнание, че в модерното
изкуство ние сме били в състояние да открием симптомите и да определим диагнозата на
една неизлечима духовна болест, от която страдала съвременната западна цивилизация“.
Avramov. Естетика на модерното изкуство, 315.

397

край на изкуството12.
В този текст Димитър Аврамов формулира мотивацията на модерното
изкуство – бидейки откъснато от красивото и реалността, продиктувано
от социополитическата обстановка в капиталистическото и буржоазно
общество, която води до отчуждение на индивида от труда, живота и
човека, като принуждава художника да прибягва до деформации и изобразяване на грозното13. На практика той отхвърля изразните средства
на попарта, абстрактния експресионизъм и супрематизма14. Силата на
неговата убедителност идва не просто чрез изложените аргументи, а
чрез един изключително ерудиран обзор на споменатите течения и
привеждане на цитати от западни теоретици и критици на изкуството,
отличното познаване на западната литература и култура. Може да се
заключи от неговата теза, че деформациите на формата в пластичния
език и отчуждението в изкуството са плод на едно деградиращо общество
в културен и морален упадък. В светлината на 60-те, когато е издадена
книгата на Димитър Аврамов, идеологическият патос е необходимо
условие, за да може да стигне един такъв труд до печат. По-късно Димитър Аврамов сам разкрива своя откровен интерес към модерното
12 „Най-дълбоката, основната причина за „поляризацията на крайностите“ в модерното
изкуство, сиреч, за това, че всяка положителна тенденция в него, която отговаря на реални
нужди на времето, в крайна сметка се изражда в абсурдна крайност, се крие в особената
обществено-психологическа атмосфера, в която то се развива. Липсата на идеали, индивидуализмът, моралният нихилизъм и оттук – култът към самоцелната свобода, стремежът
към „абсолютното самоосъществяване на личността“ довежда всяко щастливо хрумване,
всяка плодоносна идея до един финал, който по-скоро принадлежи на куриоза, отколкото
на изкуството. Законната амбиция на художника да се утвърди, да изтъкне своята оригиналност, своето неповторимо творческо „аз“, както и неговата страст да извлече всичко
ценно, което се съдържа в една художествена мисъл, да отиде „докрай“ по пътя, по който
е тръгнал, при липсата на контролиращ идеен и морален принцип, твърде лесно го завлича в една крайност, която унищожава не само ценното в ръководната задача, но и самото
изкуство.“ Avramov. Естетика на модерното изкуство, 274.
13 „Борбата срещу условностите завършва с утвърждаването на нови условности: академичната догма за универсалната красота се замесва с друга и може би по-опасна за
изкуството догма: догмата на деформацията. Защото всяко бездарие, всяка несръчност,
всяка творческа неудача може да бъде прикрита под предлог, че е съзнателно допусната в
името на една по-силна експресия. Такова изкуство става благоприятна почва за виреене
на шарлатанството въпреки искреността и творческата доблест на неговите големи създатели.“ Avramov. Естетика на модерното изкуство, 315.
14 „При тези обстоятелства основният стремеж към динамизиране на изразните средства,
към раздвижване на цялостната творческа концепция на автора бе доведен до разлагане
на художествената форма и в крайна сметка до унищожаването на самото изкуство.“
Avramov. Естетика на модерното изкуство, 181. „И като се изключат невинните и почти
случайни елементи на лек хумор и ирония, обектите на попарта са предадени сами за себе
си, „буквално“, такива, каквито са, без коментар, без интерпретация – студено, пасивно,
нетворчески“. Avramov. Естетика на модерното изкуство, 176.
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изкуство в предговора към второто преработено издание на книгата.15
Книгата на практика е новаторска за българската история на изкуство,
защото е най-сериозното изследване на модернизма и авангардите, но
от днешна гледна точка е инструментална за идеологията, тъй като
дискредитира някои творчески принципи, базирани на формалния
експеримент. Книгата обаче е възприета като истинско откровение от
много съвременни на автора художници и изкуствоведи, тъй като им
дава познания върху забравеното и потисканото в комунистическа
България модерно изкуство – тогава напълно изключено от образователната програма на Художествената академия, където лекциите по
история на изкуството се четат само до епохата на импресионизма.
Поради оскъдната изкуствоведска литература, книгата е използвана
като единствен „учебник“ по модерно изкуство.
По-късно – през 1970 г., Атанас Стойков издава нова книга „След
заника на абстракционизма“, в която се представят художествени явления, които според автора се развиват на базата на абстракционизма и
други стилови художествени течения. Дават се примери с кинетичното
изкуство, оп арт, поп арт, сюрреализма. Книгата отново има същата
функция: да информира за актуални художествени течения, но и да ги
детронира като несъстоятелни.
Малко по-късно – през 1973 г. излиза и книгата „Авангардното изкуство на Запад днес“ на Валентин Ангелов, която представя най-актуалните течения в изкуството на Запад. Ако се вгледаме в положителните
качества на книгата, тя въвежда доста нови художествени форми и
понятия като хепънинг, реди мейд, поп арт, „графиката на компютера“,
антиизкуството, психеделичното изкуство, сайтспесифик арт. В книгата
се споменават имена като Анди Уорхол, Раушенберг, Курт Швитерс,
Марсел Дюшан, Бойс, Фостел и също така тя съдържа множество
черно-бели снимки на произведения. Идеологическият тон е смекчен
и всъщност авторът отразява и анализира доста актуални течения.
Интересно е, че е отбелязана и съпротивата на художниците срещу
музейната институция, така характерна за 60-те и 70-те години на 20
век в концептуалното изкуство, само че този аспект на западното изку15 „Днес мога да изповядам: аз обичах модерното изкуство. Живеейки в една деспотична
обществена система с желязно регламентирана култура, обичах свободата, която то носи и
символизира. Съзнавах рисковете му и деструктивните сили, заложени в него, но дори и
те ме привличаха по особен начин, както привличат опасностите при всяко приключение,
при всеки поход към непознатото.“Аврамов, Димитър. Българското изкуство и модернизмът. Естетика на модерното изкуство. С., 2009 (второ преработено издание). Електронно
издателство LiterNet, 14.04.2003. Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността? Съст.:
Албена Вачева, Георги Чобанов. LiterNet, 2003 [Avramov, Dimitar. Balgarskoto izkustvo i
modernizmat. Estestika na modernoto izkustvo. Sofia, 2009]. Available at: <https://liternet.bg/
publish8/davramov/modernizmyt.htm> [accessed 22.08.2018].
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ство е изчерпан в книгата с футуристите, съветските конструктивисти
и дадаисти и накрая с художника Сикейрос – познат на българската
публика. Книгата дава актуална и адекватна информация за описаните
в нея художествения явления, но умерено съдържа и критични редове
към авангардното изкуство, без да става крайно дидактична16.
В една по-тясно специализирана книга като „Борби на идеи в естетиката“ от 1975 г. отново се излагат границите на социалистическата
естетика. В текста на Иван Славов „Ирония, нихилизъм и модернизъм“
се споменават манифести на дадаистите и някои художници на сюрреализма във връзка с крайния нихилизъм: „модният нихилизъм стига до
пълен антихуманизъм и разрушаване в изкуството“17. Тази теза на автора
е развита в по-тясна връзка с конкретни художествени явления. Отново
дадаизмът е на фокус, но са анализирани и няколко произведения от
следвоенната епоха като например Жан Тингели и неговата инсталация
„В знак на уважение към Ню Йорк“ от 1960 г., споменати са Франсис
Пикабия, Анди Уорхол, Раушенберг, както и хепънингите. Приложен е
цитат: „Да се приеме, че антиизкуството от типа на практикуваното от
Жан Тингели се състои от абсурдни саморазрушаващи се машини, които
представляват своего рода символи на нихилизма, безнадеждността,
мъчителните усилия на съвременните творци на псевдоизкуството“,
значи да се установи половината истина. […] „Експонатите на Жан
Тингели, „Р“ на Раушенберг, където е разрушена структурата на самото
възприятие чрез отклоняване на окото в различни посоки, което уж поражда илюзия за неустойчивост на самото платно, „хепънингите“ на Р.
Уитман и пр., действително са псевдоизкуство и дори антиизкуство“18.
В сборник текстове, вероятно замислен да подготви либерализирането на културния сектор, издаден през 1989 г., Атанас Божков със своя
иносказателен език цели да дискредитира определени художествени
похвати в изкуството като например „апроприацията“, „реди-мейда“,

16 „Както в предишните три-четири десетилетия, така и днес авангардното изкуство е област, където се извършват непрестанни експерименти с нови художествени техники, с нови
средства за израз и където се проправят нови пътища за ново интерпретиране на самата
природа на изкуството. Много от тези експерименти отвеждат в глуха улица, доколкото
излизат извън сферата на естетическото и нашите понятия за художествена ценност. Върху
други също се спори, понеже влизат в разрез с установените представи за творбата. Трети
се оказват самоцелни и сензационни – експеримент заради самото експериментиране.“
Ангелов, Валентин. Авангардното изкуство на Запад днес. С., 1973, 14 [Angelov, Valentin.
Avangardnoto izkustvo na Zapad dnes. Sofia, 1973, 14].„Най-често обаче хепънингът е много
шум, и то за нищо“, Angelov. Valentin. Авангардното изкуство, 29.
17 Славов, Иван. Ирония, нихилизъм и модернизъм. In: Борба на идеи в естетиката. С., 1975,
273 [Slavov, Ivan. Ironiya, nihilizam i modernizam. In: Borba na idei v estetikata. Sofia, 1975, 273].
18 Slavov. Ирония, нихилизъм и модернизъм, 273.
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използвани от художници като Раушенберг19. Индиректно той назовава
това изкуство „боклук“, приравнява го с отливките в музея на „мадам
Тюсо“ и в контраст непрекъснато подчертава вечните „духовни ценности“ на античното изкуство.
Алтернативни ресурси
Освен цитираните издания много художници черпят информация
от различни други източници. Всички тези достъпни и алтернативни
канали на информация заедно формират множество индивидуални и/
или споделени интереси и познания към западното изкуство. Това са
филми, джаз и рок музика, списания и книги, донесени от чужбина и
т.н. – смесен и доста хаотичен поток от информация, в който се вписва
музика, източна философия, мода и т.н., достигащи до нас чрез филтъра
на позволеното и възможното. Именно заради това и картината, отнасяща
се до онова, което се случва извън страната, е донякъде плод на представи. В тази връзка тезата на Алексей Юрчак за Въображаемия Запад
е донякъде съотносима с българската ситуация през късните 80-те.20
Орлин Дворянов например споделя, че най-ранните му занимания с
изкуство са свързани със сюрреалистите. Експерименталните филми,
които той осъществява с групата „Кукувден“ на лента „супер 8“, са били
именно опити за наподобяване на сюрреалистите. А филми на Бунюел
са излъчвани в някои от филмотечните кина. Албуми и книги, посветени
19 „В тях (има се предвид рисунки) видях не екрана, който ще ни предлага оптимални
варианти на промишлени модели, като осъвременяване на традициите, идващи от Баухаус, а човека, който ще ръководи всички творчески процеси и за когото и съществуват и
самите модели на модерната индустрия. С този човек той наистина „скъсяваше цикъла“
и признаваше открито – поне за себе си, – че висшите представи за красотa не могат да
се смесват с чистата функцоналност на промишлената вещ, а още по-малко с отпадъците от индустриалното производство, в които забиха погледа си някои представители на
нео-авангардизма.“ Божков, Атанас. За съвременната масова култура и за непреходните
естетически критерии. Художествена култура и демокрация. С., 1989, 170 [Bozhkov, Atanas.
Za savremennata masova kultura i za neprehodnite esteticheski kriterii. Hudozhestvena kultura
i demokratsiya. Sofia, 1989, 170].
20 „Това, което в тази глава наричам Въображаем Запад, е, както и Зоната на Стругацки,
вид пространство, едновременно вътрешно и външно на съветската реалност. Това пространство не бива открито, очертано или описано в Съветския съюз като кохерентна „територия“ или „обект“, нито бива назовавано Въображаем Запад. Въпреки това разнообразен
набор от дискурси, изявления, продукти, обекти, визуални образи, музикални изрази и
лингвистични конструкции, свързани със Запада по тема, по произход или по позоваване,
разпространявани широко по време на късния социализъм, постепенно оформят кохерентен и споделен предмет на въображението – Въображаемия Запад. Анализът на това, как
този предмет възниква и функционира в късната съветска реалност, ще ни даде още една
перспектива към парадоксите и вътрешните измествания на тази реалност (прев. Марга
Горанова). Yurchak, Alexei. Everything Was Forever, Until it Was no More. The Last Soviet
Generation. Princeton University Press, 2005.
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на сюрреализма, са били достъпни и в библиотеките. Художникът сам
е притежавал такъв албум на френски език. Същият художник посочва
книгата на Роуз Лий Голдбърг, която той е чел чрез преведено копие,
предоставено му от критичката Диана Попова. Откъс от тази книга е
публикуван в сп. „Изкуство“ едва през 1988 г., бр. 9 под заглавие „Пърформанс арт – изкуство на живото изпълнение. От футуризма до наши
дни“. Друго често цитирано издание от автора е сп. „Лик“.
Художникът Сашо Стоицов дължи своите интереси към съвременното изкуство на личен контакт, който той осъществява на пленер в с.
Боженци, Габровско, през 1978 г. На пленера гостува художник от Унгария, който работи с намерени предмети и ги влага в свои инсталации.
Унгарецът също така симпатизира на пънк културата. Тази среща силно
впечатлява Сашо Стоицов. Произведенията на унгарския художник
са отхвърлени от изложбата на пленера, но пък са прибрани от Сашо
Стоицов и задълго стоят в хола му и са достояние на неговите гости. В
средата на 80-те Сашо Стоицов пътува до Варшава и там вижда изложба
на съвременно британско изкуство. Впечатлява го, че независимо от
използваната медия, творбите в британската изложба са базирани на
идеи. Освен живия контакт с изкуството на чужди художници, който
е формирал интересите на художника, той споделя, че е намирал любопитни материали в румънското списание ARTE, тогава достъпно в
Съюза на художниците и неговите подразделения.
Димитър Грозданов пише статия във в. „Пулс“ от 1988 г., в която
защитава и обяснява характера на неговите изяви с публикувани материали, а именно театъра на Антонен Арто и работата на режисьора
Йежи Гротовски и Хорхе Глусберг.
Диана Попова споменава за книга, предоставена ѝ от художника
Иван Кирков, подарена му от Кристо за модернизма, която тя превежда
и преписва на машина в три екземпляра: един за себе си, един за Иван
Кирков и един за колеги, ако я поискат. Също споменава съветското сп.
„Огонёк“, в което често се публикуват критични статии, немислими за
българската културна среда.
Все пак всички тези ресурси на информация са достъпни повече
за индивидуални художници, които споделят своя опит предимно в
периметъра на личните си контакти. Затова и тези лични опити са така
разнообразни и разнопосочни. Познанието и опитът с авангардите и
техните производни представляват за българските художници една
фрагментарна представа от образи и информация без връзки между
отделните етапи в изкуството и контекст на съответните процеси.
В интервю художникът Лъчезар Бояджиев споделя, че за него и за
неговото поколение през 70-те години се губи връзката между отделни
явления в съвременното изкуство. „Тя не съществува, тоест дори и да
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е имало нещо особено радикално в списанията, които съм гледал, аз
не бих могъл да го възприема като изкуство, поне не по това време“21.
Почти всички художници, интересуващи се от изкуство зад „желязната завеса“, споменават изложбата „Художникът на работа в Америка“
от 1979 г. като важна и впечатляваща за тях.
Само от посочените примери става ясно, че информацията не е била
напълно липсваща, но малцина са имали необходимото предразположение да възприемат такъв тип нови изразни средства. Още повече
възможностите за изява в тази посока са били невъзможни, най-вече
когато става дума за публични пространства и институции22.
Институционалните измерения
Някои изследователи23 смятат, че не единствено липсата на информация
е блокирала развитието на алтернативни художествени търсения, а поскоро конформистката позиция на художниците, укрепвана от системата
на ОХИ и Държавната комисия за откупки (ДК). Един от методите за
нормализиране и утвърждаване на легитимното изкуство са журитата,
приемащи и отхвърлящи произведенията, които да бъдат включени в
изложба. Показателен е един случай с откупката на работа на Недко
Солаков по време на изложбата през 1988 г. на групата „Градът“. Младата
тогава галеристка на ХГ – Димитровград заявява желание да закупи
работата на Недко Солаков, която представлява картотечен шкаф с две
успоредни чекмеджета. (Тя е прототип на по-късната му Top Secret от
1990 г.) В чекмеджетата художникът поставя малки рисунки, текстове и
предмети, които зрителите могат да разглеждат и четат. След заявката
за покупка за колекцията на музея следва процедура по оценяване
на творбата от държавна комисия от експерти. Комисията е в състав:
Христо Нейков, Димитър Киров – Де Кирико, Румен Гашаров, Борислав
Стоев, Борис Иванов, Емил Стойчев. Журито обаче не може да оцени
тази работа. Една част от членовете смятат, че това не е изкуство, други
са склонни да я приемат. В крайна сметка надделява решението, че
работата не може да бъде оценена, тъй като тя не е изкуство, и отказват
да дадат финансова оценка.
Този пример ясно показва, че други форми освен живопис, скулптура
21 Михайлова, Владия. Интервю с Лъчезар Бояджиев. – Пирон, 28 ноември 2014 [Mihailova,
Vladiya. Interviu s Lachezar Boyadhziev. – Piron, 28 noemvri 2014].
22 Орлин Дворянов споделя в интервю, че той и Добрин Пейчев са били арестувани и
разпитвани по повод акцията им по Перловската река „Мостове на изкуството“ през 1988 г.
23 Куюмджиева, Ива. Българските художници в посткомунистическите условия (1986–2003).
Култура и критика Ч. IV: Идеологията – начин на употреба. (сборник). ЕИ “LiterNet”, Вар
на, 2004–2006[Kuyumdzieva, Iva. Balgarskite hudozhnitsi v postkomunisticheskite usloviya
(1986–2003). Kultura i kritika. Ideologiyata – nachin na upotreba. Varna, 2004–2006].
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и т.н. не само не са приемливи, но реално те не могат да имат достъп
до институционалните мрежи поради факта, че тези произведения
излизат от рамките на утвърдените художествени практики. Така
легитимното изкуство през епохата на социализма в България се
формира в образователните институции, в институциите, пряко
ангажирани с представянето на изкуство като СБХ, както и чрез
теоретичния дискурс. Теоретичните постановки в тези текстове найчесто целят да дискредитират формалния експеримент, абстрактната
живопис, визуалната редукция, апроприацията и редица художествени
течения, които възникват от идеите и практиката на историческите
авангарди. Обикновено се извеждат примери, които трябва да представят
изкуството, доведено до краен експеримент или абсурд, а най-често
за примери са посочвани акциите на дадаистите. Институционалните
политики, провеждани от СБХ, чийто инструмент са журитата към
изложбите, също функционират според тези принципи.
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SOURCES OF INFORMATION UNTIL 1980S
ABOUT MODERN ART – THE BORDERS OF FREEDOM
OF EXPRESSION
Vera Mlechevska
Abstract: During the communist period until the 1980s, the ideological discourse,
as well as art theoretical publications define the boundaries of legitimate art. The
text examine key publications published in Bulgaria that define artistic practices
stemming from avant-garde as dubious and unsound. In contrast, many artists were
developing growing interest toward formal experiments in painting, exploring
outdoor spaces and seeking for new artistic forms. Individual artists were providing
information through alternative publications, personal contacts or trips abroad.
The text attempts to outline the theoretical grounds that define the illegitimate
forms of art and are laid down in institutional practices and continue to be persistent during the transition period.
Key words: legitimate art, avant-guards, art in Bulgaria, theoretical discourse,
modern art
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ГРАФИТИТЕ КАТО ИЗКУСТВО
НА ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО В ЕВРОПА
Иван Кабаков1
Резюме: Графитите са представени като част от изкуствата на градското
пространство, за да се отличи тяхната специфика и разнообразие по отношение
на останалите форми на изразяване. Нетрайността на графитите, изследвани
преди всичко на територията на град София, е поставена в основата на
работната хипотеза, че заличаването и игнорирането им е следствие от
тяхното непризнаване за изкуство, както и за общественозначима ценност,
макар да са достатъчно репрезентативни за съвременните нагласи и начини
на изразяване в градското пространство на Европа.
В тази връзка се идентифицират и анализират различни образци на графити
изкуството с оглед изявяването на неговите отличителни характеристики като
например лаконичния изказ, преобладаващо изработен с флакон на видимо
и посещавано място в градското пространство. Анализът на протичащите
процеси на институционализация и употреба на графитите в обществото и
на пазара и същевременно на индивидуализация с претенция за авторство
е показателен за разнопосочните перспективи за развитие пред тях като
изкуство на градското пространство.
Ключови думи: културно изразяване, улично изкуство, артистична общност,
графити артисти, градско изкуство, Urban Creatures, градски политики

Статията представя графитите като съвременни форми на културно
изразяване в тяхното изобилие и разнообразие, повечето от които се
намират в периферни или непрестижни пространства на територията на
град София. Нетрайността на графитите, свързана със заличаване чрез
пребоядисване, покриване с афиши или с нови графити, е допълнително
предизвикателство за тяхното изследване и съхраняване. Работната
хипотеза е, че заличаването и игнорирането на графитите е следствие
1 Dr. of Sciences Ivan Кabaкov is a Professor in the Chair of history and theory of culture, Sofia
St Кliment Ohridsкi University. Research field: strategic management and policies of culture,
cultural heritage, cultural rights, regional cultures, legislative and institutional infrastructure
of culture, intellectual property and access to culture, culture and regional development, crafts
and design. Author of the booкs: “Management and Legislative Infrastructure of Culture” (2004),
“Right to Cultural Diversity” (2007), “Dilemmas of Culture” (2015) and “Integrated Management
of Culture” (2017). E-mail: ivan_кabaкov@abv.bg
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от тяхното непризнаване за изкуство, както и за общественозначима
ценност, макар да са достатъчно репрезентативни за съвременните
нагласи и начини на изразяване в градското пространство на Европа.
Поради това обстоятелство е необходимо да се (пре)разгледа и анализира
техният статут на улично изкуство, което има неизползван потенциал
за конституиране на творчески активни общности и визуално осъвременяване на градската инфраструктура, ако графитите бъдат признати
за изкуство, обратно на третирането им като проява на хулиганство,
особено когато „репликират“ символи от „култови“ обекти като например Паметника на Съветската армия.
Съхраняването на графитите като следствие на признаването на
част от тях за изкуство изисква също така идентифициране, картографиране и каталогизиране на различни образци с оглед предлагането на перспективи за развитие. В търсенето на начини и форми
за тяхното (ре)анимиране и „реабилитиране“ би могло да се постигне взаимнопродуктивен диалог на изкуства и впоследствие на „превърнати форми“2, реализиран чрез изразните средства на различните
изкуства, чиято отправна точка са изследваните графити в град София.
По този начин коментираните форми на изразяване биха намерили
своето място във и като изкуства на градското пространство
заедно със стрийтарт, лендарт, инсталации, хепънинг, пърформанс
и флашмоб, без да се заличава тяхната специфика и да се игнорират
техните начини на употреби в рекламни и маркетингови стратегии на
различни изкуства, но и в културните и творчески индустрии, както и в
общинските (включително и градоустройствени) политики и програми.
Представените намерения изискват практическа работа и реализацията
на проекти, които обаче използват изследвания на графитите не само
в София, но и в България и Европа. Очевидно е, че подобни амбиции
надхвърлят целите на тази статия, но трябва да се посочат като
перспективи за развитие, основани на налични в съвременните общества
2 Мамардашвили разглежда превърнатите форми като резултат от превръщането на
вътрешни отношения на системата в нови форми, които се различават от останалите със
своята обособеност и самостоятелно съществуване. Мамардашвили, Мераб. Превърнатите
форми. За необходимостта от ирационални изрази. – Критика и хуманизъм, 1999, кн. 6, 47–59
[Mamardashvili, Merab. Prevarnati formi. Za neobhodimostta ot iracionalni izrazi. – Critique&Humanism, 1999, No. 6, 47–59]. Така например графитите могат да се третират като превърнати
форми на хип-хоп културата, които осъществяват диалог на музиката с визуалните изкуства.
Интересни превъплъщения и превръщания във времето и пространството графитите са
претърпели и в системата на визуалните изкуства. Вече приемаме графитите за релевантни
към монументалните изкуства и в частност към съвременната стенопис, макар те да се
разполагат в „ниските“ регистри на визуалните изкуства, които не изискват художествено
образование, за да се практикуват като начин на изразяване. Не бива обаче да ни изненадват
превърнатите форми от калканите на сгради в квартали като „Хаджи Димитър“ в София
и по-конкретно работите на Nasimo и Urban Creatures.
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начини на употреби на графитите, за да има бъдеще изследваният обект
отвъд конкретните задачи и изводите, до които се стига в рамките на
предприетото изследване.
Приемането или отхвърлянето на твърдението, че заличаването и
игнорирането на графитите е следствие от тяхното непризнаване за
изкуство и общественозначима ценност, както и че графити артистите
не са хулигани, а творчески активни общности, които визуално осъвременяват градското пространство, изисква внимателно да се изследват
няколко ключови теми:
1. „Обичайните заподозрени“: райтъри или артисти
„Класическо“ е разграничението на райтърите (writers) от артистите,
които в организираните от тях публични изяви на групата (crew) завладяват по-добрите и видими пространства, оставяйки на райтърите
трудните и неудобни места за изява със съзнанието, че те засега само
„драскат“ и е добре да го правят в периферията на усвояваното от групата градско пространство. Най-вероятно коментираните неписани
правила за разпределяне и усвояване на пространството са резултат от
по-богатия опит на артистите при работата с флакон на „терен“, който
им позволява по-добре да се ориентират и позиционират спрямо райтърите. Това не е строго изградена йерархия в разглежданата група, а
по-скоро следствие от практически опит и находчивост, постигани в
процеса на самоорганизация на общността. Налице е диференциация,
която професионализира изразяването, като същевременно осигурява
приемственост и развитие за райтърите (драскачите) в групата (crew),
наподобявайки в известен смисъл отношенията на майсторите с калфите и чираците в някогашната занаятчийска задруга, които също са
работили в група, за да осигурят обаче своята прехрана, а не само да
изразят творчески своите идеи и представи.
Внимателният анализ обаче не би могъл да не посочи, че зад коментираните разграничения и правила, извлечени от практиката на
съвместна работа в групи на райтъри и артисти, прозират и се очертават контурите на творчески активни общности, чието конституиране
е въпрос на време и на само-о-съзнаване на собствена ценностна система, изразена като алтернативна гледна точка във и по отношение на
градската инфраструктура не само на София, но и на повечето големи
градове в България и Европа.
2. Лаконичният изказ
Независимо от направените разграничения, графити артистите и
райтърите са лица, чието творчество е противопоставено на закона или
е било такова в началото, доколкото драскането, писането и по-късно
рисуването се осъществява в по-голямата си част нелегално и поради
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тази причина предполага лаконичен изказ, който трябва същевременно
да е достатъчно бърз и въздействащ, при това свързан с предпочитани
изразни средства, послания и образи, отличаващи както работата на
групата, така и изразяването на райтъра или артиста, за да се превърне
написаното или нарисуваното в своеобразна традиция и разпознаваем
знак в градското пространство с неговото изобилие от препращащи,
информиращи и насочващи знаци, включително и пътни знаци.
В това отношение не е без значение дали графитите са написани,
отпечатани с шаблон, апликирани, издълбани или нарисувани, поради
това че различните изразни средства предполагат различно време за
осъществяването на тази в преобладаващата си част нелегална дейност, третирана и като хулиганство. Ако написването и отпечатването
с шаблон не изисква много време, позволявайки като изразно средство
да се запази протестният характер на графитите, тяхното апликиране,
издълбаване или нарисуване изисква повече време за изпълнение, като
по този начин ги „обрича“ на легалност.
Коментираните процеси отново водят до диференциация и професионализация, разграничавайки този път нелегалните графити от
т.нар. „легали“3. Последните обаче засега запазват лаконичния изказ
като изначална и отличителна характеристика на графити творчеството,
но постепенно загубват своята протестна потенциална контракултура4,
противопоставена на ценностите на преобладаващата в обществото
култура. Те биват вписвани в различни обществени инициативи или
маркетингови стратегии, някои от които са третирани като обществена
дейност, останалите като част от културните и творчески индустрии
или като реклама на нови и пазарно ориентирани стоки и услуги, чието
промотиране и целеви групи разчитат на съвременни форми на културно
изразяване с претенция за протестен потенциал по отношение на политическата конюнктура и ценностите на преобладаващата в обществото
култура. Този техен „статут“ се „радва“ на интереса преди всичко на
младите хора и „продава“ стоки и услуги, насочени и предназначени
основно за тази целева група.

3 Христова, Цветелина. Графити – от субкултура към културни политики и индустрии. –
Семинар BG [Hristova, Cvetelina. Graffiti – ot subkultura kam kulturni politiki i industrii. –
Seminar BG. Available at: <http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy8/item/367grafiti-ot-subкultura-кam-кulturni-politiкi-i-industrii.html> [accessed 05 May 2018].
4 В това отношение трябва да се посочи, че протестният характер на графитите се променя
и от контракултура графити артистите и райтърите постепенно се превръщат в субкултура с
нейната значително по-непроблематична „вписаност“ в обществените процеси и инициативи,
които допълнително засилват тази тенденция с процесите на институционализация на
графитите във връзка с техните начини на употреба в съвременните общества.
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3. Мястото е медия: лица и послания
„Графитите присвояват най-различни и неочаквани места от града като външни стени на сградите, обществени тоалетни, автобусни спирки, стените на подлези, огради, пейки, кофи и кошчета за
смет, превозни средства, вентилационни тръби, асансьорни кабини,
училищни и университетски маси, столове и чинове, пътните знаци“5, както и „улични табели, рекламни пана, изоставени строежи,
покриви на сгради, асфалтен път, щори на магазини и други“6. Това
изброяване на местата за изява на графитъри едва ли би могло да
се определи като изчерпателно, но е достатъчно репрезентативно
и ориентиращо за непрекъснатото „превземане“ на градското прос
транство от различни като послания, форми и използвани изразни
средства графити в големите градове на България.
Оказва се обаче, че отвъд това относително неутрално изброяване
мястото е медия, която се използва, за да се отправят конкретни послания, при това към конкретни лица. Типичен пример в това отношение
е противопоставянето на властта, преобладаващо „представлявана“ в
представите на графити артистите и райтърите от полицията и полицаите. Не са забравени и предишни „култови“ места на властта, които
сега са по-скоро дисонантно наследство, като например Паметника на
Съветската армия в София. Необходимо е да се посочи, че след поредното заличаване отново се появява нова „порция“ графити. Те са много
по-концентрирани около обекта, понякога значително по-агресивни
като цветове, изказ или отправени послания, които в своята цялост
отново „отвоюват“ заличеното пространство на предишните графити,
старателно „подготвено“ от общината или нестопански организации за
ново творческо изразяване чрез покриването на графитите с равен тон
от бяла или сива боя. Всичко това е добре дошло за графити артистите
и райтърите, припомняйки ни интерпретации на „Белият квадрат“ на
Казимир Малевич7, третиращи го като покана за творчество. То не закъснява и при изследвания обект и за относително кратко време добре
„подготвеното“ платно е покрито с нови графити.
5 Иванова, Миглена. Съвременните български графити-знаци. – Проблеми на изкуството,
2001, № 1, 57 [Ivanova, Miglena. Savremennite balgarski graffiti-znatsi. – Art Studies Quarterly,
2001, No 1, 57].
6 Апостолова, Ива. Законът vs. уличното изкуство. – Семинар BG [Apostolova, Iva. Zaкonat
vs. ulichnoto izkustvo. – Seminar BG. Available at: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy3/item/270-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82vs-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B-%D0%B8%D
0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html> [accessed 05 May 2018].
7 Malevich, Kazimir. Suprematist Composition: White on White. Available at: <https://www.
moma.org/collection/works/80385> [accessed 05 May 2018].
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„Превземането“ на градското пространство не се ограничава само
със завладяването на свободни или вече изоставени места, но и се разпростира към пространства, предназначени например за реклама. Това
е различно от използването на графитите за реклама, което с основание
е определяно не само от графити общността като комерсиализация. Ако
обаче се търси повече видимост, добрата ориентация и находчивостта
при избора на мобилни обекти за изява като автобуси или влакове, които
„разнасят“ отправеното послание до различни точки в пространството,
са от ключово значение, обратно на драскането или рисуването върху
статични обекти като подлези, сгради или преградни стени, което би
могло да се определи като подчинено на потребността за собствено
изразяване на носения от графити артиста или райтъра свят, изява за
себе си, а не толкова за конкретна „публика“ или адресат на посланието. При реализацията на тази потребност отново се проектират вече
направените разграничения на райтърите от артистите, на нелегалните
графити от т.нар. „легали“, очертавайки постепенната професионализация на част от общността, която с основание приема своята дейност
за творческа, а извършващите подобна дейност се определят като
графити артисти. Макар и не толкова настойчиво, част от тях започват
да търсят обществено признание и партньорство с общинската власт,
която от своя страна започва да проявява интерес към създаването на
творчески квартали и пространства в България като „Капана“ в Пловдив
и „КвАРТал“ в София.
В това отношение трябва да се посочи богатият опит на публичните власти в Ню Йорк и по-конкретно на свързаните с управлението
на градското метро, които след многократни опити за заличаване на
графити стигат да разбираемото и логично решение да им дадат статут
на изкуство, като рамкират изрисуваните пространства, вместо да ги
боядисват с равен тон, каквато е първоначалната и вече коментирана
практика. В България и в частност в София също могат да се посочат
примери за подобни взаимодействия с местната власт, какъвто е фестивалът Urban Creatures, организиран в София през 2012 г. със съдействието на Столична община – район Подуяне8.
4. Меката институционализация
Soft power е понятие, въведено от Джоузеф Най9 през 1990 г. за опи8 Повече информация по темата би могло да се намери на следния адрес: <http://urbancreatures.bg/gallery/>
9 Авторът въвежда понятието soft power в своята книга “Bound to Lead: The Changing
Nature of American Power”, като го противопоставя на принудителния характер на т.нар.
hard power, за да разграничи използването на културата и политическите ценности на
обществото при реализацията на външнополитическите стратегии на конкретната страна.
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1. Графити в подлеза на Подуяне, спирка „площад „Пирдоп“, София, 2015 (анонимен)
Graffiti in the subway of Poduyane, Pirdop Sq. Station, Sofia, 2015, anonymous

сание на външнополитически стратегии, които използват културата и
политическите ценности на обществото за представяне на съответната
страна извън нейните териториални граници. Аналогично на коментираното понятие, използването на меки средства за институционализация на графити общността, каквито са организираните фестивали от
местната власт и включването на графити в рекламата, би могло да се
представи като мека институционализация. Интегрирането на графитите
в социални практики или инициативи на общинските власти за визуално
осъвременяване на градската инфраструктура има своята „цена“, свързана с постепенната загуба на протестния потенциал и превръщането
на ценностите и формите на изразяване на тази контракултура в част
от културата на обществото.
Остава нерешен проблемът за институциите, които биха могли да
изпълнят нормативна функция по признаването за изкуство и придаването на обществена легитимност на графитите. Нещо повече – възниква
въпросът доколко въобще градското пространство би могло да изпълни
функцията на институция, която трябва да легитимира графитите като
изкуство, или е необходимо да се търси помощта на „външна“ институция, която би могла да бъде и орган на власт, предлагащ признание
отвъд използваните маркетингови и рекламни стратегии за „налагането“ на пазара на конкретни стоки и услуги, понякога и като част от
културните и творчески индустрии.
Трябва да се посочи обаче, че началото на процеса на институционализация е поставено с опитите за самоорганизация на общността
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2. Графити на сградата на Народното
събрание (бившия Партиен дом), София,
2015 (анонимен)
Graffiti on wall of the National Assembly
(former House of the Party), Sofia, 2015,
anonymous

3. Графити в подлеза на гара Подуяне,
София, 2015 (анонимен)
Graffiti in the subway of Poduyane, Sofia,
2015, anonymous

в търсене на оптимално състояние не само при работата в групата
от графитъри, но и при регулирането на отношенията ѝ с останалите
групи. Пример в това отношение са неписаните правила на общността
да не се заличават вече съществуващи графити от нови такива, дори
когато се използва контрааргументът за липсата на място. Логична и
последователна е и следващата стъпка, свързана със своеобразното
„райониране“ на градските пространства, в които работят различните
групи в София. Независимо че не се спазват напълно и от всички,
коментираните неписани правила са първи стъпки за институционализация отвътре-навън (inside-out approach), при които тази общност
търси обществено признание и влиза в договорни отношения както с
общинските власти, така и с различни организации в обществото с оглед интегрирането на графитите в града като част от неговата култура.
Как обаче бихме могли да запазим различието и индивидуалността
на изследваните форми на изразяване?
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5. Авторството: подписът на
индивидуалността
Нека да си припомним, че при
определени артисти подписът е
артистична форма, равностойна
по значение на останалите части на произведенията им. Нещо
повече – Иван Милев е пример
за артист, който започва своите
картини от полагането на подписа, при това изработен с особена концентрация, старание и
присъщото за него внимание
към детайла. Подобни мотиви
най-вероятно стоят и зад тенденцията за излизане от анонимност
на определени графитъри, чиито
произведения са индивидуализирани с полагания от тях подпис – израз не само на легалност
и обществено признание, но и
на самочувствие на артисти със
4. Графити на Nasimo и Urban Creatures
собствен
и разпознаваем начин
в кв. „Хаджи Димитър“, София, 2016
на изразяване. „Втъкани“ в наGraffiti by Nasimo and Urban Creatures,
рисуваните обекти и отправени
Hadji Dimitar, Sofia, 2016
послания или отделени като самостоятелна фигура с инициали,
подписите на графити артистите демонстрират същото многообразие
от форми, което е характерно за графитите като съвременен начин на
творческо изразяване.
В поведението на графити артистите прозира и претенция за авторство, както и за оразличаване и признаване на творческото им изразяване
в обективната форма на изкуство на градското пространство, което
би могло да има правна защита чрез третирането на графитите като
обекти на авторското право в ЗАПСП (обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993
г.). Това обаче отново поставя проблема за техния статут на градско
изкуство, правно защитено като форми на творческо изразяване, които
Европейският съюз (ЕС) трябва да „зачита и развива“ като „разнообразие
на неговите култури“, съгласно чл. 167, т. 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз, или на контракултура, чийто протестен
потенциал е алтернатива за промяна на преобладаващата в обществото
култура. Изборът предстои.
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5. Подпис на графити артист в подлеза на Подуяне, спирка „площад „Пирдоп“, София, 2015
Signature of graffiti artist in the subway of Poduyane, Pirdop Sq. Station, Sofia, 2015
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GRAFFITI AS ART OF THE URBAN SPACE IN EUROPE
Ivan Kabakov
Abstract: Graffiti are presented as part of the urban arts, standing out with their
specific and various forms of expression. The perishability of graffiti underlines
the working hypothesis that they are being deleted and ignored because they are
not recognized as art or as bringing value to the community, notwithstanding
that they represent contemporary trends of expression in European urban space.
The paper identifies and discusses specific features of graffiti such as their laconic
approach and the selection of visible and visited public spaces where to be drawn.
The analysis of ongoing processes of institutionalization and utilization of graffiti
by either the society and the market, as well as of the claims for authorship are
indicative of the different perspectives in which graffiti might develop as urban art.
Кey words: cultural expression, street art, art community, graffiti artists, urban
art, Urban Creatures, urban policies
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

КРАЯТ НА ГОЛЕМИЯ ДЕБАТ КАКВО ИЗКУСТВО
НИ Е НУЖНО. НИКОЛА МАВРОДИНОВ И НЕГОВИТЕ
КРИТИЦИ
Мария Андиркова1
Резюме: Никола Мавродинов е високообразован учен изкуствовед с
безупречна кариера и е сред големите утвърдени имена в българското
изкуствознание наред с Андрей Протич, Сирак Скитник, Николай Райнов.
Основният труд на Мавродинов е изследването „Новата българска живопис“
(1947), представляващо история на българското изкуство от Ранното
възраждане, периода на реализма след Освобождението и последвалото
развитие.
Годината на издаването на книгата е преломна – след 1947 г. комунистическата
власт показва истинското си лице. Въпреки опита си да се интегрира в
новата политическа обстановка, езикът, използваните понятия, общата
перспектива изразяват позиции, свързани с предишната му дейност,
а не с това, което сега се изисква. Започнала е ревизия на всичко
създадено до този момент, историята ще се пренаписва и пренарежда.
Най-уязвимата му позиция е изтъкването на влиянието, което ни е
оказало западноевропейското изкуство. „Новата българска живопис“
е подложена на разгромяваща критика.
Ключови думи: професионална критика, първи професионални
изкуствоведски трудове, сблъсък на ценностни системи

Поведението на всеки творец е резултат от множество възприети
влияния, наследени и придобити от духовната и социалната среда, в
които търси и намира себе си в един непрестанен диалог. В тези решаващи преживявания – интроспекция, спомени, изповед – е собствената
му история и творчество, с тях се вписва в съвременността и става
разпознаваем сред множеството.
Това е случващото се в дългата история на изкуството с неговия
плурализъм от представи за света, докато не дойде време, когато се решава съдбата на цялата общност от изявени индивидуалности в услуга
1 Maria Andirkova is an Associate Professor, Doctor of Art History and Fine Arts, Lecturer at the
History of Art Department, National Academy of Art. Author of the book “The Civilization Choice.
Bulgarian Art-Critical Thought till the Mid-20th Century” (2017). E-mail: andirkova@abv.bg

417

на една утопия – тоталитарния феномен. Той снема различията между
тях и всички минават под общ знаменател. Започва идеологически
контрол, непознат в предшестващите „органически“ епохи. Това слага
край на свободното, спонтанно творчество, както и на традиционните
изкуствоведски подходи на възприемане и оценка, поставайки творците
на небивало изпитание.
Ще се спрем на един епизод, който заслужава цялото ни внимание
заради последиците, които се чувстват и до днес. Той има предистория.
***
След завършването на Втората световна война равносметката за страната не е добра. Малко преди нейния край тя е окупирана от съветски
войски. Започва съветизация на България. Следва кратък период, в който
се задържат нестабилни остатъци от политическия плурализъм, но и в
него комунистите продължават да заемат позиции в целия обществен
живот, да разширяват и укрепват властта си.
След 1947 г. комунистическата диктатура се установява трайно и
страната става тоталитарна държава. Започва период на социално
преструктуриране. Трябва да се премахнат всички различия между човешките групи, тъй като не се вписват в бъдещото безкласово общество.
При художниците този процес е започнал още в края на 1944 г., когато при редовния конгрес на Съюза на дружествата на художниците
в България (СДХБ) се решава да се закрият дружествените обединения в него и той се преименува на Съюз на художниците в България
(СХБ). Започва масово покръстване в новата „вяра“. Отсега нататък
членуването в новия съюз ще става индивидуално и след преценка
на специална комисия. Всеки трябва да декларира лоялността си към
новия режим и да заяви ясно, че е готов да изпълнява поставените му
задачи за неговото укрепване и утвърждаване.
Въпреки взетите мерки някои напускат общия дом, а сред останалите има все още такива, които се придържат към усвоените досега умения. Това положение не може да се търпи от властите и
е време за „вразумяване“. Първо са ударени творците от бившето
дружество на Новите художници като проводници на чужди влияния.
Обявени за формалисти и ученици на западното изкуство, те са поставени под забрана. За да се прекъсне всякаква връзка с изкуството,
което се прави на Запад, се спуска плътна завеса. Вратата за света се
затваря и остава пропусклива само за прииждащото откъм страната
на „освободителите“. „Дарът“ за творците е техният социалистически
реализъм, който предстои да се наложи и да стане мярка за всичко.
От художниците се иска без излишно целомъдрие умишлена намеса,
като избират и подреждат фактите така, че произведението да изглежда
правдоподобно и не толкова да „отразява“, колкото да „поражда“ и
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формира действителността. С този „творчески“ метод художниците
могат да въздействат в желаната посока.
За да се стигне до желания резултат, творците трябва да забравят „аз
така видях“, „аз така чувствам“. Личните предпочитания, индивидуал
ното, субективното, частното трябва да се поставят в скоби, защото е
важна преследваната цел. Матрицата е готова и нововъведенията ще
станат задължителни. От всички се изисква прилежен конформизъм.
А от това доколко целите са постигнати, зависи как ще се подреждат
новите йерархии. Идеите са общи, постиженията – според таланта
и убежденията, като в същото време са под контрол, подвластни на
установения социален ред.
Идва нов тип хуманизъм и той задължава цялата изследователска
работа да се насочи към разделяне и разграничаване на всичко създадено
досега. Крайно време е да се изолират идейните носители на реакционни
възгледи, все още с влияние в творческите среди. Големите и утвърдени
имена в българското изкуствознание Андрей Протич, Чавдар Мутафов,
Николай Райнов, Никола Мавродинов (Сирак Скитник умира през 1943
г.) са заклеймени като проводници на западното влияние и вече не
присъстват в публичното пространство. Николай Райнов и по-младият
Никола Мавродинов се опитват да се впишат в създалата се обстановка,
надявайки се, че новите властници ще се нуждаят от техните знания,
но при разрушената социална среда те са станали излишни. Случаят
с Никола Мавродинов „отеква“ по-дълго и заслужава по-специално
внимание като важен епизод от развилата се драма.
Мавродинов прави опит да се задържи на повърхността, като напише
марксистка история на родното изобразително изкуство, надявайки се,
че е успял да се ориентира в новите изисквания, които са изпълними без
особени загуби. През 1947 г. публикува книгата си „Новата българска
живопис“, която, за изненада на нейния автор, предизвиква ред събития,
поставящи под въпрос и автора, и неговата творба.
Никола Мавродинов е високообразован учен изкуствовед с безупречна кариера и заедно с германския възпитаник и пръв дипломиран
изкуствовед Андрей Протич е най-добре подготвен за критическа
дейност. Макар и да е от по-късно поколение, той е минал по подобен
път, обучавайки се в европейските културни центрове. Следва археология и история на изкуството в Лиеж, Белгия, по-късно специализира
курсове по модерно изкуство в Париж. Получените солидни знания му
позволяват след завръщането си да участва в художествения живот с
възможностите си да анализира и оценява.
Историк по натюрел, истинският му интерес е в миналото на родното
изкуство и пътя, който е извървян от него. С голямо усърдие проучва
древни ръкописи, изследва и датира църковна живопис и навсякъде
открива традиционни и нови моменти. В резултат се появява книгата
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му „Старобългарската живопис“ (1943), в която разглежда постигнатото
у нас като част от голямото източноевропейско изкуство, но създало и
ценности, които внася в него.
С голям интерес е посрещната и студията му „Българското изкуство
1820–1920“ (1935), в която се проблематизират позиции и ключови понятия, мотивировки и практики на различните поколения с техните
особености, връзки и различия.
Така стигаме до книгата му „Новата българска живопис“, която
е история на българското изкуство от Ранното възраждане, периода
след Освобождението и последвалото развитие до наши (тогавашни)
дни. Периодизацията се основава на навлизането на нови поколения в
художествения живот и техните жанрови и стилови предпочитания. Значителна част е отделена на „класиците“ – Мърквичка, Митов, Ангелов
и Вешин. После авторът се заема с анализ на следващото поколение,
появило се в началото на XX век в друг социален контекст на ускорено
обществено развитие. С разрастването на градовете и на интелигенцията
в тях се появява необходимост от ново изкуство. Тази нужда се опитва
да задоволи авангардът в началото на ХХ век, но Мавродинов е крайно
скептичен за резултатите поради неговата безродност, невъздържана
отдаденост на крайностите. Ето защо запазва цялата си симпатия за
последвалата реакция – Движението за родно изкуство.
Годината на издаването на книгата е преломна за страната. Периодът
на мимикрия е приключил и новата власт показва истинското си лице.
Въпреки опитите си да се интегрира в новата обстановка с познатите
ѝ марксистки постулати – методът, езикът, използваните понятия, общата перспектива изразяват позиции, свързани с предишната дейност
на Мавродинов, и не са това, което сега се изисква. Най-уязвимата му
позиция е изтъкването на влиянието, което ни е оказало европейското
изкуство с неговата буржоазна култура, която е обявена за вражеска.
Това са достатъчни поводи за последвалата атака на двама активно
ангажирани с новата власт полемисти с характерно манихейско дуалистично мислене в черно и бяло, а в случая „наше“ и „чуждо“, и в това
„чуждо“ те ще открият причините за упадъка на българското изкуство
от 20-те години насетне.
„Новата българска живопис“ е подложена на разгромяваща критика.
Любен Белмустаков публикува статията „По въпроса за нашето художествено наследство“ в сп. „Философска мисъл“2. Тя е написана от
строго определена гледна точка – марксизъм, класова борба, социализъм. Откриваме я още в първия абзац. Историческият момент поставя
2 Белмустаков, Любен. По въпроса за нашето художествено наследство. – Философска
мисъл, 1948, №. 4, 162–176 [Belmustakov, Lyuben. Po vaprosa za nasheto hudozhestveno
nasledstvo. – Filosofska misal, 1948, No 4, 162–176].
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пред изобразителното изкуство нова задача: преход към по-съвършена
форма на реализъм – към социалистически реализъм, и тя е непосредствено свързана с проблема за художественото наследство. Нужна е
оценка и преоценка на отделните направления, школи, стилове. Според
Белмустаков авторът не е успял да преодолее сериозните дефекти на
формалистичната естетика, която разглежда изкуството като затворена
в себе си категория със свои вътрешни, независими от идеологията и
обществения живот закони.
За автора на статията Мавродинов се е справил по-добре в главите, посветени на изкуството на Възраждането с упадъка на иконата
и стенопистта и издигането на светските жанрове. Но и в тях изложението се губи във формални анализи и установяването на външни
влияния за сметка на мирогледа на възрожденските художници. Мавродинов пише: „Българското възраждане ще започне едва в средата на
18 век и негов двигател ще бъдат влиянията на западноевропейското
изкуство“3. Този възглед е проведен в цялото изложение на книгата,
особено в частта, посветена на българската живопис след Освобождението. Така например появата на реализма в следосвобожденския
период е обяснена с все още високия престиж на реализма на Курбе
и Миле. Класицизмът, Романтизмът, импресионизмът на следващото
поколение стават възможни у нас, според Мавродинов, след появата на
тези школи в творчеството на западноевропейски художници като Бона,
Ленбах, Кариер, Моне, Синяк и др. Това влияние е улеснено от факта,
че доста наши художници от това поколение са се образовали в западни
академии и влиянието се е пренасяло под призива за „европеизиране“
на нашето изкуство, все още тривиално, изостанало, провинциално,
доморасло. И тук е голямата грешка на Мавродинов според Белмустаков. Той обяснява смяната на отделните направления едва ли не със
залеза или възхода на съответстващите стилове в западното изкуство.
Стигайки до 30-те години, Мавродинов се е постарал да види случващото се „марксически“, в смисъл, че в тези години ясно се вижда
борбата с настъпващата реакция и се утвърждава ново изкуство. Новото
поколение навлиза в художествения живот с борба, с нови художествени
форми. Но и сега, според Белмустаков, Мавродинов използва анализ,
при който особеностите се обясняват като еволюция на прийоми от
формални качества. Това било характерно за цялото изкуство през това
десетилетие, което се налага във всички жанрове – триизмерна форма,
здрава композиция, добре хармониран колорит. Живописните форми
вече са други, но така е в цяла Европа. Точно 30-те години на XX век
3 Мавродинов, Никола. Новата българска живопис. С., 1947, 9 [Mavrodinov, Nikola. Novata
balgarska zhivopis. Sofia, 1947, 9].
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са годините на рязко диференциране на нашите художници. Вместо
да потърси художниците с еднакъв мироглед, който ги сближава, той
подчертава онези общи белези по произход, които невинаги са решаващи за характера на тяхното творчество.
Според Белмустаков този въпрос не е правилно решен в книгата
на Мавродинов, не е и правилно поставен, и естествено, няма връзка
с новите задачи на съвременността. Причината се крие в неовладените марксистки принципи и нископоклонничество на автора пред
упадъчното западноевропейско изкуство и влиянията оттам, които
достигат до нас.
Към края на статията тонът на Белмустаков, който досега е общо
взето сдържан и при очевидните несъгласия, става суров. Той знае,
че властта взима мерки, и заключава, че това влияние трябва „да се
разгроми“, „да се убие в зародиш“.
Мавродинов приема болезнено критиката на Белмустаков, защото
е очаквал полезни критики и другарски съвети като при първи опит за
марксистка теория на изкуството. Той решава, че трябва да се защити,
като предизвика диалог – най-доброто средство за преодоляване на
различията, и публикува статия в сп. „Философска мисъл“ със същото
заглавие – „По въпроса за нашето художествено наследство“4, подсказвайки, че мнението на Белмустаков не е последната дума. Започва
със самокритика, нещо като публично самоохулване, което ще стане
повсеместна практика.
Мавродинов признава известни слабости. В желанието си да посочи
по-точно качествата или недостатъците на художниците действително е
прекалил на някои места с изтъкването на чужди влияния. Осъзнал го е
от критиката и заявява, че ще се опита в следващите си изследвания да
разграничи по-ясно второстепенното от същественото, необходимото
от случайното, причините от следствията.
Но има и несъгласия. Особено е засегнат от обвинението, че е прикрит апологет на западното изкуство и е насърчавал художниците да се
учат от него. Белмустаков пренебрегва по-важната истина, че винаги
се е застъпвал за постигнатото в родното изкуство, което трябва да
се развива. Имало е и кризисни моменти с временен превес на чужди
влияния – като в началото на 20-те години, но те са преодолявани със
саморегулиране и самоопределяне. В търсене на работеща формула
художниците са взимали само това, което им е нужно, за да се разгърнат и да се развиват.
4 Мавродинов, Никола. По въпроса за нашето художествено наследство. – Философска
мисъл, 1949, № 1, 128–142 [Mavrodinov, Nikola. Po vaprosa za nasheto hudozhestveno nasledstvo. – Filosofska misal, 1949, No 1, 128–142].
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С помощта на марксисткия речник Мавродинов казва още, че това
развитие като всяко друго е ставало в борба между старото и новото.
Тази борба е между групи от представители на изкуството, които живеят
последователно в различните му периоди. За да означи тези групи, той
е възприел понятието „поколения“, проследявайки развоя на новото
българско изкуство. Това е вярно за художниците в началото на ХХ век,
когато се появяват хомогенни групи, които встъпват заедно в известен
кратък период в художествения живот и се противопоставят последователно едни на други. За Белмустаков групирането на художниците
в поколения е довело до „унищожаване на дълбоките противоречия,
характеризиращи изкуството на класовото общество“, но той преиначава
фактите заради теорията5. След Първата световна война докъм 30-те
години в живописта няма нито един пролетарски художник и няма
ясно изразяване на класовата борба. Има народничество, любов към
родното, българското. Романтизмът на това поколение е реакционен,
реализмът му – прогресивен. Така в едни и същи хора се проявяват две
култури, две течения в епохата. Мавродинов твърди, че ако разгледаме
и „новите художници“, ще се натъкнем на същите неща. Голяма част от
тях са по мироглед комунисти, а по метод формалисти и субективисти.
Ако отворим „рамките“ и премахнем поколенията, ако не ги отличим,
няма да схванем развитието, нито борбата между тях, нито новото,
нито старото и може да се получи хаос.
Така в съгласие за нещо и несъгласие за друго Мавродинов се надява, че ще бъде разбран и оневинен, надявайки се, че и критиците,
преди да станат комунисти, са били хора и граждани, но това, което
последва, е още по-обезсърчително и слага край на опитите му да се
впише в новата история.
След станалите известни обвинения, извинения и възражения, думата
взима Богомил Райнов и пише статия със същото заглавие като тези на
Белмустаков и Мавродинов, но съдържанието ѝ включва и последните решения на V конгрес на БКП (1948) за окончателно и решително
отстраняване на всичко, препятстващо бързия ход към бъдещето. Тя
отново е поместена в списание „Философска мисъл“6.
Изложението започва с една вече известна констатация. В подхванатата от сп. „Философска мисъл“ дискусия по повод книгата на Никола Мавродинов, според Райнов, излизат наяве редица назадничави
възгледи и без едно правилно партийно отношение бъдещето остава
проблематично. После авторът навлиза в съдържанието на книгата на
5 Mavrodinov. По въпроса за нашето художествено наследство, 9.
6 Райнов, Богомил. По въпроса за нашето художествено наследство. – Философска мисъл,
1949, № 3, 84– 97 [Raynov, Bogomil. Po vaprosa za nasheto hudozhestveno nasledstvo. – Filosofska misal, 1949, No 3, 84–97]

423

Мавродинов. Веднага се вижда, че има съвпадения със статията на Белмустаков, но и разлики. Райнов по-малко се интересува от църковната
живопис и възрожденското изкуство. Интересът му се насочва главно
към изкуството след Освобождението, когато става главният сблъсък
между формализма и реализма и разграничението вече е ясно. Райнов
коментира твърдението на Мавродинов, че „ни един истински творец,
встъпил в нашия живот след 1900 г., не е вече реалист и битов художник“7. Но какви са тогава, пита Райнов, „класиците“ Никола Михайлов,
Стефан Иванов, Цено Тодоров, Никола Маринов, Христо Станчев, ако
не реалисти, които имат и битови творби. Според Райнов при липсата
на правилни партийни позиции Мавродинов не успява да види многообразието от факти именно по двете основни линии – реалистичната и
антиреалистичната. Той намира за ценен реализма на Иван Ангелов, но
за него и импресионизмът на Никола Петров е „едно здраво изкуство“,
не пропуска да направи и апология на един от най-вредните проводници
на реакционната естетика в нашето изобразително изкуство – Сирак
Скитник, утвърдил художници от своето поколение след ожесточена
борба срещу Мърквичка и Митов. Неговият метод, антинаучният обективизъм, му позволява да обедини художници с противоречиви тенденции в общи групи или се е опитал да ги раздели на школи (неокласици,
конструктивисти, синтетици) въз основа на незначителни формални
различия. Поколенията, които следват едно след друго и носят нещо
ново, не са някакъв единен поток на развитието, но авторът не е успял
да схване противоречията вътре в тях, в които се долавя повече или
по-малко класовата борба и нейното отражение в изкуството8.
Както за Белмустаков, така и за Райнов модернистичните увлечения на Мавродинов са свързани с отчетливо нископоклонничество
пред западната буржоазна култура. Това проличава особено ясно,
когато Мавродинов търси със завидна упоритост влияния в почти
всички разглеждани художници. При това на няколко места в книгата
си сочи Париж като място, където наши художници намират себе си
като творци. Според Райнов изкуството ни тръгва по този погрешен
път с помощта на критици като Мавродинов.
Разграничението е направено, художниците, които остават чужди
на режима, няма да бъдат отминати без последици и споменаването
на някои от тях в статията е като връчване на призовки. Те ще бъдат
наказани всеки според типа вина. Колебаещите се, които продължават
да влагат в творбите си нещо от отреченото и заклеймено изкуство, ще
бъдат заставени с икономически принуди да сътрудничат, като им се
7 Mavrodinov. Новата българска живопис, 48.
8 Raynov. По въпроса за нашето художествено наследство, 86.
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отказват всякакви обществени поръчки и за да преживяват, ще трябва
да аранжират витрини и да правят детски играчки. За непримиримите
ще има готови съдилища и там скоро ще застанат Александър Божинов, Никола Танев, Александър Добринов, Борис Денев, Константин
Щъркелов, за да бъдат пратени в затвори за превъзпитание. Така през
50-те години се навлиза в епохата на сталинизма и започва най-мрачният
период в полувековната история на тоталитаризма у нас.
Нека да обобщим. И двете статии срещу книгата на Никола Мавродинов са „легитимни“ (поръчкови) и обслужват различни моменти
от установяването на новата власт, представяйки господстващия ред
откъм най-типичната му страна – репресията. Те са построени по един
и същ реторичен модел, това е рационализиран камуфлаж, софистичен,
неубедителен, а от днешна гледна точка – и абсурден с изискването
изкуството да съществува като пропаганда на социални и политически
митове, като ги „опредметява“. Макар и двете статии да си приличат в
основното си съдържание, долавят се и нюанси. Статията на Белмустаков носи някои от белезите на преходния период, в нея има нещо
от етиката на убеждението в изчакване като последен шанс на прегрешилите, преди да бъдат натикани в матрицата на соцреализма. Той
дори нарича Мавродинов „прогресивен“ изкуствовед, още неовладял
комунистическо-партийния светоглед, което не се среща в статията на
Райнов. Там се говори само за куп грешки, прераснали в траен порок.
В нея тонът е по-различен, защото се търсят незабавни резултати и все
по-често се среща повелителното „трябва“.
Post scriptum
Когато комунизмът бе исторически победен и се разбра, че няма да
има връщане назад, неговите глашатаи, поне на думи, побързаха да се
откажат от доскорошната си „вяра“, страхувайки се да не им потърсят
сметка множеството потърпевши.
Още в края на 50-те години Белмустаков, докато е чел и се е учил
от съветските изкуствоведи, се оказва, че и доста е заимствал от тях,
изобличен е като плагиат и рано изчезва от художествената сцена.
След промяната от 1989 г. Богомил Райнов пише книжката „Тайното
учение“ (1991) и в нея на страница 14 се натъкваме на следните фрази:
„Марксисткият социализъм не бе станал жертва на по-сетнешно изопачаване. Той бе носил своя тежък неизлечим порок още от самото си
раждане, и този порок бе принципът на насилието [...] на чудовищни
посегателства над отделния индивид, над едни или други слоеве, над
цели народи. [...] Бил съм едновременно жертва и инструмент на идейно
насилие“.
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Какво е това? Разкаяние, съжаление, искане на прошка? Той просто
вече е избрал друго. Сега е времето да извади на бял свят това, в което
е вярвал баща му Николай Райнов, последовател на Елена Блаватска,
на окултизма, езотериката, парапсихологията. За последователите им в
света действат неведоми сили, които движат съдбите ни, а не някаква
си историческа предопределеност. Едва ли някой е повярвал, че и синът
е готов да тръгне по този път. Това е същият човек, който десетилетия
е бил на разположение, когато е трябвало да се разгроми някой идеен
враг или просто „отклонил“ се.
А какво е станало с потърпевшия от акциите на Белмустаков и Райнов? След невероятния идеологически натиск Мавродинов се отказва
от опитите си да се впише в новата реалност и избира покоя на свободната съвест. Пише и публикува книгата си „Изкуството на българското
възраждане“ (1957), търсейки истината извън своето време, извън
обикновената посредственост, която еволюира в своята бруталност.
Той напуска този свят още на следващата година.
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THE END OF THE BIG DEBATE WHAT KIND OF ART
WE NEED. NIKOLA MAVRODINOV AND HIS CRITICS
Maria Andirkova
Abstract: Nikola Mavrodinov is a highly educated scholar art critic with an impeccable career and is among the great established names in Bulgarian history of
art along with Andrey Protich, Sirak Skitnik, Nikolay Raynov. The main work of
Mavrodinov is the research “New Bulgarian Painting” (1947) which is a history of
Bulgarian art from Early Renaissance, the period of realism after the Liberation
and the subsequent development.
The year of publishing the book was crucial, after 1947 the Communist power
showed its true face. Despite his attempt to integrate into the new political
environment, the language, the concepts used, the general perspective express
positions related to his previous activity rather than what is now required. An
inspection of everything created so far has begun, the history will be rewritten
and rearranged. His most vulnerable position is the emphasis on the influence that
Western European art has had on us. The “New Bulgarian Painting” is subject
to overpowering criticism.
Key words: professional criticism, first professional art critic works, clash of
value systems
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ХУДОЖЕСТВЕНАТА СЦЕНА В НЮ ЙОРК
ПРЕЗ 1942 Г. И РОЛЯТА НА ПЕГИ ГУГЕНХАЙМ.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА
АRT OF THIS CENTURY
Мила Старейшинска-Ангелова1
Резюме: Дейността на Пеги Гугенхайм като галерист и колекционер
допринася за обогатяване на художествената сцена и развитието на пазара
за модерно изкуство в Ню Йорк през 40-те години. Това изследване цели
да проследи ролята ѝ и тази на нейните съветници, подпомогнали подема
на художествената сцена в Ню Йорк през 40-те години и извеждането ѝ на
водещи позиции. Причините за това са редица и една от тях е предопределена
и от присъствието и активната дейност на Пеги Гугенхайм в периода 1942–1948
г. чрез основаването и управлението на Art of This Century.
Ключови думи: модерно изкуство, пазар на изкуство, галерии, галеристи,
съветници

Периодът на 40-те години на ХХ век в Ню Йорк е време, в което
художествената сцена се развива динамично и изживява подем. Това е
период, който се откроява със засилващата се роля на пазара на модерно
изкуство в лицето на галериите, които стават представителни за него.
Условно периодът може да бъде разделен на две, като това разделение
се обуславя от промени, настъпващи с края на Втората световна война.
По този начин началото на 40-те години носи заряда на 20-те и 30-те
години, в които художествената сцена и пазарът на модерно изкуство
се намират в начален, зараждащ се етап. Втората половина на 40-те
години от своя страна се характеризира с новите сили и енергия, насочващи се към града след края на войната. Този период се маркира
от засилената активност на редица галерии, провокирана от личности,
които се присъединяват към художествената сцена, както и от новото
поколение млади американски творци.
1 Мila Stareyshinska-Angelova is a PhD candidate at National Academy of Art, Sofia. Research
field: visual arts, modern art market and collections. Internship: Peggy Guggenheim Collection
(2018). Curator: “So Close, So Far – Contemporary Bulgarian Artists Abroad” at National Palace
of Culture, Sofia (2012–2016); “Fragmented Stories: Sofia-Berlin/ Fragmentierte Erzählungen:
Berlin-Sofia” at Sofia History Museum, Goethe-Institut Bulgaria and Gallery VBK, Verein
Berliner Künstler, Berlin (2017); “Balance Point” at UniCredit Studio, Sofia (2018). E-mail:
milastareyshinska@gmail.com
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В тази обстановка се включва и Пеги Гугенхайм, която пристига в
Ню Йорк през 1941 г. вследствие на войната в Европа. В този период тя
вече се е сдобила с репутация на галерист и колекционер и донася със
себе си своята колекция от модерно западноевропейско изкуство, като
в същото време дава заявка за личностно присъствие и активна роля
на сцената. Също така с нея пристигат и личности от обкръжението ѝ,
включващо художници емигранти като Макс Ернст и Андре Бретон,
както и фигури от местната художествена сцена като Хауърд Пътцел.
Подобна комбинация допринася за успешното начало и развитие на
дейността ѝ в Ню Йорк.
Работата на Пеги Гугенхайм като галерист и колекционер се обуславя
от последователно притежаваните от нея две галерии за модерно изкуство. Първата тя основава и управлява в Лондон в периода 1938–1939 и
носи името Guggenheim Jeune. Втората галерия, която тя създава, притежава и управлява, е Art of This Century в Ню Йорк в периода 1942–1947
г. Галерията на Пеги Гугенхайм в Ню Йорк първоначално е замислена
да функционира като музеен културен център. Реализирането на този
проект поставя акцент и върху обособяване на галерия с търговска
цел към музейната експозиция. Дейността и изложбената програма
на търговската галерия се превръщат в повод за Art of This Century да
се говори като за „галерията“ от самата Пеги Гугенхайм и близкото ѝ
обкръжение. Работата на Art of This Century в Ню Йорк оставя трайни
следи в историята на модерното американско изкуство. За времето на
своето съществуване тя допринася за формирането на нов период на
художествената сцена и за развитието на пазара на модерно изкуство.
Културната сцена в Ню Йорк през 1942 г. и мястото
на Пеги Гугенхайм в нея
Пеги Гугенхайм стъпва на културната сцена в Ню Йорк при вече
установени художествени регламенти, налагащи и предполагащи условия за развитие на пазар за модерно изкуство. Това преди всичко е
пазар, който предстои да се доразвива и разработва през втората половина на 40-те години, но той съществува в лицето на личности като
Жулиен Леви и Едит Халпелт. Тенденциите за създаване на пазар за
модерно американско изкуство се открояват още през 20-те години на
ХХ век в лицето на личност като Алфред Щиглитц. В началото на 40-те
години ситуацията се надгражда, като в този период вече съществуват
няколко галерии, които предоставят възможности за изява на свободомислещите американски художници. Това са галерии като Downtown
Gallery, собственост на галериста Едит Халпелт, основана в края на
20-те години, Marrie Harriman Gallery, собственост на Мари Хариман,
Pierre Matisse Gallery, собственост на Пиер Матис и Marian Willard
Gallery, собственост на Мариан Уилярд, основани в началото на 30-те
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години. Важно е да се отбележи, че тук говорим за изключителното
новаторство и прозорливостта, демонстрирани от малцина галеристи.
В този период все още водеща тенденция в Ню Йорк е голяма част от
утвърдените колекционери да купуват стари майстори. Тези от тях,
които колекционират модерно изкуство, вече са сред съоснователите
на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк, както и на други музеи.
Пеги Гугенхайм стъпва на тази установена художествена сцена и
на този, макар и тесен, формиран вече пазар на модерното изкуство.
В него съществуват и функционират както силни и развити музеи за
модерно изкуство, така и разнородни галерии – една част от тях познати
във времето и влиятелни, представящи стари майстори, а други, макар
и малко на брой, представящи модерно изкуство. Пеги Гугенхайм си
поставя за цел да се отличи от вече съществуващите музеи и галерии,
представящи модерно изкуство, създавайки музей със статут на културен център. Това тя постига, като разработва политиката на Art of This
Century, в чиято основа е заложено пространството да функционира
като културен център и място за срещи. Пространство, отворено към
широк кръг публика и съчетаващо в дейността си музей и културен
център, към които е прибавена и галерия с търговска цел. По този начин Гугенхайм цели да привлече, от една страна, разнородна публика,
която свободно може да се срещне с модерното европейско изкуство,
представено чрез колекцията ѝ, както и да види временни изложби,
организирани с търговска цел, представящи съвременни млади автори
от местната художествена сцена. Подобна комбинация издига Art of
This Century на водеща позиция на художествената сцена в Ню Йорк
от периода.
Предпоставки за основаването на Art of This Century
в Ню Йорк през 1942 г.
Началото на дейността на Пеги Гугенхайм в Ню Йорк е белязано
от репутацията, с която тя пристига в Съединените американски щати,
както и от житейското ѝ партньорство с Макс Ернст. Формирала се
професионално като галерист и колекционер в Европа, на този етап
нейното име се свързва с това на колекционер на модерно изкуство,
галерист и покровител, заемащ активна роля на художествената сцена.
Присъствието ѝ буди любопитство сред вече установените социални
кръгове на художествената сцена в Ню Йорк. За това свидетелства и в
автобиографията си първият ѝ галерист Джими Ернст2. Той също така
споделя мнението си, че благодарение на житейското ѝ партньорство с
Макс Ернст нейното име се оказва допуснато бързо до тесни творчески
2 Ernst, Jimmy. A Not-So-Still Life: A Memoir. New York, 1984, 211.
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кръгове и социален живот, до които иначе доближаването се случвало
далеч по-трудно.
В Ню Йорк Пеги Гугенхайм се стреми да затвърди позицията си на
галерист и колекционер в средите около Макс Ернст. Наред с целенасоченото си обграждане с водещи личности от художествената сцена, тя
поставя основите на дейността си още преди физическото откриване на
Art of This Century. С пристигането ѝ един от първите ѝ професионални
разговори е с Жулиен Леви, галерист и представител на Макс Ернст
за Съединените американски щати. Тя целенасочено поема дейността
му, като се превръща в представител на Макс Ернст и картините му
започват да се продават чрез нея. Това тя постига, като заедно с Хауърд
Пътцел започва да изпълнява ролята на посредник при продажбите на
картини на Макс Ернст. Тя върши това от общия им дом още преди
откриването на Art of This Century, с други думи – изпълнява ролята
на посредник, насърчавайки и подпомагайки продажбата на картини
директно от ателието на Макс Ернст, намиращо се в дома им3. Сведенията, които получаваме от автобиографията на Жулиен Леви, хвърлят
светлина върху забележителната целенасоченост и непреклонност на
Пеги Гугенхайм. Той представя образа ѝ като на нова личност, която се
намесва във вече установени връзки и размества позиционирането на
редица фигури с влияние на художествената сцена. Той дава сведения в
качеството си на страничен наблюдател, на трето лице, пряко засегнато
от пристигането и влиянието ѝ върху художествения живот в Ню Йорк.
Осъществяването на плановете на Пеги Гугенхайм
за основаване на Музей за модерно изкуство
В Съединените американски щати Пеги Гугенхайм се възползва от
ситуацията, в която се намира. От пристигането си в Ню Йорк през лятото на 1941 г. до откриването на Art of This Century през октомври 1942
г. тя прави няколко важни стъпки за развитието си като колекционер и
галерист. Чрез съветниците си тя намира начин да завърши започнатото
в Лондон и Париж и да продължи дейността си в Ню Йорк. Завършва
колекцията си и я документира под формата на каталог. Третият основен проект, който очертава пред себе си, е основаването на музей, в
който да я представи.
Зимата на 1941–1942 г. Пеги Гугенхайм прекарва в завършване на
колекцията си и приключване на започнатата работа по създаване на
каталог към нея. Сведения за целенасочената ѝ работа по завършване на колекцията ѝ ни дава нейният първи галерист Джими Ернст4.
3 Levy, Julien. Memoir of an Art Gallery. New York, 1977, 254.
4 Ernst. A Not-So-Still Life, 225.
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Промяната в политическите, културни и социални условия не отклонява Пеги Гугенхайм от идеята ѝ за откриване на Музей за модерно
изкуство, идея, която има още през 1938 г. в Лондон. Тя се адаптира,
променяйки плановете си, като неотлъчно следва идеята си да намери
град за замисления от нея културен център. Целта ѝ е установяването
и представянето на колекцията ѝ да спомогне за привличане на общественото внимание към нея. По тази причина тя обикаля няколко
от големите градове в Съединените американски щати в търсене на
подходящи социално-културни условия за основаването на музей. В
Сан Франциско вече има функциониращ Музей за модерно изкуство –
San Francisco Museum of Modern Art /SFMOMA/, основан през 1935 г.
В Лос Анджелис от 1921 г. живее колекционерът на модерно изкуство,
критик и поет Уолтър Аренсберг. Въпреки че той показва официално
колекцията си за първи път пред широката публика през 1949 г.
Първоначално Пеги Гугенхайм преднамерено търси град, в който
колекцията ѝ ще е единствена по рода си. Тя желае да живее в град, в
който няма подобна на нейната колекция, с което се стреми да привлече общественото внимание към дейността си. След обиколката на
Съединените американски щати, която правят с Макс Ернст в края на
лятото на 1941 г., Пеги Гугенхайм взима решението да се установи в Ню
Йорк. Тя е наясно, че към този момент нейният бъдещ музей-галерия
няма да е първото място в Ню Йорк, в което ще се представя модерно
изкуство. Но само в Ню Йорк тя открива активна културна среда, която
притежава нужните предпоставки за представяне на модерно изкуство.
В Ню Йорк по това време вече функционират Museum of Modern Art /
MоMA/ и Museum of Non-Objective Painting /Solomon R. Guggenheim
Museum/, както и Whitney Museum of American Art. Тези музеи имат
водеща роля в изграждането на културния облик както на Ню Йорк,
така и на страната, като в разглеждания период имат активна изложбена
програма. Това са разработени и действащи институции, набрали сила
и опит, които им осигуряват предимство. От друга страна, в Ню Йорк
в този момент съществуват галерии като тази на Жулиен Леви, Един
Халпелт и Мари Хариман. Те са сред водещите галерии, фокусирани
върху представянето на модерно изкуство, и са с извоювани позиции
и авторитет. Притежават изградена социална среда и заемат своето
полагащо се място на художествената сцена в града. Това е културната
обстановка, в която Пеги Гугенхайм си поставя сложната задача да намери успешна формула за представяне на колекцията си и развиването
на колекционерска и галерийна дейност.
При разработването на концептуалната рамка на Art of This Century
Пеги Гугенхайм изхожда от идеята за основаване на институция, чието
пространство да служи като място за споделяне на идеи, а посещението
в него само по себе си да бъде преживяване за публиката. Място, което
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да привлича зрители, като в същото време ги подтиква към обмен на
идеи за изкуството с художниците, критиците и познавачите, които биха
срещнали там. Тя мисли за интериорното решение на пространството
на галерията, което в същността си да бъде иновативно и да отговаря
на концепцията ѝ за изкуство, достъпно за всички.
Тенденциите в началото на 40-те години, с изключение на няколко
галерии за модерно изкуство като тези на Леви и Халпелт, са интерио
рът да се концентрира изключително и само върху потенциалните
купувачи, колекционери и тяхното ухажване. Пространствата често са
декорирани с драперии, като се набляга върху тежкия интериор, подражаващ на критериите за изискана, разточителна обстановка, присъща
на старата заможна класа в Ню Йорк. Задължително е присъствието на
отделна зона за почивка, където често клиентите са ухажвани по време
на кафе или обяд. Пеги Гугенхайм е наясно, че отдалечаването от тези
критерии всъщност ще я доближи до така желаното от нея представяне
на модерното изкуство, и то по начин, по който съвременната публика
да го оцени като нещо ново и различно. Това тя постига, като възлага
на архитекта Фредерик Кислер създаването на цялостно интериорно
решение на Art of This Century.

1. Интериор (Surrealist Gallery) на Art of This Century, 1942 г., Ню Йорк, фотограф:
Бернис Абът
Interior (Surrealist Gallery) at Art of This Century, 1942, New York, photograph: Berenice Abbott
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Art of This Century отваря врати през 1942 г., ориентирайки се към
широк кръг публика. Пространството е отворено за всички и не ограничава посетителите до тесен кръг ценители и колекционери. Пеги
Гугенхайм дори си поставя за цел да разшири кръга на посетителите
и ако в началните месеци се плаща вход, скоро след това тя изоставя
тази практика. Желанието ѝ е да привлече разнородни посетители,
представящи различни прослойки на обществото. За подобно намерение допринасят съвременният дизайн и интерактивният момент,
привнесен в начина на общуване на посетителите с произведенията,
изложени в галериите, представящи колекцията ѝ. Пеги Гугенхайм не
ограничава насочеността на галерията само до богати купувачи и утвърдени колекционери, напротив – тя се стреми да привлече студенти,
творци, различни обществени личности, гости на града, нови бъдещи
купувачи и колекционери. Тя вярва, че изкуството не е само за колекционерите и тесните ценители. В известен смисъл се ориентира към
хора със сходен на нейния произход и житейски опит – свободомислещи, разполагащи със свободен капитал, образовани и ценители на
изкуствата. Пространството започва да се посещава от млади автори
и студенти, което го превръща в място в Ню Йорк, провокиращо силен интерес сред широк кръг от аудитории. Реализирането на идеята
на Пеги Гугенхайм за различно пространство, което да послужи като
събирателен център за творци от всякакви области на изкуството, ще
се окаже плодотворно начинание, което дава своя отзвук в културните
среди от периода.
Дейността на Пеги Гугенхайм в Ню Йорк се обуславя от присъствието на Макс Ернст в най-близкото ѝ обкръжение. Личностите около
него като Андре Бретон и Хауърд Пътцел са имената, оказали пряко
влияние върху формирането на програмата от изложби на Art of This
Century през първите месеци на съществуването ѝ. Това ни дава повод
да определим ролята на Макс Ернст и Хауърд Пътцел като преки съветници, които директно повлияват върху насочеността на дейността
на Art of This Century.
Конкретизирането на концептуалната рамка на Art of This Century
се случва в посока на това пред публиката да бъдат очертани различните параметри на функциониране на подобно място. Пространството
е не просто музей и търговска галерия, а културен център, в който
се обменят идеи без ограничения. Това е пространство, в което изкуството не е откъснато и статично, а е част от случващото се. Чрез
политиката на галерията си Пеги Гугенхайм цели да изведе на преден
план една нова взаимовръзка между публиката и изкуството. Този
начин на мислене на управление и функциониране на пространството
е разширен от решението ѝ да показва нови, млади автори, които ще
могат да се докажат и установят на културната сцена. Подобна нейна
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стъпка се откроява във времето като една от ключовите, направени за
подпомагането и развиването на съвременното американско изкуство
от периода на 40-те години.
Предпоставките, довели до подема на художествената сцена в Ню
Йорк през 40-те години и извеждането ѝ на водещи позиции, са много.
Тенденциите, чието начало е през 20-те години и които се доразвиват
през 30-те, придобиват нова посока и параметри през 40-ге години.
Причините за това са редица и една от тях е предопределена и от присъствието и активната дейност на Пеги Гугенхайм в периода 1942–1948
г. В този период се забелязва засилваща се тенденция за представяне на
модерно изкуство, създавано от новото поколение млади американски
творци, както и показването им от нови галеристи. Тук говорим за създаването на нов тип галерии, които се насочват към представянето на
нов тип съвременни автори пред нов тип публика. Това са галеристи,
чиято основна задача е търсене на нови купувачи, образоване на публиката и привличане на колекционери чрез целенасочено разработване на
пазара и популяризиране на съвременни автори. Този нов тип пазар на
модерно изкуство и привличането на нови публики залага на отварянето
и достъпността на галериите за широката аудитория. Представянето
на съвременни млади творци е част от новото поколение автори, чиято публика, почитатели и купувачи са представители на същото това
поколение, на зараждащата се класа от работещи, заможни хора, които
притежават свободен капитал и потребност да купуват изкуство.
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THE ART SCENE IN NEW YORK IN 1942 AND THE
ROLE OF PEGGY GUGGENHEIM. THE BASIS FOR
THE ESTABLISHMENT OF ART OF THIS CENTURY
Mila Stareyshinska-Angelova
Abstrаct: Peggy Guggenheim's activity as a gallerist and collector contributed
to enriching the art scene and the development of the modern art market in New
York in the 1940s. This study aims to trace her role and that of her advisors helping
to advance the New York art scene in the 1940s and bring her to the lead. The
reasons for this are a number and one of them is predetermined by the presence
and active of Peggy Guggenheim in the period 1942–1948, through the foundation
and management of Art of This Century.
Key words: modern art, art market, galleries, gallerists, advisors
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПРОБЛЕМИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
В ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИОДИКА ДО 1944 Г. –
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЧИТИ
Евгения Русинова1
Резюме: В периода от създаването на модерната българска държава (1878)
до политическите промени през 1944 г. литературният печат – вестници
и списания – се явява основно място за дебатиране на проблемите на
изобразителното изкуство, за популяризирането на художници и художествени
направления. Пак там се представят и популяризират факти и имена от
художествения живот в големите европейски центрове, и преди всичко – от
Париж и Берлин. След Първата световна война на страниците на редица
литературни вестници и списания се представят най-актуални тенденции в
европейското изкуство. Основната насока на публикациите е поощряване на
национално по облик/дух изкуство и същевременно свързаност с основните
процеси, характерни за европейското изкуство.
Ключови думи: литературен периодичен печат, художествен живот, отзиви
и обзори за изложби, популяризиране на изкуството

Предлаганата статия има за цел да привлече внимание към един
аспект от голямата тема за местата и формите за популяризиране на
изобразителното изкуство в България в периода до 1944 г.
Изобразителното изкуство намира отражение в различни периодични издания – информационни, обществено-политически, литературни, дамски (домакински), педагогически, детско-юношески и много
други. Вниманието на периодиката към разглежданата проблематика
се очертава към началото на ХХ век, когато през първото му десетилетие художественият живот се динамизира изключително. Тогава се
появяват последователно списанията на Павел Генадиев „Библиотека“
(1902–1909) и „Художник (1905–1909). Особена роля изиграва „Художник“, на чиито страници публикуват статии върху изобразителното
изкуство Андрей Протич, Симеон Радев, Елисавета Консулова-Вазова,
Александър Божинов, Павел Генадиев. Пак тогава започва да излиза и
друго, специализирано изцяло върху изобразителното изкуство спи1 Associate Professor Evgeniya Rusinova teaches at the University of Library Science and
Information Technologies. Her research interests are in the field of the reception of literature
and fine arts, the role of the press for the promotion of fine arts, the typology of the artistic life,
of which she has several publications. E-mail: rusinova_evgenia@mail.bg
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сание – „Художествена култура“, 1910–1914, на Васил Димов. Появяват
се и други литературни и с по-широк профил списания като „Знание“
на Никола Атанасов, 1911–1914, „Отечество“, 1914–1918, „Художествена
седмица“, 1915–1918 и др. Те отразяват текущия художествен живот и
публикуват репродукции от художествени произведения.
Тук бих искала да изведа систематизирано някои белези на публикациите в литературните издания. В групата на литературните издания проблемите на изобразителното изкуство получават значително
внимание. Литературните списания съдействат за обособяването и на
сферата на художествения живот, популяризират българско и чуждо
изобразително изкуство, задават определени критерии за неговото оценяване, налагат представи за различни направления в изобразителните
изкуства, спомагат за формирането на художествена критическа мисъл.
По този начин те определят мястото на изобразителното изкуство в
обществения дневен ред. Същевременно литературните списания зае
мат значително и добре изразено място в българската периодика. Не е
нужно да се доказва тяхната роля в културния живот. Значението им
и по отношение на изобразителното изкуство проличава от изследванията на Иван Богданов, както и от многотомното академично издание
„Периодика и литература“ под ръководството на Йордан Василев.
Ще се спра основно на периода след 1918 г. Това е времето на масово
присъствие на литературните издания сред периодиката. Става дума
за вестници и списания с подчертан литературен (и общокултурен)
профил като „Везни“, „Развигор“, „Златорог,“ „Хиперион“, „Изток“,
„Стрелец“, „Литературен глас“, „Завети“, „Л.И.К.“, „Изкуство и критика“. Като правило те отделят място и на художествения живот. Нещо
повече – може да се приеме, че присъствието на такава тематика при
тях е обичайно явление. Периодът, в който те съществуват, е време,
когато, от една страна, изобразителното изкуство е вече интегрална
част от културния дневен ред. От друга – това са години, когато няма
специализирана периодика по изобразително изкуство с изключение
на възстановената „Художествена култура“ (1927–1930) – единственото
чисто художествено списание от края на Първата световна война до
края на Втората световна война.
Динамиката на развитието в разглежданите години е отразена и
от съвременниците. Непосредствено след края на войната през 1919
г. Николай Райнов (с присъщите му категоричност и преувеличаване)
представя художествения живот така: „Ни една изложба, ни едно художествено списание, ни едно дребно албумче с рисунки, дори – ни
една статийка по пластичните изкуства...“2. Десетилетие и половина
2 Райнов, Николай. Критичен обглед. – Изкуство, 1919, № 1, 14 [Raynov, Nikolay. Kritichen
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по-късно, през 1936 г., Райко Алексиев вижда една съвсем различна и
оптимистична картина: „... размахът на изкуството е толкова широк и
индивидуалните творчески мирогледи тъй разнообразни“, обобщава
той по повод поредната обща художествена изложба.3
Като допълнение на тази картина ще посоча, че проблемите на
изобразителното изкуство намират място и в един обособен сегмент
от периодиката. Това са женските (наричани още „дамски“ или „домакински“) списания. Например „Беседа“/„Дом и свят“ на Елисавета
Консулова-Вазова оформя специална рубрика и помества редовно отзиви
за изложби почти във всеки брой. Публикуват се и други текстове за
изобразителното изкуство. Списанието има отговорник по тези въпроси – скулптора Димитър Хаджииванов.
Литературният печат публикува голямо количество текстове върху
актуалния художествен живот. Може да се каже, че той е негов главен хроникьор, пропагандатор и анализатор. Само като илюстрация
ще посоча – в „Златорог“ (1920–1943) има повече от 50 статии върху изобразителното изкуство, „Завети“ (1934–1940) дава повече от 70
материала, в „Литературен глас“ (1928–1944) по груби изчисления
те са повече от 500 материала. Тези текстове са трудно обозрими и
може би поради това не са обект на целенасочено изследване. Днес
една много малка част от тях е включена в специализирани сборници
или в издавани съчинения (от Сирак Скитник, Чавдар Мутафов, Гео
Милев). Съществуват и две пълни издания на списанията „Везни“ и
„Пламък“. Една по-подробна библиография събира и популяризира
част от текстовете върху изкуството от някои от литературните периодични издания.4
Литературните списания от времето след Първата световна война
отразяват една нова тенденция, резултат от промененото присъствие
на изобразителното изкуство в българския културен живот. Тази тенденция се забелязва още в началото на второто десетилетие на века
в списания с преобладаващо литературен/публицистичен характер
като „Съвременна мисъл“, 1910–1914, 1919–1920, „Свободно мнение“,
1913–1915, където се отделя място и за художествен живот, отзиви за
obgled. – Izkustvo, 1919, No. 1, 14].
3 Алексиев, Райко. Творческа жизнерадост. – Завети, ІІІ, 1936, № 7, 133–134 [Aleksiev, Rayko.
Tvorcheska zhizneradost. – Zaveti, III, 1936, No. 7, 133–134].
4 Везни. Литературно-художeствeно списание 1919–1922. Алманах „Везни“. Литературен
сборник 1923. С., 1999 [Vezni. Literaturno hudozhestveno spisanie 1919–1922. Almanah “Vezni”.
Literaturen sbornik 1923. Sofia, 1999]; София – сърцето на културния живот на България
след Освобождението до 1944 г. Съст. И. Атанасова, М. Бранкова. С., 2011 [Sofia – sartseto
na kulturniya zhivot na Balgariya sled Osvobozhdenieto do 1944 g. Atanasova, I., M. Brankova
(Sast.). Sofia, 2011].
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изложби. Например в „Съвременна мисъл“ се проявяват Андрей Протич,
Александър Божинов, Стефан Митов.
Следващите издания утвърждават тази тенденция: в „Сила“, 1918–1924,
присъстват като автори Андрей Протич и Александър Божинов, в мимолетното „Изкуство“ (1919) – Крум Кюлявков и Николай Райнов. В
„Слънце“, 1919–1921, изобразителното изкуство се представя от Чавдар
Мутафов и Гео Милев. В „Съвременно изкуство“ (1919) присъства цяла
група емблематични имена: Андрей Протич, Константин Щъркелов,
Николай Райнов, Борис Денев, Иван Лазаров. „Обществена обнова“,
1919–1920, събира Стефан Митов редом с художника Димитър Гюдженов.
Тенденцията изобразителното изкуство и литературата да бъдат
заедно и пълноправно застъпени утвърждава списание „Везни“ на
Гео Милев, 1919–1922. В него тематиката присъства под формата на
художествена критика, портрети на чужди художници и текстове с претенции за теоретизиране. Списанието се отличава с темпераментното
популяризиране на чуждото изкуство – главно експресионизъм. На
неговите страници Гео Милев редом с отзиви за изложби представя и
чужди художници като Густав Климт, Василий Кандински, Оскар Кокошка, но и Хокусай. Трайно и добре откроено място изобразителното
изкуство получава в започналия да излиза през 1920 г. „Златорог“. Там
се отпечатват обзорни статии и прегледи за изложби на Сирак Скитник,
Николай Райнов, Никола Мавродинов, Делчо Сугарев, Кочо Гърнев,
Иван Лазаров, Кирил Цонев, Николай Шмиргела. Там, така да се каже,
изгрява звездата на Никола Мавродинов с неговата статия за българската
илюстрация, която утвърждава Илия Бешков като илюстратор и прави
една правдива преценка за всички основни български илюстратори. В
трибуната на българския символизъм „Хиперион“, 1922–1931, проблемите
на изобразителното изкуство заемат много малко място. Не може да се
пренебрегне обаче статията на Людмил Стоянов за Борис Георгиев. В
„Пролом“, 1922–1927, Димо Кьорчев привлича А. Протич, Ал. Божинов,
Елисавета Консулова-Вазова. Във вестниците „Изток“ и „Стрелец“,
1926 и 1927, Чавдар Мутафов се разгръща като един от най-ерудираните изкуствоведи. Езиковедското списание „Българска реч“, 1926–1943,
редактирано от Стефан Младенов и Стефан Попвасилев, се профилира
в популяризиране на изобразителното изкуство чрез представяне на
отделни художници с автори като Чавдар Мутафов и Сирак Скитник.
Списание „Изкуство и критика“, 1938–1943, привлича Н. Мавродинов и
отваря страниците си за Новите художници като художествени критици,
респективно теоретици – Мара Цончева, Иван Ненов, Кирил Цонев.
Уникално явление е списание „Завети“ на Н. Т. Балабанов и Мирослав
Минев. В него темите за изобразително изкуство имат много добро
представяне. Между сътрудниците са Николай Райнов, Ненко Балкански,
Светослав Камбуров-Фурен, Райко Алексиев, Сирак Скитник, Васил
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Захариев, Чавдар Мутафов. Поддържа се редовна рубрика за изложби.
Там са представени изложбата „100 години българско изкуство“, сбирката Георги Личев, големи чуждестранни изложби в България, кратки
отзиви за столични изложби и мн.др.
Изобразителното изкуство намира място и в обществено-публицистичното, но преди всичко историческо списание „Родина“, 1938–1941,
на Богдан Филов и Борис Йоцов. В него Евдокия Петева-Филова публикува оперативна критика, а като премия на първата годишнина на
списанието е отпечатана и книгата ѝ за Иван Милев (1940). Текстове
за събития от художествения живот и главно художествени изложби
присъстват и в сп. „Просвета“, 1935–1943.
След 1920 г. разглежданите издания се обогатяват с друг вид специализирана литературна периодика: вестниците „Развигор“, 1920–1927 и
1937, „Литературни новини“, 1927–1928, „Литературен глас“, 1928–1944,
„Литературен час“, 1934–1940, „ЛИК“, 1934–1936, „Литературен живот“,
1940–1943. Към тях трябва да се прибавят литературните приложения
на сп. „Икономия и домакинство“: „Женски глас“/„Нов женски глас“
(1928–1938). Вестниците притежават много по-голяма оперативна мощност от списанията. Те могат да реагират по-бързо на събитията от
художествения живот. Имат и по-голям избор жанрове, за да ги представят – наред с хрониката, отзива, голямата обзорна статия, присъстват
кореспонденцията, интервюто. В тях е предоставена възможност за
повече илюстрации.
„Развигор“ задава образец за присъствието на темата „изобразително
изкуство в литературен вестник“. Той привлича автори като А. Протич,
Кр. Миятев, Ст. Митов, Р. Алексиев, Б. Денев, А. Грабар. „Литературен
глас“ я превръща в един от основните си акценти чрез широка гама от
материали и извънредно много илюстрации. Картината не би била пълна,
ако не отбележа мимолетни амбициозни издания от типа на „Нов свят“,
1926–1927, на писателя и издателя Петър Карапетров, както и широкото
„отваряне“ на редица ежедневници и седмичници към изобразителното
изкуство. Типичен пример е в. „Слово“, 1922–1944, с постоянното присъствие на Сирак Скитник като наблюдател на художествения живот.
Едновременно със силното разширяване на пространството, заемано
от темите върху изобразително изкуство, протича процесът на оформяне
на съответния експерт – критик, наблюдател. Оформя се и предпочитание, което може да определим като оперативно изкуствознание чрез
художествената критика – обзори на изложби и персонално представяне
(портрети) на художници.
Авторите на текстове за изобразително изкуство съставляват значителна група. Една малка част от тях са професионални изкуствоведи –
Андрей Протич, Никола Мавродинов, Евдокия Петева-Филова. Други
са се професионализирали като такива. Трети съчетават изява като
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наблюдатели на художествения живот с друга основна проява. Голяма е
общността на тези, учили и завършили художествени академии. Някои
от тях правят кариера на историци на изкуството и представители на
академичното изкуствознание – Николай Райнов. Други се специализират само в оперативна критика – Сирак Скитник. Трети се посвещават изцяло на представянето и популяризирането на изобразителното
изкуство – Васил Димов. Голяма е групата от професионални живописци, графици и скулптори, които редовно или спорадично взимат
отношение към художествения живот със статии, отзиви, кореспонденции – Александър Божинов, Елисавета Консулова-Вазова, Райко
Алексиев, Васил Захариев, Илия Бешков, П. П. Морозов, Аргир (Ари)
Калъчев, Ненко Балкански, Димитър Хаджииванов, Васил Стоилов,
Преслав Кършовски, Иван Ненов, Кирил Цонев, Николай Шмиргела,
Вера Лукова, Мара Цончева и др.
Архитекти по образование и професия са Чавдар Мутафов и Делчо
Сугарев. Предимно като писатели са известни и някои автори, които
публикуват свои впечатления, наблюдения и становища за художествения живот: Мирослав Минев, Вичо Иванов, Емануил Попдимитров
и др. Към тази група могат да се прибавят и други литератори като
например Н. Т. Балабанов. По-специфичен е случаят с Гео Милев,
който може да бъде разглеждан с основание като художествен критик,
теоретик и пропагандатор на модернизма.
Специфичен пример за професионализиране има при Стефан Митов,
който следва право, но от 1919 г. вече активно следи художествения
живот и има основно участие в такива периодични издания като „Обществена обнова“, „Развигор“, „Литературни новини“, „Литературен
глас“, „ЛИК“. Той би могъл да се разглежда и като българския тип
професионален художествен критик. Съвсем епизодично се проявяват
и някои общественици и политици, които са колекционери – Григор
Василев, Петър Тодоров.
Някои от представените тук личности сравнително редовно взимат
отношение по въпроси на изобразителното изкуство. За други това е
активност, ограничена предимно в един времеви отрязък. При трети
се наблюдават само отделни, епизодични прояви.
Някои от литературните издания поддържат широк кръг автори:
например „Развигор“, „Златорог“, „Изкуство и критика“ и др. В „ЛИК“
се появяват Сирак Скитник, Ненко Балкански, Иван Ненов, Димитър
Хаджииванов. При други издания се очертава водещ автор като Н. Т.
Балабанов в „Завети“. Основен автор в „Литературен глас“ е Стефан
Митов, значително там е участието на Васил Стоилов. Чавдар Мутафов задава облика на художествената критика на „Изток“ и „Стрелец“.
Проблематиката, която е представяна в литературните издания, може
да се обособи в няколко посоки. На първо място с най-много текстове
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и най-много автори трябва да се постави оперативната критика и преди
всичко – отзивите за индивидуални изложби.
Като следваща голяма група текстове се открояват обзори за големи
изложби. Като ранен пример за това служи отразяването на юбилейната изложба на Държавното рисувално училище по повод неговата
25-годишнина – във „Везни“ от Гео Милев, в „Златорог“ от Сирак
Скитник и в „Развигор“ от Александър Божинов. С появата в края на
20-те години на Общите художествени изложби техните анализи заемат
добре изразено място в литературните издания. Особено внимание им
отделят „Златорог“ (Сирак Скитник, Н. Мавродинов), „Литературен
глас“ (Ст. Митов), „Завети“ (Н. Т. Балабанов, Н. Райнов, Цв. Добрев,
Св. Камбуров-Фурен и Ненко Балкански) и др. Портрети на художници
пубикуват почти всички литературни издания, а при сп. „Българска реч“
това е традиционна практика.
Интервюта, кореспонденции и др. материали за български художници в чужбина също така намират място на страниците на литературните издания – основно в „Литературен глас“ (там например много
добре е представено присъствието на Васил Стоилов във Франция).
Развитието на изкуството в чужбина е отразено както в материалите
от типа „хроника“, така и в различни по профил статии. Пионерска в
това отношение е ролята на „Везни“. В някои случаи представянето
на чужди художници/чужди направления се прави от пребиваващи в
чужбина временно или трайно български художници – Васил Стоилов
(„Литературен глас“), Георги Папазов, Ненко Балкански („Златорог“,
„Литературен глас“) – всички във Франция, Константин Гърнев („Златорог“) – в Германия. Основно се представя художественият живот във
Франция и преди всичко този на Париж.
Към теоретичните статии имат предразположение издателите и сътрудниците на издания като „Везни“, „Златорог“, „Изток“, „Стрелец“,
„Изкуство и критика“. С подчертана нагласа към обобщения и теоретизации са Николай Райнов, Чавдар Мутафов, Никола Мавродинов, но
и Сирак Скитник, Мара Цончева, Кирил Цонев.
Литературните издания имат съществена роля за развитието на
художествения живот в България. На първо място те хроникират и
представят личности и събития от художествената сцена на страната и
чужбина. Популяризират както имена и произведения, така и определени ценности. Няма да е преувеличено твърдението, че тези издания
определят ценности, налагат представи и утвърждават имена, формират
отношение. Един от основните акценти в текстовете е за ролята на родното, за мястото на българското изобразително изкуство в европейското,
съпоставката с чужди (основно европейски) образци. Същевременно
значителна част от текстовете имат висока информационна стойност,
особено някои от обзорите за Общите художествени изложби. Част
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от публикациите запознават културната общественост с основни тенденции на модерното изкуство (типичен пример са текстовете на Гео
Милев, Чавдар Мутафов, Сирак Скитник, Георги Папазов). Критично
отношение към модернизма прозира от публикациите на Стефан Митов.
Литературните вестници имат и голямо значение за популяризиране
на изобразителното изкуство чрез множество репродукции. Подобна
роля има сп. „Завети“, а непосредствено след Първата световна война –
илюстрации, макар и в ограничен план, въвежда „Везни“. Репродукции
редовно публикува „Изкуство и критика“, а „Златорог“ се задоволява
с приложения на хромова хартия.
Българската практика се вписва изцяло в констатацията на Джулио
Карло Арган за художествената критика, която се ръководи от изисквания и интереси, присъщи на критика и на историческите условия на
неговото време. Значителна част от разглежданите материали изразяват
конкретно отношение и стремеж да се оцени творчеството на отделен
художник или художници за съответния момент. Специфично за немалък
брой публикации е съчетанието на положителни оценки и критични
бележки. В повечето от текстовете преобладават високите изисквания
към художниците. Разбира се, има и текстове, които се плъзгат по повърхността на явленията, в които описанията или емоционалността
взимат връх. Това се дължи както на факта, че основните български
изкуствоведи са специализирали или са с образование от чужбина
(например Протич от Германия, Петева-Филова също, Мавродинов
от Белгия), но и на постоянното внимание и добрата ориентираност в
европейското изкуство (Гео Милев, Сирак Скитник, Чавдар Мутафов).
В ред публикации се наблюдава силно изразен стремеж към съпоставяне. Търси се релевантност между процесите в българското изкуство и
основните тенденции в европейското. Общият тон е на съпричастност
към европейския художествен живот.
Всички разглеждани тук текстове обаче имат стойност, защото допринасят за популяризирането на изобразителното изкуство. Те създават така необходимата обратна връзка между художник и критика, а
в по-широк план и между художник и публика.
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PROBLEMS OF FINE ARTS IN THE LITERARY
PERIODICAL PRESS UNTIL 1944 – EUROPEAN AND
NATIONAL READINGS
Evgeniya Rusinova
Abstract: In the period between the establishment of the modern Bulgarian
state (1878) and the political changes in 1944, the literary press – newspapers
and magazines – is a major place for debating the problems of fine arts, for the
popularization of painters and artistic fields. There again, facts and names from
the artistic life of the major European centers, and above all from Paris and Berlin,
are presented and popularized. After the First World War, on the pages of a number
of literary journals and magazines are presented the latest trends in European
art. The main direction of the publications is the promotion of a nationally by
appearance and by spirit art and, at the same time, a connection with the main
processes typical of the European art.
Key words: literary periodical press, artistic life, reviews and overviews of
exhibitions, promoting of art
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗКУСТВОВЕД – ОПИТ ЗА
ПРОФИЛИРАНЕ (ДО СРЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА
ХХ ВЕК). КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА
ЕДНО ФОРМИРАЩО СЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Николай Поппетров1
Резюме: В периода от края на XIX в. до средата на 40-те години на миналия
век се формира българското изкуствознание. През тези години се появяват две
поколения историци на изкуството. Изследванията в историята на изкуството
се провеждат от хора с висше образование по археология, класическа
филология, история, философия, а също и завършили висше образование
по архитектура или изкуство. Изграждат се всички основни направления
в българското изкуствознание: изследвания върху историята на изкуството,
изучаване на съвременните художествени тенденции, монографии за
съвременни художници, лекции по обща история на изкуството, както и обзори на съвременното българско изкуство. Значителни приноси са направени
в сферата на средновековната архитектура, живописта и миниатюрата на
книгите. Оперативната критика е силно развита – главно прегледите на
изложбите. Като цяло българските изследвания на изкуствата следват
развитите западни модели – от Германия, Франция, Белгия. Това определя
тяхната отвореност към иновациите в изкуството и ролята им в сравняването
на българското изкуство с европейските културни процеси.
Ключови думи: история на изкуството, художествени критици/историци
на изкуството, монографии за художници

Изложението е опит за типологизиране на процеси и явления, чието
начало приема ясни контури през последното десетилетие на ХIХ в.
Тяхното маркиране позволява да се създаде основа за анализиране
на процесите за мястото на българското изкуствознание в общите
тенденции при развитието на това направление в европейски мащаб.
Периодът до средата на 40-те години на ХХ век е време на формирането на българското изкуствознание. Това е период, в който се
появяват всички основни направления на изкуствоведската дейност,
1 Associate professor Nikolay Poppetrov works at the Institute for Historical Studies in the Bulgarian Academy of Sciences. His research interests are in the field of the history of scientific and
cultural institutions in Bulgaria from the end of the XIXth to the mid XXth century. He pays special
attention to the formation of scientific thought in the field of architecture and fine arts. Author of
the book “History of the Union of Scientists in Bulgaria” (2004). E-mail: poppetrov_n@mail.bg
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както и всички форми, под които тя се проявява: лекционни курсове,
общи исторически прегледи, монографични изследвания по отделни
аспекти, прояви или за отделни художници, обзори и отзиви за изложби, популяризиращи текстове, персонални или тематични албуми и
специализирани каталози. Пак тогава се установява практиката да се
превеждат, макар и спорадично, различни текстове върху изобразителните изкуства. Периодът приключва около средата на 40-те години
с идването на новия политически режим и налагания от него дневен
ред. Към изкуството, респективно към неговата история и на неговото
съвременно състояние, започват да се прилагат идеологизирани формулировки и императивно въвеждани критерии за оценка. От кръга на
внимание на изкуствоведите изчезват теми и сюжети и се появяват нови,
наложени по силата на идеологическия диктат, упражняван както над
интелигенцията, така и над художествения живот в страната.
Сборното понятие изкуствовед отнасям до лица, които се занимават с история на изкуството и с актуалната оперативна художествена
критика. Кръгът на тези лица е сравнително тесен и включва не повече
от двадесетина имена2.
За формирането на българското изкуствознание от значение са редица фактори, които характеризират художествения живот в страната
като цяло:
• Нуждата от професионални художници като учители и нуждата от
художествено оформление във връзка с развитието на държавните
институции и на обществото – например за изработване на театрални
декори, оформяне на тържества, при търговска дейност, за акцидентен печат и пр. Трябва да се посочи по-специално, че държавни
и обществени прояви пораждат необходимост от художествено
оформяне и/или отразяване на отделни официални събития, военни
действия, юбилеи, чествания, панаири и мн. др. Достатъчно е да се
посочи многостранната дейност на първите декоратори Харалампи
Тачев и Стефан Баджов или практиката на военните художници през
Първата световна война;
• Появата на специализирано образование (Рисувалното училище –
по-късно Държавна художествена академия), както и на практиката
за изпращане на млади художници стипендианти в чужбина (предимно за специализиране), която успешно се развива през целия
разглеждан период;
2 Биографични сведения вж. в: Енциклопедия на изобразителните изкуства в България.
Т. 1–3. С., 1980–2006 [Entsyklopedia na izobrazitelnite izkustva v Balgaria. Vol. 1–3, Sofia,
1980–2006]; Библиографски сведения за изкуствоведските публикации вж. в: Български
книги. 1878–1944. Библиографски указател. Азбучна поредица. T. 1–10. С., 1978–2010 [Balgarski knigi. 1878–1944. Bibliografski ukazatel. Azbuchna poreditsa. Vol. 1–10, Sofia, 1978–2010].
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• Появата на интерес към изобразителното изкуство, който получава подкрепа от някои обществени среди и от периодичния печат,
прераствайки до стремеж да се притежават негови произведения;
• Създаване, развитие и значително разпространение на илюстрован печат, който отделя място на репродукции от произведения на
изкуството;
• Утвърждаване на традиция за експониране на произведения на
изкуството и появата на определени физически места, които се използват с изложбена цел (например развитието на галерийното дело
в столицата с появата на постоянни обществени и частни галерии);
• Формиране на първите колекции и развитие на колекционерството, което към навечерието на Втората световна война вече е добре
изразено явление с няколко десетки представители;
• Появата на сфера от професионалисти, които отразяват художествения живот и/или проучват изкуството от миналото – изкуствоведи
и художествени критици.
Условно сред българските изкуствоведи могат да се откроят две
поколения. Първото включва главно лица, родени между началото на
60-те и края на 80-те години на ХIХ в. – като Антон Митов (1862), Димитър П. Даскалов (1874), Андрей Протич (1875), Васил Димов (1878),
Богдан Филов (1883), Николай Райнов (1889). Към второто принадлежат
родените от началото на 90-те години на ХIХ в. до края на първото десетилетие на следващия ХХ в. – Александър Рашенов (1892), Кръстьо
Миятев (1892), Стефан Митов (1895), Евдокия Петева-Филова (1902),
Никола Мавродинов (1904). Това второ поколение влиза като ново
попълнение на българското изкуствознание и художествена критика
в края на 20-те и началото на 30-те години. Съвсем в края на периода,
към началото на 40-те години, започва да се формира като изкуствовед
Асен Василиев (1900).
Българските изкуствоведи получават своята професионална подготовка в различни европейски държави. Оттам те донасят усвоения
локален опит, познания за местния художествен живот и някои нагласи
към определени изследователски школи. Наблюденията над изкуствоведските публикации обаче позволяват да се направи извод, че в българското изкуствознание няма силни доминиращи влияния на определени
изкуствоведски школи, нито преки отзвуци от дебати и водещи тези,
характерни за дневния ред в страните, където българските специалисти
са следвали или специализирали. Така например Мавродинов, отличен
познавач на френското изобразително изкуство, показва още в първата
си монография, посветена на средновековната българска църковна
архитектура, един много широк диапазон от познания върху чуждата
научна литература, респективно чуждите концепции за основните
белези на изкуството във византийско-балканския регион. Разбира се,
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може да се твърди, че съществува известен превес на лицата, получили
подготовката си в Германия, т.е. в немскоговорещия свят. Протич, първият професионален изкуствовед в България, получава разнообразно
хуманитарно и друго образование в редица университетски центрове на
Германия, основно германски възпитаници са и Филов, Петева-Филова;
Миятев следва във Виена, а получава докторат в Берлин. Германски
възпитаник е и Чавдар Мутафов, както и поетът, белетрист, художествен
критик и популяризатор на модернизма Гео Милев. Особено изразено
е германското присъствие при архитектите, посветили се на историята
на българската и чужда архитектура – повечето от тях (Тодор Златев,
Христо Пеев, Димитър Василев, Милко Бичев) са германски възпитаници. Същевременно двама от най-активните и ранни популяризатори на
чуждото изкуство, а вторият – и на българското изкуство – като Антон
Митов и Васил Димов са италиански (флорентински) възпитаници.
Мавродинов, един от най-интензивно работещите изкуствоведи, е получил образованието си в Белгия (Ганд и Лиеж). Сирак Скитник, чиито
заслуги за развитието на художествената критика са огромни, е руски
възпитаник (Санкт Петербург), а пионерът от областта на културно-историческо наследство арх. Александър Рашенов е чешки възпитаник.
Поради редица специфични условия на българската действителност
много малка част от изкуствoведите и другите лица, изявяващи се в
областта на оперативната художествена критика, имат българско образование – Димитър П. Даскалов, Асен Василиев.
Образованието, с което започват българските изкуствоведи, е различно. Някои са преминали през философията, историята, археологията, класическата филология, византинистиката – Протич, Филов,
Миятев, Мавродинов. Художествени академии са завършили А. Митов,
В. Димов, Д. П. Даскалов, Сирак Скитник. Един от най-плодовитите
художествени критици – Стефан Митов, следва право. Архитектурно
образование имат Ал. Рашенов, Чавдар Мутафов, Милко Бичев, Тодор
Златев и др. Малцина са тези, които са следвали или специализирали
специално история на изкуствата – такива са Протич, Мавродинов,
Миятев, Петева-Филова.
Пъстра е картината и по отношение на местоработата. Академична
кариера в Художествената академия правят А. Митов, Н. Райнов, в
определен момент там работят Д. П. Даскалов и В. Димов, а Б. Филов
е професор в Университета. Без съмнение, водещ е Народният музей
(фактически Археологическият), който е основна база за изследователска дейност. Там работят Филов, Протич, Мавродинов, Миятев,
Рашенов, Василиев. В Народния етнографски музей изява намират
Петева-Филова и Миятев.
Немалка част от дейността на някои преминава през учителската
професия – например В. Димов, Д. П. Даскалов. Андрей Протич из450

вестно време е на висока административна длъжност в Министерството на народното просвещение. При архитектите картината е още
по-динамична, защото повечето от тях сменят местоработата си, като
преминават към частна практика и обратно.
Някои от изкуствоведите имат изразена дейност извън сферата на
изкуствознанието. Например Протич е писател белетрист, Филов основно е археолог. Изкуствоведските текстове на Чавдар Мутафов са
само част от неговите изяви като архитект и като писател. Някои се
професионализират освен като историци на изкуството и архитектурата
и като художествени критици. Такива са Протич, Мавродинов, Димов,
Петева-Филова. За други като Сирак Скитник, Стефан Митов художествената критика е единственото, с което се изчерпва изкуствоведската
им дейност. С оперативна критика се занимават и редица художници,
сред които се открояват Ненко Балкански, Кирил Цонев, Иван Ненов,
Мара Цончева и др. При някои интересът към оперативната критика е
ограничен във времето.
Малка е групата на жените изкуствоведки и художествени критички – Вера Мавродинова, Елисавета Консулова-Вазова, Петева-Филова,
Мара Цончева.
В областта на оперативната критика работят и лица, които могат да
се определят като любители изкуствоведи. Такива са Иван Енчев-Видю, Никола Т. Балабанов, Вичо Иванов, Мирослав Минев, Светослав
Камбуров-Фурен и др.
Основно българските изкуствоведи се изявяват чрез академични
лекции, лекции пред непрофесионална публика и чрез публикации.
Монографии и други самостоятелни издания публикуват Народният
археологически музей, Министерството на народното просвещение,
създаденото през 30-те години и специализирано в сферата на изкуствата
издателство „Българска книга“, книгоиздателства като „Стоян Атанасов“
(който основно издава произведенията на Н. Райнов), „Т. Ф. Чипев“,
„Завети“, „Златни зърна“ и др.; има и собствени издания на авторите.
Основна роля за оперативната критика и обзори има периодичният
печат. Много широк кръг от издания, специализирани и по изкуствата,
както и такива с по-общ профил от областта на културата и просветата,
литературни, дамски, тъй наречените „илюстровани“, ежедневната преса
и др., отделят място и внимание на българското (а по-ограничено и на
чуждото) изкуство.
Съпоставянето на българския случай с положението в държави с висока степен на европейска научна, културна и образователна интеграция
като Югославия и Румъния показва сходни тенденции и белези. От това,
което стои на дневен ред в Европа – като изследователски подходи и
тематика, като видове издания, актуални проблеми на рецепцията на
изобразителното изкуство и пр., българското изкуствознание най-мал451

кото не изостава. Основните различия между западноевропейската и
българската художествена сцена се дължат преди всичко на твърде късата
история на българското светско изобразително изкуство, съответно на
българския художествен живот.
В разглеждания период се създават всички основни видове изкуствоведски текстове: лекционни курсове, общи исторически изследвания,
монографични разработки – персонални и по проблеми, обзори на
събития от текущия художествен живот, отзиви за изложби, биографични и други популяризационни текстове, албуми, специализирани
каталози за изложби, както и преводи на различна по вид литература
върху изкуствата.
Съдържанието на изкуствоведската продукция за периода може да
се представи обобщено преди всичко като поредица от изследвания и
от обобщаващи текстове.
Водещи като количество и като отличаващи се с прецизността си са
проучванията на отделни средновековни паметници, преди всичко църкви (Филов, Мавродинов, Рашенов, В. Мавродинова и др.3), стенописи
(Миятев, Мавродинов4), миниатюри (Филов5), върху възрожденската
архитектура и изкуство (Т. Златев, В. Пеев, А. Василиев6).
След Първата световна война с развитието на изобразителното
изкуство се появяват и първите персонални монографии и други издания за художници. От новото българско изобразително изкуство са
представени трима скулптори и един, тогава вече покоен, живописец:
Мавродинов изследва Жеко Спиридонов и Любомир Далчев, Димитър Хаджииванов представя Иван Лазаров, Петева-Филова анализира
творчеството на Иван Милев7.

3 Мавродинов, Никола. Еднокорабната и кръстовидната църква по българските земи до
края на ХIV век. С., 1931 [Mavrodinov, Nikola. Ednokorabnata i krastovidna tsarkva po balgarskite zemi do kraya na 15 vek. Sofia, 1931]; Мавродинов, Никола. Боянската църква и нейните
стенописи. С., 1943 [Mavrodinov, Nikola. Boyanskata tsarkva i neynite stenopisi. Sofia, 1943].
4 Миятев, Кръстьо. Декоративната живопис на Софийския некропол. С., 1925 [Mijatev,
Krastjo. Dekorativnata zhivopis na Sofiyskiya nekropol. Sofia, 1925].
5 Филов, Богдан. Миниатюрите на Манасиевата хроника. С., 1927 [Filov, Bogdan. Miniatyurite
na Manasievata hronika. Sofia, 1927]; Филов, Богдан. Миниатюрите на Лондонското евангелие
на цар Иван Александра. С., 1934 [Filov, Bogdan. Miniatyurite na Londonskoto evangelie na
tsar Ivan Aleksandrа. Sofia, 1934].
6 Василиев, Асен. Резбите от иконостаса на църквата „Св. Спас“ в Скопие. С., 1942 [Vasiliev,
Asen. Rezbite oi ikonostasa na tsarkvata “Sv. Spas” v Skopie. Sofia, 1942].
7 Мавродинов, Никола. Скулптурата на Жеко Спиридонов. С., 1933 [Mavrodinov, Nikola.
Skulpturata na Zheko Spiridoniv. Sofia, 1933]; Мавродинов, Никола. Любомир Далчев. С.,
1942 [Mavrodinov, Nikola. Lyubomir Dalchev. Sofia, 1942]; Петева-Филова, Евдокия. Иван
Милев 1897–1927. С., 1940 [Peteva-Filova, Evdokiya. Ivan Milev. Sofia, 1940].
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От голямо значение за осмисляне на основните тенденции в българското изкуство през отделните етапи на неговото развитие са поредица от общи съчинения. Такива са монографията на Богдан Филов за
старобългарското изкуство, обширната панорама на новото българско
изкуство от Андрей Протич, както и последната за разглеждания период
обобщаваща работа – книгата на Никола Мавродинов за новата българска живопис8. Общата (по тогавашната терминология „всеобщата“)
история на изкуството е представена чрез многотомните разработки на
Антон Митов и на Николай Райнов9. Прави впечатление, че за целия
период е направен само един по-обемен опит за теоретизация върху
проблеми на изкуството – от Д. П. Даскалов. Неговото самотно стоящо
сред цялата изкуствоведска литература съчинение отразява обаче една
много актуална тема, свързана с мощни художествени движения в
цяла Европа, и е доказателство за пряката обвързаност на българската
изкуствоведска мисъл с общите европейски тенденции10. На необходимостта от систематизиране на понятия и въвеждане в обращение на
различни сведения от историята на изкуството отговаря съставеният
от Н. Райнов речник11. През периода се появяват и различни албумни
издания, които отразяват както някои тенденции от българската рецепция
на изобразителните изкуства, така и усвояването на съществуващите
чужди традиции: албуми за Никола Михайлов, Иван Мърквичка, Илия
Бешков, Пенчо Георгиев.
През 30-те години на ХХ в. се появяват и специализирани аналитични
каталози за изложби – основно дело на Н. Мавродинов – за сбирката
на Георги Личев, за изложбата „100 години българско изкуство“, за
френската графика12.
Популяризацията на чуждото изкуство се осъществява чрез биографични очерци и етюди. Пионер в това дело е В. Димов с книжки
8 Филов, Богдан. Старобългарското изкуство. С., 1924 [Filov, Bogdan. Starobalgarskoto
izkustvo. Sofia, 1924].
Протич, Андрей. Петдесет години българско изкуство. Kн. 1–2. С., 1933–1934 [Protich,
Andrey. Petdeset godini balgarsko izkustvo. Kn. 1–2, Sofia, 1933–1934]; Мавродинов, Никола.
Нова българска живопис. С., 1947 [Mavrodinov, Nikola. Nova balgarska zhivopis. Sofia, 1947].
9 Митов, Антон. Ръководство по всеобща история на изкyството. T. I–VIII. С., 1925–1927
[Mitov, Anton. Rakovodstvo po vseobshta istoriya na izkustvoto. Vol. I–VIII. Sofia, 1925–1927];
Райнов, Николай. История на пластичните изкуства. Т. 1–12. С., 1931–1939 [Raynov, Nikolay.
Istoriya na plastichnite izkustva. Vol. 1–12. Sofia, 1931–1939].
10 Даскалов, Димитър П. Влияние на изкуството върху занаятите. С., 1907 [Daskalov,
Dimitar P. Vliyanie na izkustvoto varhu zanayatite. Sofia, 1907].
11 Райнов, Николай. Малък художествен речник. С., 1928 [Raynov, Nikolay. Malak
hudozhestven rechnik. Sofia, 1928].
12 Мавродинов, Никола. Сбирката Георги Личев. С., 1934 [Mavrodinov, Nikola. Sbirkata
Georgi Lichev. Sofia, 1934].
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приложения към сп. „Художествена култура“ за Тициан, Микеланджело,
Рафаел, Веласкес, Леонардо и др. Преводната изкуствоведска книжнина е оскъдна, макар и да се появява още в началото на формирането
на българското изкуствознание. Превеждат се отделни истории на
изкуството, някои романизирани биографии на художници (Рафаело,
Микеланджело, Леонардо, Рембранд, Ван Гог), основно заслугата е на
издатели като Сл. Атанасов и М. Смрикаров13.
В края на разглеждания период се появяват и книги, които представят епохата и творчеството на отделни художници с очерци от чужди
и български автори – за Рубенс, Ботичели, Рафаел и др14.
С времето се утвърждава като професионално поле за изява оперативната критика/обзори на текущи събития от художествения живот.
Сред лицата с най-изразена роля са Сирак Скитник (сп. „Златорог“, в.
„Слово“), Стефан Митов (в. „Литературен глас“), Никола Мавродинов
(сп. „Златорог“ и сп. „Изкуство и критика“). Първият оперативен критик
реално е Андрей Протич, който дори издава първите си публикации
още през първото десетилетие на века, събрани в сборник15.
В общественото пространство като популяризатори на изобразителното изкуство голяма роля изиграват лекциите, изнасяни от някои от
изкуствоведите. Първенството в това отношение принадлежи на Антон
Митов, който по непотвърдени сведения е изнесъл близо 750 лекции,
следван от Николай Райнов с около 600.
***
Българските изкуствоведи стоят много близо до чужди (европейски образци) не само поради факта, че значителна част получават
образованието си в чужбина, а други специализират там, а и защото
следват актуални тенденции, наблюдавани чрез използваната чужда
периодика и литература. За тези влияния и силно присъствие на европейски примери и практики свидетелстват както преки препратки
в публикации към чужди художници и събития от художествения живот, примери от историята на чуждото (световното) изкуство, така и
препратки към текстове и вплитане на имена на чужди художествени
критици и изкуствоведи. Особено ясно това проличава например в
13 Мутер, Рихард. История на изкуството. С., 1907 [Muter, Richard. Istoriya na izkustvoto.
Sofia, 1907]; Ван Луун, Хендрик В. Изкуствата. Т. 1–2. С., 1943 [Van Luun, Hendrik V. Izkustvata.
Vol. 1–2, Sofia, 1943].
14 Жиле, Луи. Рубенс. Живот, художествено тълкуване на произведенията и характеристика на творчеството му. С., 1944 [Zile, Lui. Rubens. Zhivot, hudozhestveno talkuvane na
proizvedeniyata i harakteristika na tvorchestvoto mu. Sofia, 1944].
15 Протич, Андрей. Изкуство, театър, литература. Студии и критика 1902–1906. Кюстендил,
1907 [Protich, Andrey. Izkustvo, teatar, literatura. Studii i kritika 1902–1906. Kyustendil, 1907].
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текстовете на Никола Мавродинов, където силно се усеща френското
влияние и безапелационното признаване на водещата роля на Париж в
изобразителното изкуство. Европейските образци като важен елемент
за съпоставка се откриват и при обзорите на Васил Димов, на Стефан
Митов, както и в публикациите на Андрей Протич. Като цяло обаче не
може да се каже, че някои от тези изкуствоведи следват и се опитват
да налагат едностранчиво чужди модели; те се движат, разбира се, в
рамките на влиянието на школите, които познават, и на местата, където
са учили и/или специализирали.
Този европоцентризъм съжителства със стремеж да се поощрява
създаването на самобитно национално изкуство и да се открояват и
популяризират неговите специфики от миналото. Българските изкуствоведи умело съчетават тези две насоки – факт, който е от особено
значение, като се има предвид, че от края на 20-те години се засилват
националистическите настроения в обществото, а авторитарният режим, установен от май 1934 г., налага като един от идеологическите си
компоненти националната самобитност.
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THE BULGARIAN ART HISTORIAN/ART CRITIC –
AN ATTEMPT FOR PROFILING (UNTIL THE 40S
OF THE XX CENTURY). TO THE QUESTION OF
THE EUROPEANIZATION OF ONE FORMING
DIRECTION
Nikolay Poppetrov
Abstract: In the period from the end of the 19th century until the mid-1940s, Bulgarian art studies are formed. During these years, two generations of art historians
are appearing. The researches in history of art are conducted by people with university education in archaeology, classical philology, history, philosophy and as
well as graduates in architecture or of the art academy. All the main directions of
the art activities are formed: studies on the history of art, studies of contemporary
artistic trends, monographs for contemporary artists; lecture courses on the general
history of art appear, as well as summary texts on contemporary Bulgarian art.
Significant contributions have been made to the field of medieval architecture,
painting and book miniature. Operational criticism has been greatly developed –
mainly reviews and overviews of exhibitions. As a generally, Bulgarian art studies
follow the developed Western models – from Germany, France, Belgium. This
determines its openness to innovations in art studies and its role in comparing
Bulgarian art with European cultural processes.
Key words: art history, art critics/art historians, monographs for artists
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ И „РИАЛИТИ ТВ“
Михаил Мелтев1
Резюме: Текстът разглежда артистичните, социалните и икономическите
причини за възникването на риалити форматите в телевизията в динамиката
на двупосочното проникване и влияние, но и конкуренция между Европа
и Съединените американски щати. Изходна позиция е не отрицанието,
а анализ на процесите, които се базират на демократичния потенциал в
изкуството и рушат бариерата между зрител и автор. Този потенциал от
своя страна мутира от обществена тенденция, служеща на определени
национални политики, в медийна тенденция, подчинена на стремежа към
тотална печалба, ясно изразена в идеята за риалити телевизия. Процесите
протичат в условията на явлението, наречено глокализация – термин, който
съчетава взаимната обусловеност на глобално и локално. В условията на
тотална надпревара между информационните гиганти и конгломерати се
ражда икономическа стратегия, при която продуценти и разпространители
създават продукт, който заличава националните различия и граници и формира
стандартизирани глобални пазари, като същевременно, вместо да изолира,
тя интегрира локалните пазари. Успехът на продуцентски компании като
„Ендемол“, „Бритиш Гастуей“ и „Гренада“ е знак за интернационализацията
на телевизионната продукция и пример за успеха на Европа в конкуренцията
със САЩ.
Ключови думи: телевизия, глобализация, локализация, глокализация,
риалити

Вероятно е странно да говорим за изкуство, а още по-малко за европейско изкуство или национална идентичност, когато става дума за
телевизионни риалити формати. Сигурен съм, че глобалният размах
на явлението не предизвиква съмнение у никого, но това едва ли е така
по отношение на връзките му с изкуство и културни индустрии? Това
е причината за изследователското усилиe, чийто резултат е този текст.
Преди да се спра на икономическата страна на явлението, ще обърна внимание на една често пренебрегвана особеност на изкуството:
1 Dr. Michael Meltev is a Professor in New Bulgarian University, film director and producer.
He directed more than 20 documentary and feature films. Research field: film TV direction, production and management. Author of the books: “Television Producer” (1999), “Television as
Cultural Industry” (2007), “Film and Electronic Media” (2012) and many articles and studies
in the field of Film and electronic media. He has been awarded with national and international
awards. E-mail: mmeltev@abv.bg
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демократичния му потенциал. Алтернативното кино и аудио-визуални
форми от 60-те и 70-те години на миналия век се стремят да разрушат
бариерата между автор и зрител. Новата френска вълна, ъндърграунд
киното в Ню Йорк, различните „реализми“ търсят автентичния разказ
на обикновения човек, на личната история без цензура. Това вероятно са опити за механично прехвърляне на демократичните ценности
в аудио-визуалните изкуства. В този смисъл риалити телевизията е
реализирана мечта на алтернативните видео пионери, като предлага
програма без сценарий, без предварително написани реплики, без професионални актьори и с участието на хора от живия живот, от различни
социални сфери и прослойки. Явлението съвсем не се ограничава до
кино, видео и телевизия. Още през 1974 г. Майкъл Ашър събаря стената
между изложбените площи и офисите в галерията и слива публично
и лично пространство. Художникът скулптор Дан Греъм предлага
стъклена фасадата на дома в проекта „Промяна в кварталната къща“ и
открива делника на обитателите за погледа на минувачите. През 1991
г. Пиер Жозеф, Филип Перен и Филип Парено обявяват изложба „в
реално време“: в продължение на месец те живеят в галерията Air de
Paris в Ница, която наричат „Ателието на Рая“. Вероятни техни предходници са Герхард Рихтер и Конрад Фишер, които излагат себе си
на показ в мебелен магазин като демонстрация на „капиталистическия
реализъм“. Йозеф Бойс излага себе си, затворен в продължение на 24
часа в кутия в проекта си „24 часа“ от 1965 г., а десет години по-късно
в проекта „Аз харесвам Америка и Америка ме харесва“ една седмица
живее в галерия „Рене Блок“ с един койот. Крис Бърдън стои заключен
в кабинка на съблекалня 5 дни за своя “5 Days Locked Piece” (1971).
Година по-рано Мариони основава музей на концептуалното изкуство
в Америка. Смята се, че от концептуалистите произлиза идеята да се
обърне внимание на баналните действия на всекидневния живот. В
началото на 1990-те в практиката им навлиза запис и показ на инсталациите. Джулия Шер въвежда в своите инсталации „Сигурност от
Джулия“ (“Security by Julia”) видеокамери за наблюдение на живо,
а Брус Науман представя заснети нощем образи от инсталираните в
ателието му инфрачервени охранителни камери в „Картографиране на
студио“ (“Mapping the Studio”).
Механичното сравнение на посочените артефакти и появата на
телевизионните риалити формати почти по същото време заплашва
да завърти порочен кръг на причина и следствие. Затова вероятно е
правилно да се обърне внимание на предшествениците от 1960-те и
70-те години, в които се отразява духът на времето и обществените
настроения, които позволяват излагането на интимното. Ходът на
Студената война предразполага обществата в Западна Европа и САЩ
към възприемане на вмешателството в личното пространство като ес459

тествена необходимост и дори патриотичен акт. Публично достояние
стават разследвания на тайните служби, които внушават, че врагът е
навсякъде: в добрите квартали и в покрайнините, у съседите и дори у
дома. Параноята се засилва след първия успешен опит с атомна бомба
на Съветския съюз през 1949, Корейската война година по-късно и
последвалия маккартизъм с „лова на вещици“, чрез който възпирането
на комунистическата заплаха се превръща в приоритет на националната
сигурност на САЩ и Западна Европа. През 1948 е публикуван романът
„1984“ на Джордж Оруел – антиутопия, в която държавата подчинява
тотално личността чрез пропаганда, наказания и страх. Главният персонаж на този тотален контрол е Големият брат – всевиждащ, всечуващ,
всепроникващ на публични места, в дома, в душите.
Епохата на Студената война отминава, но обстановката сякаш не се
променя. Особено след 11-и септември 2001 г. Според проучванията на
компанията за национална сигурност CCS Int. средностатистическият
жител на Ню Йорк е записван средно между 73 и 75 пъти на ден от
камерите на обществени места. Наблюдението на обикновения гражданин се превръща в приоритет на националната сигурност в САЩ
и Европейския съюз. Врагът комунист е заменен с врага терорист.
Камерите са навсякъде: на кръстовища, в супермаркети, пред банки и
обществени институции, в офисите. Те стават част от живота, вече не
се приемат за нарушаване на личното пространство. Любопитството
към частния живот не се приема за воайорство и хората не са вече воайори, защото воайорството предполага забрана: те са зрители на „Биг
Брадър“, читатели на жълта хроника, на криминалета. И като такива
имат право да надникнат и в най-скритите, най-интимни кътчета на
живота около тях. Докога? – не е ясно.
Това са очертанията на пътя, по който демократичният потенциал,
заложен и проникнал в съвременното изкуство, мутира от обществена
тенденция, служеща на определени национални политики, в медийна
тенденция, подчинена на стремежа към тотална печалба, ясно изразена
в идеята за риалити телевизия.
От другата страна стои дълбоката криза, в която изпада телевизионната индустрия в края на 1980-те години. В Европа новопроникналите
комерсиални канали се нуждаят от евтина и конкурентна продукция, а
обществените телевизии са притиснати от конкуренцията им. В САЩ
новата комерсиална ТВ мрежа – „Фокс“ и множеството регионални и
местни независими станции разбиват олигопола на ABC, NBC и CBS,
навлиза пипълметрията, а всеобхватното разпространение на кабелна
телевизия и видео раздробява рекламния пазар, парцелира аудиториите
и принуждава операторите да намалят стойността на производство на
час-програма. Удобен изход от ситуацията се оказват риалити форматите: евтини за производство, без скъпите звезди и сценаристи, без
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професионални гилдии. Съществен момент в кризата е драматичното
нарастване на производствените цени поради повишените разходи
за актьори, режисьори, сценаристи, композитори. Привличането на
звезди в името на рейтинга значително вдига разходите „над чертата“ и създава изкуствен дефицит на пазара на труда. Симптоматичен
пример в това отношение е сериалът „Приятели“, чиято продукция
нараства от 1 млн. долара през 1994 на 7.5 млн. през 20012. Същевременно рекламните приходи намаляват драстично. В резултат на това ТВ
мрежите изкупуват сериалите на цена под производствената стойност,
продуцентите губят средно 100 хил. долара на епизод. Те са принудени
да намалят надниците и да съкращават персонал; професионалните
гилдии отговарят със стачки. Такъв проблем няма и не може да има
при риалити форматите: наемат се начинаещи актьори и натуршчици,
необвързани в професионални организации, без да броим предаванията,
които разчитат на аматьорски клипове, в които се влага единствено
ентусиазмът на зрителите. Изображението (поне в началото) разчита на
репортажна техника, налично осветление, натура вместо декори и така
производствените разходи на час-програма са несравнимо по-ниски
от тези за ТВ драмата в праймтайма. Продуцентите могат да върнат
първоначалните инвестиции още от излъчването по националния ефир.
В началото на 90-те години единствените предавания в праймтайма,
които не са финансово губещи, са риалити форматите. Повратната
година е първата година на новото хилядолетие: на фона на загуби от
100 до 300 хил. долара на всяка серия или ситком, обща стачка за повишаване на авторските възнаграждения от професионалните гилдии
в Холивуд, „Сървайвър“ бележи рекорд по рейтинг в праймтайм. Това
предопределя обръщането на телевизионните мрежи към замяна на
скъпата игрална продукция с евтини риалити програми, които могат
и да се продават на международните пазари, то е причината за възхода
им в края на десетилетието.
Печалбата от произведена програма обаче може да бъде сигурна
едва при продажби в чужбина (след като разходите се възстановят от
местния пазар). Риалити предаванията носят и този потенциал. Веднъж
възстановили разходите от първо излъчване в праймтайма, следващите
излъчвания са чиста печалба. Някои от тях се продават на международните пазари в оригиналния си вид: „Неразгадани мистерии“, „Спасителен екип“ са продадени в редица страни в Европа като Германия,
Швеция, Дания, Испания, Франция, както и в Канада и Япония. Други
имат локален характер и се продават като „формат“, което ще рече кон2 Magder, Ted. The End of TV 101: Reality Programs, Formats and the New Business of Television. In: Reality TV: Remaking Television Culture (eds. Susan Murray and Laurie Ouellette),
NY: New York University Press. 2004, 139–142.
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центрирано формулирана идея, форма, правила и условия. Опаковката,
наречена „формат“, е създадена, за да атакува международните пазари.
Тя е измислена така, че да бъде лесно приспособена към „местните“
локални условия и пазари.
Това е естественият път, по който риалити телевизията става част от
икономическата стратегия, наричана „глокализация“ – дума, производна
от съчетанието между термините „глобализация“ и „локализация“. Тя
диктува създаването на ТВ продукти, предназначени за стандартизираните глобални пазари, без да изключва от търговските цели специфичните особености на местните пазарни сегменти3.
Това изкуство изглежда развито до съвършенство от холандската
продуцентска компания „Ендемол“. В началото на ХХІ век тя е развила
5000 програмни продукта, по-голяма част от които са игри и риалити
формати като „Фактор Страх“ (“Fear Factor”), „Академия за звезди“
(“Star Academy”), „Биг Брадър“ (“Big Brother”). Не е нужно даже да
казваме, че „Биг Брадър“ е форматът, който най-добре илюстрира успеха
на глокализиращата стратегия. Само за две години той е продаден в 17
европейски страни, а CBS плаща 20 млн. долара за него.
Това става практика в Европа. Рискът от провал при купуването на
формат, организиран в железни правила, доказали своята жизненост
пред международни публики и пригоден и адаптиран към местния пазар,
е минимален. Практиката показва, че четири от пет нови оригинални
игрални форми са обречени, докато при проверените на световната сцена
риалити продукти три от четири се приемат успешно от публиката и
се задържат в програмната схема на поне един сезон. За европейските
комерсиални телевизии това е въпрос на оцеляване: те не могат да
си позволят методиката „проба-грешка“ на американските свръхкорпорации. В този период те се борят за стабилизация на мястото си в
националния ефир срещу монопола на обществените телевизионни
станции. Освен огромните рекламни приходи, те придобиват и допълнителното преимущество за изпълнение на задължителната квота от
50% европейска продукция в програмата по силата на Европейската
конвенция „Трансгранична телевизия“. Това са причините за появата и
успеха на европейските продуцентски компании като „Ендемол“ (Холандия), „Гренада“ (Великобритания), „Гастауей“ (Великобритания),
които интернационализират своите продукти по американски модел
и в конкуренция с американските телевизионни свръхгиганти.
Риалити предаванията са добра почва и за продуктово позициониране. Това обстоятелство играе ключова роля за рекламодателите след
3 Raphael, Chad. The Political-Economic Origin of Reali-TV. In: Reality Television: Remaking
Television Culture (eds. Susan Murray and Laurie Ouellette). NY: New York University Press,
2004, 130.
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появата на устройства за изчистване на рекламни блокове като TiVo
ReplayTV и дигитализацията на мрежите. Новите технологии застрашават сериозно позициите на традиционния рекламен клип в неговия
класически модел на излъчване в рекламни паузи.
В заключение може да се каже, че риалити форматите са рожба и
следствие от глобализацията в социален, политически и икономически
смисъл. Те са невъзможни без нея. Локалната им приспособимост е
пример за заличаване на културните идентичности и универсализма
на консумативните илюзии.
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GLOCALIZATION AND ‘REALITY TV’
Michael Meltev
Abstract: This article is about the artistic, social and economic reasons for the
emergence of reality television in the dynamics of mutual influence and competition between Europe and the United States under the conditions of glocalization
(concepts arising from a combination of the terms globalization and localization).
The context of severe competition between international information conglomerates made these programmes part of the economic strategy called “glocalization”
where producers and distributors create products that erase national differences
and borders and form standardized global markets which instead of segregating,
integrate local markets. The success of production companies such as Endemol,
British Castaway and Grenada is a signal for the internationalization of television
production and successful competition of Europe against US corporations.
Key words: television, globalization, localization, glocalization
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

АСПЕКТИ НА УЕСТЪРНИЗАЦИЯТА В ДВА
СЪВРЕМЕННИ ГЕРМАНСКИ ФИЛМА
Александър Донев1
Резюме: Под уестърнизация (‘westernization’) би следвало да разбираме
процеса на трансформация (или опитите за такава) на незападните общества
под влиянието на западния културен и социо-икономически модел. В
статията обекти на този процес са съвременните общества в България и
Румъния, представени в два съвременни германски филма – „Уестърн“
(2017) и „Тони Ердман“ (2016). И в двата филма противоречията между
западните цивилизационни „интегратори“ и местните хора се съпровождат
от концептуални конфликти сред самите проводници на съвременната
„уестърнизация“.
Ключови думи: посткапитализъм, културни стереотипи, преходът в Източна
Европа, идентичност

Под уестърнизация (‘westernization’) би следвало да разбираме процеса на трансформация (или опитите за нея) на незападните общества
под влияние на западния културен и обществено-икономически модел.
В случая обекти на този процес са съвременните общества в България
и Румъния, представени от два съвременни германски филма, които
интерпретират подобна проблематика, а именно – „Тони Ердман“ (2016)
и „Уестърн“ (2017). Основна тема в тях е сблъсъкът на западните културни стереотипи и посткапиталистически практики с разклатените
от прехода общества на двете страни-членки на Европейския съюз с
най-нисък жизнен стандарт – Румъния и България. В същото време и
в двата филма противоречията между западните цивилизационни „интегратори“ и местните хора са допълнени от концептуални конфликти
сред самите проводници на съвременната уестърнизация.
Всеки филм, разбира се, въздейства не толкова със своите концепции,
колкото благодарение на убедителността на по-големите или по-малки
частици живот, които присъстват в него. Тези фрагменти житейска
достоверност се стремят да създадат един завършен и убедителен
микрокосмос, който служи като производен на големия свят извън
филмовата зала, но и като негово „упътване за употреба“. Сюжетите,
1 Dr. Alexander Donev is a Specialist at the Screen Arts department in the Institute of Art Studies,
BAS. Research field: film studies, film marketing. Author of the book: “Ask the Audience” (2018).
Visiting lecturer in cinema studies at NATFA (Sofia). E-mail: alexanderdonev@gmail.com.
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актьорските изпълнения, режисьорските и операторски решения, цялата
машинария на филмовата репрезентация са само техники, които да ни
накарат да повярваме, че това, което гледаме, се е случило, случва се
или може да се случи наистина.
Филмът на Марен Аде „Тони Ердман“ (2016)2 ни среща с един баща,
който на прага на настъпващата старост се опитва да спечели отново
уважението и любовта на дъщеря си. Неговата стратегия е да ѝ припомни
детството, когато той я е забавлявал със странните си превъплъщения,
дразнещи със сигурност немалко хора около тях. Днес обаче младата
жена е част от мултинационална консултантска фирма и трябва да
проведе драстични съкращения на персонала в румънския клон на
световен петролен концерн.
„Уестърн“ (2017)3 на Валеска Гризебах разказва за група германски
строителни работници, които подготвят изграждането на голям хидротехнически обект край българско село в планината. Към постоянния
екип, чиито членове изглеждат нещо средно между „бачкатори“ и
рейнджъри, за първи път се е присъединил един около 50-годишен
особняк. Той трудно се приспособява към установената йерархия и
влиза в противоречие с ръководителя на екипа. В същото време именно
аутсайдерът успява да спечели доверието и уважението на местните
жители, които първоначално са третирани от групата „цивилизатори“
като индианци, току-що захвърлили лъковете и стрелите.
И двата филма са изградени върху острия конфликт между два
възгледа и модела на поведение, които представляват различни, в известен смисъл диаметрално противоположни аспекти на съвременното
западно общество. Единият изразява подчинението на принципите
на експанзионистичния корпоративен бизнес: в „Тони Ердман“ това
е дъщерята Инес, в „Уестърн“ – ръководителят на групата строители
Винсент. Противоположният типаж, всъщност протагонистите и в двата
филма, са представени от бащата Винфрийд, учител по музика, който
обича да се превъплъщава в застаряващия светски провокатор „Тони
Ердман“, и от споменатия вече аутсайдер сред групата строители на
име Майнхард. И двамата герои действат не толкова с думи и осъзнати стратегии, колкото с импулсивни реакции и праволинеен отказ от
приспособяване. Те много отчетливо се съпротивляват срещу грубото
нашествие на неолибералния глобализъм в пощадените досега от него
източноевропейски общности, доминирани от родовите връзки. Усеща
се, че и двамата изпитват своеобразна носталгия към тези светове, с
чиято първичност и естественост на отношенията се чувстват емоцио2 https://www.imdb.com/title/tt4048272/ [accessed 21 August 2018].
3 https://www.imdb.com/title/tt5157326/ [accessed 21 August 2018].
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нално свързани. Очевидно, че и за двата филма основното е сблъсъкът
на различни ценности между двата типа герои, произхождащи от една
и съща среда, в единия случай свързани дори биологично, но изповядващи различни философии.
За нас все пак най-интересно е, че фонът, на който се развиват
тези конфликти и който до известна степен служи за катализатор и
своеобразен лакмус на противоречията, е действителността на актуал
ния източноевропейски, по-точно източнобалкански икономически и
социален преход. В „Тони Ердман“ основното място на действието е
Букурещ – една типична, наваксваща изоставането посткомунистическа
столица от началото на ХХI век. Тя представлява живописна смесица
от местната парвенющина, високомерието на западните пришълци и
стаеното достойнство на обърканите от прехода обикновени хора. В
„Уестърн“ за среда и стимул на действието служи монолитната, сякаш
незасегната от промените, самозадоволяваща се и самодостатъчна
българска селска общност. Двата филма се занимават в еднаква степен
както с конфликтите между различни типове възгледи за света и човека
в съвременното германско общество, така също с проблемите на (пост)
модерния капитализъм, напреженията между центъра и периферията
в ЕС, сексизма на работното място и в ежедневието.
Ключовото социокултурно понятие, с което можем да назовем този
процес на трансформация на съвременните балкански общества, е споменатата вече уестърнизация. Етимологията на термина произхожда
обаче не от наименованието на класическия киножанр, въпреки че
Валеска Гризебах до един момент доста подвеждащо си играе с неговите знаци и клишета. Тази игра всъщност представлява проекция на
ограничеността, владееща всички нива на западните общества, които
интерпретират отношенията между Изтока и Запада в съвременна
Европа чрез елементарни, черно-бели опозиции, характерни именно
за жанра на уестърна.
Еднo от най-задълбочените изследвания в критична светлина на
социокултурните, политически и икономически аспекти на проблема
за уестърнизацията е дело на американския историк от германски
произход Теодор Х. фон Лауе в неговата книга “The World Revolution
of Westernization: The Twentieth Century in Global Perspective” (1987)4.
В нея той не е склонен да признава еднозначно приноса на културния
Запад за цивилизоването на света и заявява с абсолютна категоричност:
„Западната мощ и западната култура са причината за перманентната
културна революция, сполетяла неподготвените, незападни хора като
4 Von Laue, Theodore H. The World Revolution of Westernization: The Twentieth Century
in Global Perspective. Oxford University Press, 1987. Available at: https://archive.org/details/
worldrevolutiono00theo [accessed 24 August 2018].
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им натрапва нуждата от една унизителна имитация“5. Той дори отива
по-нататък: „Твърде малко хора в извънмерно привилегирования Запад
разбират дълбините на отчаянието, безизходицата и яростта, до които
световната революция на уестърнизацията е принизила своите жертви“6.
Според фон Лауе индустриализацията, а така също културната и
социално-политическа модернизация са неразривно свързани с репресията. Задълбочен изследовател на германския и руския стопански възход
от втората половина на ХIХ век, както и на японската уестърнизация
от епохата Мейджи, той установява ясната зависимост между бързия
икономически успех, от една страна, и ограничаването на социалните
свободи и установяване на строга дисциплина – от друга. Според фон
Лауе няма нищо нелогично във факта, че в своя стремеж от края на 20-те
години на ХХ век за бързо наваксване на индустриалното изоставане
вследствие на Първата световна война Италия и Германия прегръщат
фашизма, а Съветска Русия – комунизма.
От двата споменати филма, без съмнение, „Уестърн“ (не само заради
заглавието си) е този, който е ситуиран по-дълбоко и концептуално в
самата сърцевина на темата. Той започва като разказ за ежедневието на
група германски стрoителни работници, които подготвят строителната
площадка за изграждането на водноелектрическа централа в Родопите.
Може да се каже, че сюжетът на филма на Валеска Гризебах стъпва на
значителна фактологична основа, пряко свързана с предисторията за
строежа на скандално известния ВЕЦ „Цанков камък“, чието проектиране и изпълнение всъщност е дело на консорциум от австрийски
фирми. (Австрия е и третият партньор от филмовата копродукция, в
която участват още Германия и България.)
„Тони Ердман“ от своя страна сякаш на втори план тематизира стратегиите за радикално рационализиране на работните процеси в процеса
на глобална експанзия на съвременните мултинационални компании.
Сюжетът на филма все пак дава ясен знак за безцеремонните икономически експерименти, провеждани в новоприсъединените към ЕС
балкански страни, раздвоени между трудното преодоляване на спрялото
социалистическо време и копнежа за пълноценна и бърза интеграция
с развития Запад. Успоредно с този актуален социологически проблем
се разгръщат филмовите отношения между бащата – пенсиониран учител по музика, артистичен провокатор и латентен антиглобалист – и
неговата единствена дъщеря, отдадена на корпоративната си кариера
на консултант, специализираща се в провеждане на стратегии за оптимизация на разходите и съкращения на персонала.
5 Von Laue. The World Revolution of Westernization, 4.
6 Von Laue. The World Revolution of Westernization, 7.
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Най-вероятно допреди няколко години в подобна немска арт продукция отношенията между двамата главни герои биха се изяснявали в рамките на повече или по-малко драматично семейно събиране
сред живописната алпийска природа. Във филма на Марен Аде обаче
процесът на повторното преоткриване между бащата и дъщерята се
разгръща на фона на днешния мултикултурен и западноориентиран
Букурещ, приютил офисите на стотици от най-големите световни
концерни. Но този лъскав и безлично интернационален декор много
неумело прикрива както конфликта между поколенията в съвременните
западни общества, така също смута и меланхоличната неувереност на
обикновените румънци пред скоростта и последствията на промяната.
Двата филма всъщност тематизират не само различната география
и етнография, но и разнородни аспекти на новия тип уестърнизация,
осъществявана в България и Румъния под знамето на Европейския
съюз и не само на него. Показателно е, че и в двата филма процесите
на това „озападняване“ се анализират не само въз основа на сблъсъка
между актуалните посткапиталистически практики и местната среда,
но и чрез противоречията сред самите „уестърнизатори“.
Специфично предизвикателство спрямо немския произход на тази
тема е липсата на големи колониални традиции за Германия. Твърде
бързо тя губи след Първата световна война своите владения в Африка,
Китай и Океания. Но въпреки всичко в германския манталитет сякаш
изначално се съдържа латентното имперското самочувствие на велика
сила, носител на цивилизованост и прогрес за цялото човечество. Тези
характерни черти на тевтонския национален характер се подчертават
от факта, че Германия днес се е утвърдила като четвъртата по големина
световна икономика (след САЩ, Китай и Япония) и третия по големина
износител в съвременния свят.
Немаловажен аспект, който е по-подчертан в „Уестърн“, но се усеща
и в „Тони Ердман“, е припомнянето на общото историческо минало. И
България, и Румъния са съюзници на нацистка Германия през по-голямата част от Втората световна война. Подобно припомняне не е основание за натякване или присъда – това прави по-директно в румънски
контекст новият филм на Раду Жуде „Не ме интересува дали историята
ще ни запомни като варвари“ (2018)7. В разглежданите два филма тук то
е отчетено просто като факт и е предоставено на зрителя за свободна
интерпретация. Неговото наличие обогатява времевата перспектива
на разказа и неговия обхват, подсилва внушенията, че нито „Уестърн“,
нито „Тони Ердман“ разказват една откъслечна история, някакъв просто случаен епизод. Всъщност те подсказват, че случващото се днес е
7 https://www.imdb.com/title/tt8506840/?ref_=nm_flmg_dr_1 [accessed 21 August 2018].
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елемент от по-голям пъзел, то е част от верига причинно-следствени
връзки, за която трябва да си даваме сметка. Допълнително разширяване на перспективата, но по посока на измеренията на глобализма, се
осигурява и от една сякаш изпусната реплика на Майнхард за неговото
вероятно минало като наемник в чуждестранния легион, както и от
принадлежността на героинята на Сандра Хюлер към мултинационална
компания, която утре може да я прати в Шанхай или Сингапур.
Комплексният образ на действителността и в двата филма се реа
лизира чрез натрупването на поредица маловажни наглед детайли,
които допринасят за неимоверното разширяване на социалния, исторически, политически и културен контекст, в който функционират
техните сюжети. В същото време именно непринудеността на тези
мимолетни кинематографични коментари предпазва двата филма от
вулгарна социологичност и предпоставеност. Почти случайният, реещ
се поглед на Инес навън през прозореца от лъскавите офиси в „Тони
Ердман“ се плъзга по мизерията и нещастието на неуспелите да се
„качат във влака“ на постсоциалистическия икономически „бум“, но
това са картини, които сякаш не я засягат. Особено показателна характеристика, сякаш също без особено задълбочаване, представлява
диаметралното разместване на положителните и отрицателни стойности
при традиционните конфликти между поколенията. И в двата филма
точно по-възрастните герои са носители на антиконформисткия тип
поведение, който се идентифицира с протест срещу авторитaризма,
консумативните стереотипи и глобалисткия капитализъм. Чисто биографично и поведенчески и двамата – Винфрийд от „Тони Ердман“ и
Майнхард от „Уестърн“ – изглеждат свързани със спонтанните граждански движения срещу консервативната политическа система от края
на 60-те и съответно от 80-те години. И двамата имат вида на загубили
тези битки за прeобразуване на обществото, но неизневерили дълбоко
в себе си на своите тогавашни убеждения.
Едва ли е случайно, че дълбоко под повърхността на сюжетите и в
двата филма се подсказва експанзията на западните икономически сили
на изток в търсене на природни ресурси. В „Тони Ердман“ героинята
трябва да осъществи драстични съкращения на персонала в наскоро
приватизирана петролна компания. В „Уестърн“ темата за водата, която е в изобилие в реката, но често липсва в домовете на хората, става
причина за конфликт между местните жители и чуждестранните строители. А и никъде не става ясно доколко целта на тяхното присъствие
тук – изграждането на гигантското хидротехническо съоръжение – е
нещо желано, от полза и в интерес на селото и хората от околността.
Част от контекста за възникването на двата филма би могло да се
предположи, че е формирана и от острата дискусия преди няколко
години в либералните кръгове на германското общество относно една
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търговска организация „Суровинен алианс“ (“RA Rohstoffallianz GmbH”).
Тя е инициирана от енергийния концерн ЕОН, към който бързо се
присъединяват още някои от най-големите германски компании като
„Байер“, BASF, „КрупТисен“, BMW, „Бош“, „Фолксваген“ и др. За своето
членство всяка от тях плаща годишна вноска от 300 хиляди евро. Бурен
отзвук в немското общество предизвиква едно изявление на шефа на
този алианс от началото на 2013 г., който казва: „За своето развитие
германската икономика има нужда от суровини – газ, нефт, минерални
ресурси. За свободния достъп до тях разчитаме на съдействието на
правителството, а ако е необходимо и на армията“8. Макар и по-късно
опровергана, тази формулировка издава едно възродено от недалечното
минало самочувствие на най-мощните германски корпорации, които се
стремят с всички средства да осигурят своето настъпление в глобален
мащаб. Очевидно обаче съвременното немско общество и висши политически кръгове не са склонни да допуснат подобна нетактичност. През
януари 2016 г. „Суровинният алианс“ се саморазпуска и е ликвидиран
като организация. В контекста на тези събития поредица от наглед маловажни детайли и внушения от „Тони Ердман“ и „Уестърн“ придобиват
смисъла на предупреждения и категорични коментари относно някои
тенденции в съвременната германска политика и икономика.
В заключение бих предложил в контекста на тези два филма да си
припомним и една мисъл на Валтер Бенямин, великия германски изследовател от еврейски произход, в центъра на чиито изследвания стои
критическата интерпретация на съвременната европейска култура. В
своята студия „Върху понятието за история“, която представлява една от
последните му завършени творби, създадена в началото на 1940 г., само
месеци след началото на Втората световна война, Бенямин пише: „Не
съществува такъв документ на културата, който в същото време да не
е свидетелство за варварство“9. С това той иска да внуши, че във всеки
прекрасен и толкова възхваляван акт на хуманистична трансформация,
когато го разгледаме достатъчно задълбочено, не е трудно да открием
и една тъмна страна, някаква сянка на насилие. Културата всъщност е
комплексен и дълбоко противоречив процес. Тя винаги е резултат от
принуда, следствие на поредица, наложени отвън усилия, ограничения
и стоварени отговорности. Те трансформират индивида и обществото,
нарушавайки обичайните му стереотипи, за да го изведат до ново състояние, което съответства на следващ етап от развитието на човешката
цивилизация. Културата винаги е процес не само на придобиване, на
8 Rohstoffsicherung mit welchen Mitteln. – Germanwatch, 28.02.2013. Available at: https://
germanwatch.org/de/6391/ [accessed 21 August 2018].
9 Бенямин, Валтер. Художествена мисъл и културно самосъзнание. С., 1989, 582 [Benjamin,
Walter. Hudozhestvena misal i kulturno samosaznanie. Sofia, 1989, 582].
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усвояване, но и на загуби и жертви. Онова, което се постига в социален,
политически и икономически план, в много случаи е за сметка на изгубени ценности, разрушени модели на общуване, взривена хармония
между личността и средата, която обитава.

1. „Уестърн“, реж. Валеска Гризебах (2017, Германия, България, Австрия)
“Western”, dir. Valeska Grisebach (2017, Germany, Bulgaria, Austria)

2. „Тони Ердман“, реж. Марен Аде (2016, Германия, Австрия, Монако, Румъния, Франция)
“Toni Erdmann”, dir. Maren Ade (2016, Germany, Austria, Monaco, Romania, France)
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ASPECTS OF ‘WESTERNIZATION’ IN TWO
CONTEMPORARY GERMAN FILMS
Alexander Donev
Abstract: Westernization is understood as a process of transformation (or the
attempts to doing it) of non-Western societies under the influence of the Western
cultural and socio-economic model. In this paper the objects of the process are
the contemporary societies in Bulgaria and Romania, represented in two contemporary German films – respectively in ‘Western’ (2017) and in ‘Tony Erdmann’
(2016). In both the contradictions between western civilizational ‘integrators’ and
local people are supplemented by conceptual conflicts among the ‘carriers’ of
contemporary Westernization.
Main subject in both movies is the clash of the western cultural stereotypes and
post-capitalist practices with the shaken by the transition societies of both county
members of EU with lowest living standard. Film protagonists are two Germans:
the former music teacher Winfried who loves to play the elderly provocateur ‘Toni
Erdmann’, and Meinhardt, a 50-year-old outsider in a gang of construction workers
who have travelled from Germany to an isolated patch of rural Bulgaria to lay the
foundation for a future hydroelectric power plant. Both characters strongly oppose
the brutal invasion of neo-liberal globalism in the East European communities.
The background of the paper is Theodor X. von Laue book ‘The World Revolution
of Westernization: The Twentieth Century in Global Perspective’ (1987). According
to von Laue, industrialization, as well as cultural and social-political modernization,
are linked with repression. In the context of the current economic expansion of
the major international companies a series of seemingly insignificant details and
suggestions from ‘Tony Erdmann’ and ‘Western’ acquire the nature of warnings
and direct allegations of some trends in modern German politics and economics.
Key words: post-capitalist, cultural stereotypes, Eastern European transition,
identity
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКО ВЛИЯНИЕ
НА СЪВРЕМЕННАТА СЕРИЙНА ТЕЛЕВИЗИОННА
ДРАМА В САЩ
Елица Гоцева1
Резюме: Статията анализира развитието на съвременната серийна едночасова
драма в САЩ, изкуството на драматургията на дългата форма в съвременната
телевизия и приноса на европейските автори и продуценти към тях. Изследват
се измеренията на културните влияния в серийната драматургия, нейните
характеристики, комплексни сюжети и персонажи. Работата е база и за
следващи изследвания, където авторът ще се опита да намери и евентуално да
създаде собствен метод на естетическия подход за анализ на телевизионната
драма.
Ключови думи: поетика, драматургия на дългата форма, Златен век, арт
телевизия, нетрадиционен наратив, драматична структура

Съвременната серийна телевизионна драма в САЩ поднася необикновена палитра от исторически, псевдоисторически, актуални и
фантастични светове, чиито сложни сюжети с комплексни герои създават неповторимо чувство за действителност. Обединявайки смисъл
и емоция, тя ангажира и изисква от многобройната си публика пълна
концентрация, предоставяйки ѝ невиждано до този момент естетическо
съпреживяване, за разлика от холивудските филми, чиято ескейпистка
функция все повече отблъсква мислещия зрител. Именно промяната и
упадъкът на холивудското конвенционално кино накараха способните
кинотворци да търсят израз на творческия си порив в друг формат –
телевизията. Телевизионните сериали, които по естетиката си, начина
на заснемане и дълбочината на конфликтите си приличат повече на
пълнометражни филми, са тези, които привличат и доставят на зрялата публика удоволствието от драматичните сюжети. Средствата за
пресъздаването им на „малкия“ екран са пропорционални на въображението на техните сценаристи. Още от зората на киното САЩ винаги
са привличали и са се учили от европейските талантливи кинотворци.
1 Dr. Elitsa Gotseva is an Assistant Professor at the Screen Arts department of the Institute of Art
Studies, BAS; member of the Union of Bulgarian Filmmakers, Guild of Writers. Research field:
Film studies, dramaturgy and nonlinear narrative. Screenwriting credits of the documentary
“Dream of Happiness”. E-mail: elichka_g@yahoo.fr
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От братя Люмиер, през Жорж Мелиес, до Макс Линдер, Чарли Чаплин,
Рене Клер и много други, европейските творци са в основата на развитието на американската киноиндустрия. А сега и на телевизионната.
Три знакови за последните няколко години серийни драми в САЩ:
„Викинги“, (2013-) „Западен свят“, (2016-) и „Младият папа“, (2016-)
са създадени именно от преносителите на европейската традиция в
американското кино. А именно – от Майкъл Хърст, Джонатан Нолан и
Паоло Сорентино – европейски сценаристи, работещи в Лос Анджелис.
Майкъл Хърст, английският сценарист и главен продуцент на серийната
драма „Викинги“, с литературно образование от Нотингам и Оксфорд,
преди да напише най-известния си сериал, има номинации за най-добър
сценарий за филма „Елизабет“ (1998) с Кейт Бланшет; написва „Елизабет: Златен век“ (2007), също номиниран с няколко награди, както
и серийната драма за времето на Хенри VIII – „Тюдорите“. Джонатан
Нолан е сценарист, а брат му Кристофър Нолан е режисьор на нискобюджетния филм „Мементо“ (2000). Касовият успех на филма осигурява
на Кристофър Нолан шеметна холивудска кариера – той е „главният
доставчик на холивудски блокбъстъри“ според английското списание
за кино “Empire”2. Между 2000 и 2012 г. прави три филма от поредицата
„Батман“; режисьор е на филма „Генезис“ (2010); „Интерстелар“ (2014)
и „Дюнкерк“ (2017). Различен е пътят на брат му Джонатан Нолан,
който се впуска в серийната драма и превръща научната фантастика
„Западен свят“ (1973) на реж. Майкъл Крайтън във философски сериал
с нелинейна структура. А любимецът на европейското арт кино Паоло
Сорентино с филмите си „Великата красота“ (2013) и „Младост“ (2015)
получава американското признание, печелейки „Оскар“ за най-добър

1. Постер от телевизионната серия „Младият папа“, 2016
Poster of the TV series ‟The Young Pope”, 2016

2 Dinning, Mark. The Dark Knight Review. – Empire, 25 Jul 2008. Available at: https://www.
empireonline.com/movies/dark-knight/review/ [accessed 31 March 2018].
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чуждестранен филм за първия. Арт
сериалът „Младият папа“, на който той е сценарист и режисьор, е
италиано-френско-испанска продукция, но с 40 % участие на американския телевизионен канал HBO.
Въпреки че „Викинги“ се продуцира и излъчва по американския
канал с историческа насоченост
History, сериалът не е исторически,
а пресъздава една измислена историческа реалност. По отношение на
телевизионния реализъм изследователят Джейсън Митъл смята, че той
„не се състои в точното представяне
на реалния свят, а по-скоро в опита
да
се покаже свят, който внушава
2. Постер от телевизионната серия
„Викинги“, 2013
илюзията за автентичност – дадеPoster of the TV series ‟Vikings”, 2013
на телевизионна драма се смята за
реалистична, когато чувството за
прецизно пресъздадена действителност надделява“3. Точно с тази
т.нар. „автентичност“ Майкъл Хърст успява да се противопостави на
клишето за същността на телевизията като пространство, запазено за
елементарни развлекателни сюжети с банална структура, и задържа
интереса на зрителя вече пет сезона, създавайки истинска сага, която
проследява живота и подвизите на легендарния скандинавски воин
Рагнар Лодброк и неговите деца. Чрез динамичен монтаж, картина,
заснета от многобройни ракурси, и благодарение на развитието на
технологиите, във „Викинги“ Хърст показва визии, приемани доскоро
за невъзможни и ненужни за показване на телевизионен екран, като
по този начин доближава телевизионния продукт до киното. Визията,
която той налага, бидейки „шоурънър“4 на сериала, спомага все повече
естетиката на телевизионната драма да бъде разглеждана и определяна с
термин, отнасящ се изключително до киното. Днес телевизионната драма
е „кинематографична“, със сложна наративна структура, комплексни
персонажи, заплетени сюжетни линии и интересни конфликти, притежаваща дълбочина на въздействие и артистичност, присъщи доскоро
изключително на пълнометражния филм. Тази тенденция присъства
3 Mittell, Jason. The Qualities of Complexity: Vast Versus Dense Seriality in Contemporary
Television. In: Television. Aesthetics and Style. Bloomsbury Publishing, 2013, 50.
4 Бел. авт. Лицето, което притежава цялата творческа власт и отговорност за развитието
на дадено телевизионно предаване в САЩ.
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и е валидна за всички телевизионни серийни драми с висок рейтинг
(вкл. „Викинги“ и „Западен свят“) и е анализирана от телевизионните
критици и теоретици. В своята студия „Какво означава да наричаме
телевизията кинематографична“5 изследователят Брет Милс отбелязва,
че съвременният начин на заснемане на телевизионната драма набляга
на „плътността на визуалната текстура“. Остарялата представа, че единствено киното е способно да доставя на зрителя смисъл и удоволствие,
се е дължала главно на схващането за спецификата на телевизията. Тя
дълго време е смятана за прекалено незначителен, преходен, събитиен
и лековат посредник – схващане, пречещо на продукцията ѝ да получи
вниманието, изконно принадлежащо на филма като произведение на
изкуството6.

3. Кадър от сериала „Викинги“, 2013
Shot of the TV series ‟Vikings”, 2013

Например за целите на разказа си и за нуждите при изграждането на
образа на главния си герой, Майкъл Хърст обединява няколко исторически личности, които дори са живели в различни исторически епохи.
Рагнар е събирателен образ на известни викингски владетели, но това
е органично за разказа и не нарушава време-пространството, както и
чувството за реалност. Сценаристът изгражда целия свят на викингите – от това как и къде живеят, как се хранят, какви са семейните им
обичаи, йерархия, цели, мистика и вярвания, до езика им, въвеждайки
английски, който следва интонацията на скандинавските езици.
5 Mills, Brett. What Does it Mean to Call Television ‘Cinematic’? In: Television. Aesthetics
and Style. Bloomsbury Publishing, 2013, 56–67.
6 Mazdon, Lucy. Introduction: Histories. In: The Contemporary Television Series (eds. Michael
Hammond and Lucy Mazdon). Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005, 6.
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В своето историческо развитие холивудската кинематография е
тази, която най-стриктно спазва и гради сюжетите си въз основа на
Аристотеловата „Поетика“, трансформирана през 1863 г. първо от
немския писател Густав Фрайтаг, а след това и от Сид Фийлд, който
въвежда известната триактова сценарна структура. Драматичната основа на киносценария е линейното подреждане на причинно-следствено
свързани във времето и пространството събития, епизоди и факти,
които да отвеждат към логичен финал след драматургичното решение
на основния конфликт. Телевизионната серийна драма от своя страна
създава „убедително разказан свят, населен с постоянен набор от герои,
които преживяват верига от свързани събития в определено време“7.
В линейно структурираната във време-пространството серийна драма
всеки епизод има петактова структура, която трябва да се развие в
рамките на ограниченото до един час екранно време. Акт I е експозицията: въвежда в историята и представя главните герои и техните
взаимоотношения; акт II е завръзката; в акт III главният герой трябва да
вземе погрешно решение или да направи неправилна преценка, която
да доведе до непредвидими лоши последици; акт IV е т.нар. „тиктакащ
часовник“, тук всичко се случва главоломно бързо, за да ни отведе до
финала и развръзката в акт V8.
Сериалите могат линейно и обективно да представят хронологията на събитията, както и нелинейно
да показват откъслечни събития, без причинно-следствена връзка, които с напредването на сюжета постепенно да разкриват субективната гледна точка на
главния/те герой/и; могат
да смесват драма с черна
комедия или дори да създадат средновековно фентъзи за вампири; могат да
бъдат психологически или
4. Постер от телевизионния сериал „Западен
свят“, 2016
социални. Въздействието
Poster of the TV series ‟Westworld”, 2016
върху публиката е свързано
7 Mittell, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. NYU
Press, 2015, 10.
8 Rhimes, Shonda. Writing for Television. Available at: www.masterclass.com, episode 9 [online
course finished at 20 August 2018].
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основно със сложността на сюжета, истинността на главния герой, визуалната и психологическа дълбочина и смисъл, както и използваната
музика.
Пример за втория тип е сериалът, създаден от Джонатан Нолан „Западен свят“. Той поставя темите за смисъла на съвременната цивилизация
и живота. „Западен свят“ е мястото, в което е създадена безсъзнателна
форма на живот, а съзнанието на „хората“, обитаващи го, всъщност е
сложен софтуер, измислен от зъл гений. Този крайно различен от всичко
познато свят ни отвежда в неопределеното бъдеще, в което напредъкът
на технологиите вече е допринесъл за пагубния морален упадък на
хората. Превеждайки ни през лабиринт от приличащи си и повтарящи
се събития, сериалът ни повежда към пътуване навътре към човешката
душа и същност, като пред очите на зрителя се изграждат и развиват
едни от най-сложните образи, виждани някога на екран. Възхваляван
и остро критикуван, сериалът поставя въпроса за естеството на действителността, намеквайки, че свободният избор е самозаблуда, защото
светът е добре обмислена игра, чиито правила са ясни само на нейните
създатели. Задълбочавайки се в библейски, философско-религиозни и
етични въпроси, сериалът може да бъде разглеждан и анализиран на
много нива, съотносими с лабиринта на действието му, където мина-

5. Кадър от сериала „Западен свят“, 2016
Shot of the TV series ‟Westworld”, 2016

ло, настояще и бъдеще попадат в безвремието на човешкото съзнание.
„Западен свят“ е един от основните неконвенционални, сложни сериали,
които предизвикват все по-сложното изграждане на сюжети и персонажи
в сферата на съвременната серийна телевизионна драма.
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6. Кадър от сериала „Младият папа“, 2016
Shot of the TV series ‟The Young Pope”, 2016

Джейсън Митъл поставя основите на т.нар. „поетика“ на сложния
разказ в съвременната телевизия в книгата си „Комплексна телевизия: поетика на съвременния телевизионен разказ“. Той приема, че
сложността на телевизията днес се дължи на нейното технологично
и индустриално развитие, както и на еволюцията в перцептивните и
когнитивни очакванията на публиката от 90-те години насам9. Началото
на 90-те години е периодът, в който неконвенционалният режисьор
Дейвид Линч създава легендарния сериал „Туин Пийкс“ (1990–1991),
разчупвайки ограниченията на телевизионните жанрове тогава, както
и на самото телевизионно програмиране. За сравнение – един от малкото негови последователи днес, стремящи се (може би) да наложат
„арт телевизия“, е европейският режисьор Паоло Сорентино. „Младият
папа“ е арт сериал със звезден състав – в главните роли са Джъд Лоу и
Даян Кийтън. Засега има само един сезон и се твърди, че Сорентино го
е създал като мини сериал, въпреки че има обявена предпродукция и за
втори. Подобно на пълнометражните му филми, в които се наблюдава
основният структурен елемент и наративно откритие на арт киното –
„мъртвото време“, Сорентино предлага впечатляващо заснета серийна
9 Mittell. Complex TV, 5.
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драма, в която почти нищо не се случва от гледна точка на представите
за действие в конвенционалното кино. Акцентът е върху авторската
експресивност на режисьора, с фокус върху мислите и чувствата на
героите (вътрешноличностно обоснование на случващото се, изградено
на базата на важни изменения в емоционалния живот на човека); отказ
от реализъм и ясна, целенасочена история. Този нелинеен арт сериал,
с двусмислените си послания, „анализира“ темите за нравственото
опустошение на хората, отчуждението, душевните терзания, любовта
и дълбоките, бурни и понякога необясними и нелогични емоции.
Същественото присъствие на драматични сериали с разнообразни
структури, идеи и сложни сюжети в пространството на телевизията
неминуемо буди въпроси за бъдещето на настоящата киноиндустрия,
както и за промяната в изразните средства на конвенционалното кино.
В последните години Холивуд е машина за производство на филми за
„супергерои“, които неминуемо забавляват със специалните си ефекти
младата аудитория, но предсказуемият им сюжет издъхва пред този
на телевизионната драма. В същото време в социално-културното
пространство все още битува внушението, че телевизията не може и
не трябва да създава изкуство, тъй като нейната мисия е да забавлява
масите. Навлизането на телевизията в зоната на изкуството поставя ли
знак за равенство между изкуство и забавление? Кое от двете е водещото в печелившия телевизионен бизнес? Назрява необходимостта да
се изследват формалните измерения и културни практики на феномена
на съвременния телевизионен разказ в телевизионната серийна драма и
да се създаде собствена оценъчна терминология, собствена „поетика“,
отнасяща се само до нейните естетически характеристики и която да не
борави с термините на киноизкуството, защото киното и телевизията
отдавна са поели по свой собствен, различен път. Но дали той няма да
доведе до унищожението на киното като изкуство?
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DEVELOPMENT AND EUROPEAN INFLUENCE ON THE
CONTEMPORARY TV DRAMA IN USA
Elitsa Gotseva
Abstract: The paper analyzes the development of the contemporary serial onehour drama in USA and the art of long form storytelling in the contemporary
television and the contribution of European writers and producers to it. It explores
the dimensions of cultural influence of the phenomenon of the serial storytelling,
its characteristics, complex plots and characters. It represents a base for further
researches where the analyser will strive to find and eventually create an own
method of aesthetic approach for analyses of the serial television drama.
Key words: poetics, long form storytelling, Golden Age, art television, nonconventional narration, dramatic structure
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

МЕЖДУНАРОДНИЯТ КИНОФЕСТИВАЛ В СОЛУН:
ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКИ
Гергана Дончева1
Резюме: Международният кинофестивал в Солун привлича вниманието на
изследователите не само заради любопитната си история: превръщането му
от събитие с национално значение във фестивал с международна значимост
и важен пазар в сферата на филмовото производство, но и заради особения
акцент, който поставя върху промотирането на киното на Балканите чрез
въвеждането на специална рубрика „Балкански преглед“ – политика,
която оказва съществено влияние върху структурирането и развитието
на останалите регионални фестивали в Сараево, София, Тирана и т.н. В
подчертано европейския контекст, в който съзнателно е положен гръцкият
кинофестивал, „малките“ кинематографии от Полуострова придобиват
характерна видимост и плътност.
Ключови думи: Балкани, Солунски международен кинофестивал, киното
на Балканите

Кинофестивалът като феномен – подходи за концептуализация
Кинофестивалът, възприеман в историческа перспектива, безспорно е
европейско явление, което постепенно се разпространява и мултиплицира
по целия свят. Днес едва ли някой със сигурност би могъл да каже
колко кинофестивали се организират ежегодно, тъй като буквално
всеки ден някъде по земното кълбо се провежда събитие, свързано
със седмото изкуство. Парадоксът обаче се състои в това, че въпреки
своята продължителна история (най-старият кинофестивал във Венеция
официално започва да функционира през 1932 г.), кинофестивалът като
обект на научно изследване сравнително дълго време остава „бяло
поле“, встрани от изследователския дневен ред на учените2. Процесът
1 Dr. Gergana Doncheva is an Assistant Professor at the Institute of Balkan Studies & Centre
of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences. She graduated from Sofia University (Bulgaria) and holds M.A. degrees in Cultural Studies (2002) and in Political Science (2003). In 2010
Gergana Doncheva obtained her PhD degree from the Institute of Balkan Studies, BAS and a
year later, she published the monograph “The Image of the Balkans in Balkan and Western
films: Strategies of Representation” based on her doctoral thesis. This research was nominated
by the Bulgarian Film Academy (2010) in the category “the best book”. The focus of her main
professional interests is Balkan film and culture, memory of socialism constructed in movies, e/
immigrations and identities in cinema. Е-mail: gergana_doncheva3@abv.bg
2 За повече подробности De Valck, Marijke. Film Festivals from European Geopolitics to
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на неговото постепенно теоретично осмисляне и търсенето на адекватни
подходи за концептуализацията му спорадично се наблюдава от средата
на 90-те и след това. Марайке Валк търси причината за липсата на
интерес към системното изучаване на кинофестивалите в традиционната
свръхангажираност на киноисториците с текстуалното съдържание
на филмите.3 „До 80-те години, пише тя, историята на киното беше
конструирана като корпус от факти, като телеологичен разказ за нови
технологични изобретения и смели първопроходници и като изграждане
на канон от велики майстори и шедьоври“4. Но следващото поколение
изследователи като Томас Елзасер, Ричард Алън, Дъглас Гомери,
Кристин Томпсън, Джанет Стейгър и други буквално сменят фокуса
от текстуалното съдържание на филмите и тяхната връзка с литературни
художествени форми като романа и театралната пиеса към интертекста
и контекста на кинотворбите“5. Центърът на интерес се пренесе към
анализ на социокултурната среда, икономическите практики, моделите
на производство и разпространение, което от своя страна има като
резултат обособяването на нови изследователски области, адекватни
на необходимостта кинофестивалът като феномен да бъде изучаван в
неговата комплексност.
Промяната на фокуса доведе и до естествена смяна на парадигмата,
както и до овладяването на нова методология – заимствана предимно
от социологията и антропологията, която да е в състояние да опише и
концептуализира новия етап от развитието на световното кино, което вече
трудно се побира в каноничната теория, боравеща с понятията автор,
авторско и национално кино. В този смисъл например идеята за мрежовата
структура, разработена от социалната теория, се оказа приложима и
продуктивна при изследването на фестивалите, а те сами по себе си
представляват сериозно предизвикателство за анализаторите поради
същността си: относително кратко събитие с определена цикличност,
тясно обвързано със специфичен политически, културен и икономически
контекст. Друг аспект, който предизвиква затруднение с оглед цялостното
и обективно изучаване на кинофестивалите, е проблемът с източниците.
Най-честотната практика е историята на конкретен филмов форум да
се изследва на базата на архивните материали, създадени в процеса на
работа на фестивала: каталози, брошури, монографии, юбилейни издания
или на публикации, появили се като отклик от събитието: рецензии и
статии в медиите на критици и журналисти, което обаче е недостатъчно,
Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, 20.
3 De Valck. Film Festivals, 20.
4 De Valck. Film Festivals, 20.
5 De Valck. Film Festivals, 19.
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за да бъде постигната максимално задълбочена и нюансирана картина.
Допълнителна информация задължително трябва да се извлече от т.нар.
„устна история“ и дълбочинното интервю, присвоено от арсенала на
антрополозите, което позволява да се реконструират онези моменти
от събитието, които по правило не намират място в официалните
документи на кинофестивала, но хвърлят светлина върху отделните
дейности и върху неформалните стратегии за правене на политики.
От друга страна, мемоарната книжнина, формирана от участници и
наблюдатели (например наскоро излезе от печат книгата на легендарния
Жил Жакоб – „Любовен речник на фестивала в Кан“6), също допринася
за „полифоничната“ историческа реконструкция на даден кинофорум
в цялото му многообразие и значимост.
Някои автори като Франческо ди Киара и Валентина Ре7, които
също коментират изключителната вариативност на методологическите
подходи за натрупване на знания относно фестивалите (връзката
между геополитиката и историята на конкретно филмово събитие;
пространствената перспектива, т.е. обвързаността с туристическата
индустрия и икономическия ефект; транснационалния аспект на
комуникация, стимулираща режисьори, продуценти и представители
на всички други кинопрофесии да се включват в една наднационална
мрежа), са забелязали нещо изключително важно, което изисква
специално внимание – способността на кинофестивалите да упражняват
огромно влияние върху работата на изследователите, бих определила
това като характерна дискурсивна власт.
Франческо ди Киара и Валентина Ре са убедени, че по същия
начин, по който институцията на архивите оказва въздействие върху
филмовите историци посредством материалите, които им предоставя,
а филмовите историци влияят върху концепцията какво да бъде
съхранено за бъдните поколения, така и кинофестивалите чрез своите
рубрики, конференции, ретроспективни прожекции притежават огромен
потенциал да формират нови канони, да фаворизират едни творци за
сметка на други, да предпочитат определен концептуален модел за
сметка на друг, да пренареждат устойчиви йерархии, даже да провокират
пренаписването на съществуващия исторически разказ, дефиниран и
наложен от предишните поколения изследователи. Значимостта на едно
киносъбитие се съизмерва и от неговата възможност да манипулира
и контролира рецепцията на професионалните анализатори относно
съвременните явления в глобалното кино, като в неговата програма се
6 Jacob, Jilles. Dictionnaire amoureux du festival de Cannes. Paris: Plon, 2018.
7 Di Chiara, Francesco, Valentina Re. Film Festival/Film History: The Impact of Film Festivals
on Cinema Historiography. Il cinema ritrovato and beyond. – Cinémas, 213–3, 2011, 131–151.
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групират определени заглавия въз основа на стилистични, жанрови или
други критерии и посредством този похват всъщност се промотират
нови художествени течения, автори и ключови послания. Франческо
ди Киара и Валентина Ре посочват като примери за това рубриките
„Форум“ (Берлин), „Особен поглед“ (Кан) и „Хоризонти“ (Венеция).
Същевременно поставянето на акцент върху ретроспективна
проява в определен контекст може да цели проблематизирането на
теми или факти, относно които съществува дълготраен консенсус,
катализирайки плодотворен дебат във и извън академичната общност.
Нещо повече, конструирането на нарочни рубрики може да цели да
се окаже въздействие върху нагласата и структурата на мислене на
изследователите, които да бъдат предизвикани да създават своите
текстове в рамките на нови теоретични модели, отвъд традиционните
противопоставяния: авангардно – масово кино, Холивуд – Европа,
национално – транснационално и т.н.
Още нещо, за което Франческо ди Киара и Валентина Ре
предупреждават, е способността на кинофестивалите да привилегироват
на институционално равнище определени изследователи за сметка
на други. Производството на разнообразни по обхват и обем печатни
издания предполага активно сътрудничество с представителите на
гилдията на критиците и всъщност изборът на конкретните експерти
категорично свидетелства за дългосрочната стратегия на кинофестивала
какъв тип изследвания ще поощрява и какъв публичен образ ще гради
за себе си не само в дадения конюнктурен момент, но и в една попротяжна времева перспектива.
Двамата автори подчертават, че тясната взаимовръзка между
филмовата историография и дейността на кинофестивалите и съответно
концептуалната рамка, създадена в процеса на тяхното взаимодействие,
може да се проследи, като се анализират четири важни елемента:
1) критерии на програмиране;
2) публикации;
3) конференции, семинари, кръгли маси и други събирания;
4) промоционални материали.
Критериите на програмиране, разбира се, определят стратегията на
подбор на филмите, които ще бъдат допуснати до участие в конкурсните
и извънконкурсните програми. Те са най-разнообразни и се стремят
да обхванат многостранните проявления на съвременната филмова
индустрия: нови художествени тенденции, експерименти и новаторство,
масово, независимо и нискобюджетно кино.
Каталогът е основната публикация на кинофестивалите и представлява
тяхната текстуална и визуална „визитна картичка“, чрез която те не просто
заявяват своята специфична уникалност, но и запечатват дългосрочния
си съзнателно изграден публичен образ, който ще продължава да
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бъде достъпен за изследователите и след определен период от време.
Към каталога задължително трябва да се добавят всички останали
промоционални материали: официален сайт, блогове, афиши, съобщения,
които внасят някои допълнителни нюанси, а наличието на специални
конференции, кръгли маси, семинари, съпътстващи програмата на
събитието, има огромно значение за лансирането на определени автори,
нови артистични течения или за адресиране на теми и проблеми, които
се превръщат в ключови за дневния ред на фестивала.
Кинофестивалът в Солун и неговият контекст
Солунският международен кинофестивал (Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης) е основан през 1960 г. и е вторият по рода си регионален
форум след този в гр. Пула, възникнал през 1954 г.8 в границите на
Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ), което
не е изненада предвид легендарния синефилски уклон на Йосип Броз
Тито. Историята на балканското кино обаче по своеобразен начин
е свързана с гръцката инициатива, която преминава през различни
премеждия, за да се утвърди през втората половина на 90-те години на
ХХ век и в началото на ХХІ век като най-значимото филмово събитие
на Полуострова. Днес Сараевският кинофестивал до голяма степен
успешно оспорва лидерското място на Солун, но независимо от този
факт, гръцкият форум заслужава специално внимание, тъй като има
изключителни заслуги киното, създадено на Балканите, да стане
видимо и разпознаваемо по цял свят, а също така предлага характерен
фестивален модел, който бързо се усвоява и разпространява в региона.
Към днешна дата повечето от големите балкански кинофестивали
функционират в тясно сътрудничество и са изградили своеобразна
„мрежа“, която се оказва от ключово значение за подпомагането на
местното производство на филми.
Солунският кинофестивал дължи появата си на изтъкнатия
интелектуалец Павлос Занас – женевски възпитаник, горещ почитател
на седмото изкуство, основател на културната организация и киноклуб
„Техни“ (1955 г.), благодарение на когото гръцката общественост се
запознава с постиженията на големите европейски майстори на
италианския неореализъм и френската нова вълна9. Като илюстрация
на тезата, че всичко и всички на Балканите са свързани, само ще
8 Когато възниква, форумът се нарича „Фестивал на югославския филм“ и има изключително
важна роля за развитието на киното през целия период от съществуването на третата
Югославия. През 1953 г. в гр. Пула се провежда Преглед на чуждестранни филми, но издание
на фестивала за първи път се осъществява през 1954 г. Вж. www.arhiv.pulafilmfestival.fr.
9 Papadimitriou, Lydia. The Hindered Drive toward Internationalization: Thessaloniki (International Film Festival). – New Review of Film and Television Studies, Vol. 14, No. 1, 2016, 96.
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спомена любопитния факт, че Павлос Занас е внук по майчина линия
на прочутата гръцка писателка Пинелопи Делта, която създава детски
романи, изучавани и до днес в основните училища в Гърция, които
допринасят съществено за изграждането на трайно негативния образ на
българите, да не кажем за тяхното демонизиране в гръцкото национално
съзнание, в резултат на кървавите стълкновения в Македония през ХІХ
и началото на ХХ век.
Накратко историята
на кинофестивала започва така: в отговор на потребността Солунският
международен търговски
панаир да се превърне в
притегателен икономически център, Павлос Занас предлага да се създаде съпътстващо културно
събитие, той го нарича
„киноизложба“, чрез което да се популяризира
националната филмова
индустрия извън преде- 1. Павлос Занас
лите на страната. В свое- Pavlos Zanas
то предложение Занас
подчертава, че събитието трябва да е оригинално, без никакъв друг
аналог в Гърция. Неговата идея предполага международен форум, в
рамките на който гръцкото кино да се лансира отвъд националните
граници. От самото начало идеята за фестивала е амбициозна. Космополитен интелектуалец и киноман, Занас е решен да издигне културните
стандарти в Солун. Организирано като паралелно събитие на Солунския търговски панаир, инициатива, финансирана от Министерството
на индустрията, първоначалната цел на Седмицата на гръцкото кино
е да привлече вниманието към панаира. До 80-те години на ХХ век
Солунският кинофестивал е „под шапката“ на Министерството на
индустрията, което го финансира. Едва по време на управлението на
ПАСОК, когато Мелина Меркури става министър на културата, статутът
му се променя и той преминава на подчинение към Министерството
на културата.
От самото му основаване в концепцията за фестивала е заложено
напрежение каква да бъде преобладаващо неговата същност: дали да
има предимно международна насоченост, или да служи най-вече за
промотиране на гръцкото кино. Липсата на единомислие през този етап
може да се проследи в разнообразните реакции на основните действащи
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лица по онова време: от една страна, в речта на президента на панаира
при откриването на Първата седмица на гръцкото кино главен акцент
е подпомагането на националното кино, от друга – министърът на
индустрията изразява своите надежди за създаване на американско
студио в Гърция. Единствено председателят на деветчленното жури
дефинира целта на събитието като „образователно, художествено и
национално“.
През най-ранния период от своето развитие (1960–1965) фестивалът
съществува под названието Седмица на гръцкото кино и се провежда
през септември. Още при второто му издание обаче организаторите
включват т.нар. паралелни прожекции, представящи чуждестранни
творби, заснети както от западни автори, така и от творци от Източния
блок10. Геополитическото положение на Гърция като държава, намираща
се в непосредствена близост до страни от социалистическия лагер,
предполага специфична културна политика на равновесие между
представителите на двете системи, но и огромното предимство да
функционира като форум, на който даровитите творци от двете
страни на „желязната завеса“ да могат взаимно да се опознават и да
си „сверяват часовника“ по отношение на художествените стандарти
на идеологическите си опоненти.
Назначен през 1965 г. на поста директор на Солунския търговски
панаир от Центристката партия на Георгиос Папандреу, клонящият
наляво либерал Павлос Занас получава възможността да реализира
своята мечта. Той разделя събитието на две части: първата седмица
е изцяло посветена на гръцкото кино, а втората представлява показ
и пазар за чуждестранни продукции. И въпреки че днес подобна
дуалност се вписва органично в същността на международните
фестивали, в средата на 60-те години на ХХ век това все още не
е било развита и разпространена практика за по-голямата част от
международните фестивали. Независимо от стремежа на своя създател
за равнопоставеност между родното и световното кино, критиците и
журналистите проявяват по-задълбочен интерес главно към гръцкото
кино. Отразяването на чуждестранните филми е свързано най-вече с
присъствието в Солун на звезди като Сузана Йорк и Жан-Луи Трентинян,
които привличат зрителите в салоните.
През 1966 г. начинанието на Занас претърпява първата си голяма
трансформация: започва да се нарича Гръцки кинофестивал, а
чуждестранните филми, участващи в паралелните прожекции, вече
се състезават помежду си. Гръцките ленти са обособени в отделен
национален конкурс – една тенденция, която се запазва и досега:
10 Papadimitriou. The Hindered Drive toward...
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любопитен факт е, че в емблематичната рубрика „Балкански преглед“
(Balkan Survey/Ματιές στα Βαλκάνια) отсъства гръцки претендент за
разлика от аналогичните конкурси на фестивалите в София и Сараево
например. И още нещо: гръцкото наименование на рубриката е „Погледи
към Балканите“ – формулировка, която сама по себе си провокира
определени внушения и недвусмислено показва географските очертания
на региона от гръцка гледна точка.
Павлос Занас е председател на петчленното жури през 1966 г., когато
за първи път фестивалът връчва награди. За първи път по време на
това издание Търговският панаир организира отделно „филмов пазар“,
чиято цел е обмен на културни продукти. Но съществуващият формат
на форума и международната програма, за съжаление, имат твърде
кратък живот поради едно неочаквано събитие: преврата в Гърция на
21 април 1967 г.
Периодът от втората половина на 60-те до средата на 70-те години
(1967–1974) минава под знака на режима на полковниците: време –
трудно и сложно във всякакъв смисъл за Гърция, когато съпротивата
срещу натрапената власт на военните кулминира в различни обществени
прояви.
Тежкото време на режима обаче се оказва основен фактор за появата на
политическото кино от 70-те години, по-късно дефинирано като „новото
гръцко кино“ от киноисторика Каралис11. При наличието на жестока
цензура и политики на репресия конфликтът между организаторите на
фестивала и управляващия елит остава неизбежен.
Павлос Занас открито изразява своето несъгласие спрямо хунтата,
в резултат на което е уволнен от поста си на директор на Солунския
международен панаир, по-късно е поканен отново да го оглави, но той
отказва, следва съдебен процес и няколко години, прекарани в затвора.
След своето освобождаване през 1972 г. Павлос Занас е в основата на
организирането на т.нар. „антифестивал“, който се провежда в Солун
хронологично след официалния, но чийто дневен ред и филми отразяват
потиснатия гняв на свободомислещата част от гръцката интелигенция.
Без енергията и ръководния размах на Занас, международната
програма губи своето значение, макар че режимът обявява своята
амбиция да превърне Солунския фестивал в „събитие от международен
интерес“. Декларациите за цялостна трансформация на фестивала се
материализират в редица действия, които водят до новия статут на форума
през октомври 1972 г., когато е получена акредитация от Федерацията
на международните асоциации на филмовите продуценти, но въпреки
това обстоятелство отсъствието на големи имена и интелектуалци от
11 Karalis, Vrasidas. A History of Greek Cinema. New York: Continuum, 2012.
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ранга на Павлос Занас възпрепятства фестивалът да се утвърди като
събитие с високо реноме и престиж.
През юли 1974 г. хунтата пада от власт, но лятото е белязано от
друго драматично събитие: инвазията в Кипър от страна на Турция,
проблем, който и до ден днешен продължава да бъде ябълка на раздора
между двете страни. Крехката надежда за промяна, породила се
като последица от рухването на режима на полковниците, отново е
помрачена. В контекста на тези турбулентни събития преминава Третият
международен фестивал в Солун, но част от изтъкнатите кинотворци,
които не се поканени да представят най-новите си филми, организират
първия „антифестивал“. Естествено, Павлос Занас е председател на
журито.
Последвалото десетилетие на 80-те заварва най-престижния гръцки
кинофорум в състояние на постепенен упадък поради конкуренцията на
телевизията и видеото, както и заради прекомерното фокусиране върху
националната филмова продукция, което осезаемо намалява интереса
на широката публика към него. Пред перспективата фестивалът тотално
да се маргинализира и да изгуби своето значение, администрацията
в Министерството на културата предприема един неочакван ход и
през април 1991 г. назначава за негов нов директор филмовия критик
Михалис Димопулос, когото съвсем основателно бих определила като
„гръцкия“ Жил Жакоб. Михалис Димопулос с невероятния си ентусиазъм,
работоспособност и вдъхновение за период само от шест години (1992–
1997) превръща западащия кинофорум във влиятелна международна
институция с авторитет, като изгражда профила на фестивала с всички
негови основни рубрики, познати на зрителите и до днес.

2. Михалис Димопулос
Mihalis Dimopoulos
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Михалис Димопулос продължава традицията на своите
предшественици, като гръцките филми са представяни в отделна
програма, а чуждестранните се прожектират в нови рубрики, чиято
цел е да запознае широката публика с млади, даровити автори. Нова
тенденция е въвеждането на рубриката „Нови хоризонти“, чийто основен
селекционер през годините става Димитрис Ипидес.

3. Кино „Олимпион“, Солун
Olympion cinema theatre, Thessaloniki

4. Солун по време на 49-ия кинофестивал
49th International film Festival in Thessaloniki
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От 1992 г. обликът на фестивала в Солун чувствително се променя.
Освен въвеждането на двете главни награди Златен и Сребърен
Александър, жури на ФИПРЕССИ също започва да присъжда ежегодно
своите награди.
Димопулос обръща особено внимание и на фестивалните издания:
от една страна, каталози, албуми и юбилейни издания, но също така и
изследвания, посветени на творчеството на именити кинорежисьори
и актьори със световно значение.
Най-същественият извод е, че въведените промени в началото на
90-те се оказват дълготрайни и устойчиви на всякакви политически
сътресения и идеологически моди.
Емблематичният Тео Ангелопулос на свой ред заема мястото на
Михалис Димопулос като директор през 2005 г. Влиянието и връзките
на гръцкия режисьор имат огромно значение за блясъка на фестивала
в Солун, както и за благоприятната възможност да бъде подкрепян
финансово от различните европейски програми като МЕДИЯ и
ЕВРОИМАЖ. Важна насока в развитието на Солунския фестивал
е разработването на пазар за копродукции, както и утвърждаването
на мрежа от професионални контакти с цел бъдещи проекти за
копродукции на автори от региона.
Една от ключовите тенденции, които безспорно оказват влияние
при формирането на повечето от кинофестивалите на Полуострова,
е интересът към балканското кино. През 1994 г. възниква цитираната
вече рубрика „Балкански преглед“, която няма конкурсен характер.
Тя съществено допринася регионалните кинематографисти да бъдат
забелязани извън границите на своите родни страни. На следващото
издание е организиран Балкански форум, на който се срещат творци и
продуценти от всички държави от Югоизточна Европа. Този интензивен
обмен по-късно води до възникването на Балкански филмов борд, а
през 2003 г. е основан Балкански фонд, чиято функция е да подпомага
развитието на сценарии за гръцки и балкански продукции. Наградният
фонд се състои от 4 награди на стойност 10 000 евро.
През 2005 г. новият фестивален директор е продуцентката Деспина
Музаки, чийто сериозен принос е развитието на филмовия пазар и
различни практики, свързани с търговския обмен. Освен платформата
„Агора“ е основан и форумът за копродукции „Кръстопътища“, който
до голяма степен копира модела на фестивалите в Берлин и Ротердам.
С чувствително увеличен бюджет, периодът на Деспина Музаки се
характеризира с опит да се постигне един по-лъскав образ на фестивала,
където качественото кино се редува с бляскави партита, на които
присъстват знаменитости, като например Франсис Форд Копола.
След 2008 г. световната финансова криза оказва влияние и върху
Солунския фестивал и нейните последици са видими при всички
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издания до 2014 г., но въпреки това и до днес той остава един от найважните кинофоруми за Балканския регион.
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THE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN
THESSALONIKI: HISTORY AND POLICIES
Gergana Doncheva
Abstract: The article is thematically divided into two parts: in the first one the
author problematizes the phenomenon of film festivals as an object of research,
the domination of the textual approach in Film Studies and the connected to it
scholar methods and the obviously radical change in the 90s when prominent film
historians and theorists altered the established paradigm applying new methodological tools borrowed by the arsenal of sociology and anthropology. In result of
their deliberate efforts for reconceptualizing, new research fields have emerged
within the broader domain of Film Studies linking movies with socio-political
environment, the models of economic production, geopolitics, etc. One of the
vivid and fruitful field is to explore film different aspects in festivals practice.
The specific stages in the historical development of the International Film Festival
in Thessaloniki are outlined in the second part of the paper. A heavy accent is put
on the significance of the event before and after the Fall of the Berlin Wall, the
dynamic processes in Greece and their direct political reflection on the festival
and roles of the important intellectuals such as Paulos Zannas, Theo Angelopoulos and Mihalis Demopulos in creating of a prestigious event with regional and
international reputation.
Key words: the Balkans, International Film Festival in Thessaloniki, Balkan
cinema
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

КЪСОМЕТРАЖНИТЕ ИГРАЛНИ ФИЛМИ КАТО
АЛТЕРНАТИВНО КИНО
Петя Александрова1
Резюме: В теорията често понятията авангарден, експериментален,
алтернативен и независим филм са размити и се смесват, защото между тях
съществуват някои общи характеристики. Разделението, което предлагам, за
да не се сливат всички понятия в едно, е: когато говорим за експериментално
и авангардно кино, да имаме предвид в по-голяма степен естетическите
параметри и филмовия език – структура, жанр и стил, оригиналност,
безкомпромисност и т.н. А когато говорим за алтернативно и независимо кино,
да имаме предвид повече общественото битие на филма: производствения
процес, разпространението и показа, създаването на нови аудитории. И двете
посоки са засегнати от новите дигитални технологии. Статията разглежда
няколко групи алтернативно кино в българската филмова практика.
Ключови думи: късометражно кино, алтернативно кино, експериментални
филми, независимо кино

Представата за алтернативност
Когато говорим за алтернативно кино, въобще за алтернативна култура, особено в български контекст, възникват много въпроси: по какъв
начин една група от произведения е различна от основната посока?
Кои са възможните причини за разликите: културни? икономически?
социални? политически? Не се ли превръща след време при определени
обстоятелства този „алтернативен“ начин на правене и функциониране
в основен?
Също много често се смесват авангарден, експериментален, алтернативен и независим филм, което е друга тема2. Само ще повторя, че
между тях съществуват някои общи характеристики: творбите често
1 D.Sc. Petia Alexandrova is an Associated Professor in the Mass Communication department at
the New Bulgarian University. Research fields: film history, culture, media. She is author of the
books “Pains of the Title. From a Word to a Cinema Image” (2007), “Lost in Seeing. Barriers in
front of Audio-visual Media” (2012) and “Transitional Stories for Culture and Communication”
(2015). She is a member of FIPRESCI, and numerous committees of the National Film Center,
Bulgarian Television, Sofia Municipality and others. Editor of the magazines LIK (1999–2013)
and ARTizanin. E-mail: palexandrova@mail.bg
2 Александрова, Петя. Българското експериментално късометражно кино [Alexandrova,
Petia. Balgarskoto eksperimentalno kasometrazhno kino] – Art Studies Quarterly, 2018, No 4.
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са кратки (късометражни), отсъства наратив, а стандартните и конвенционални структури се използват по нетрадиционен начин.
Алтернативните филми се явяват като опозиция на комерсиалните
филми или конвенционалните теми и начини на снимане. Обикновено се имат предвид гледни точки и формални търсения, които не са в
мейнстрийма. Някои изследователи се противопоставят на този термин,
защото той предполага съществуване само във връзка с основните медии,
а не самостоятелно3. Нещо подобно се получава при определението
на късометражното кино като различно от пълнометражното. Ако не
съществува определение за мейнстрийм, то няма как да се формулира
и противоположното.
За да се фокусираме върху алтернативната култура, можем да си
послужим с паралел с музиката4. Според изследователя на популярната
музика Рой Шукър понятието „алтернативна музика“ е широк и спорен
етикет за жанр и стил, използван още от края на 60-те години на ХХ
век, за да обозначи популярна некомерсиална музика, която е по-автентична и безкомпромисна5. Можем ли по същия начин да използваме
понятието „алтернативно кино“? В него също се смесват жанр и стил,
употребява се колкото като самоопределение, толкова и като етикет, и
съвпада в обозначаването на некомерсиалното. А некомерсиалното по
презумпция е поле на по-голямата автентичност и безкомпромисност.
Разделението, което аз предлагам, за да не се сливат всички понятия
в едно, е: когато говорим за експериментално и авангардно кино, да
имаме предвид в по-голяма степен естетическите параметри и филмовия език – структура, жанр и стил, оригиналност, безкомпромисност
и т.н. А когато говорим за алтернативно и независимо кино, да имаме
предвид повече общественото битие на филма: производствения процес,
разпространението и показа, създаването на нови аудитории. Като и
двете посоки са засегнати от новите дигитални технологии.
Късометражното кино може да се превърне в „масов алтернатив“ по
определението на Венцислав Димов. Интернет творчеството може „да
не цели комерсиален успех, а иронизира масовата комерсиализация и
попкултурата. Но го прави толкова продуктивно, че по потребление
(милионни посещения на сайтовете) се оказва по-масово от иронизи-

3 Вж. набор от дефиниции на Artists&Venues&Images. Available at: http://www.hi-beam.net/
fl-defs.html [accessed 14.03.2018].
4 Подробно разглеждана от Райжекова, Гергана. Развитие на съвременната алтернативна
сцена в България (музикални клубове и медии), дисертационен труд, СУ, Факултет по
журналистика, 2017 [Rayzhekova, Gergana. Razvitie na savremennata alternativna stsena v
Balgariya (muzikalni klubove i medii), dissertation, Sofia University, 2017].
5 Shuker, Roy. Understanding Popular Music Culture. London: Routledge, 2001.
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раните звезди и хитове на мейнстрийма“6. В тази посока пародията и
цитатите, характерни за късометражното кино, подпомагат популярността му в Мрежата.
При всички случаи алтернативното кино, подобно на алтернативната
музика, може да се смята за продукт на постмодернизма7 и да е в постоянен процес на смесване и включване на съществуващи артистични
елементи в нови и нови конфигурации, откъдето и понятието играе
непрекъснато с вариации. Нещо ново и свежо реконструира и прегрупира миналия натрупан опит. И най-обаятелната черта на тази новост
и свежест при алтернативното изкуство е „искреността в постъпките“8.
Авторите не се борят нито за стандартен престиж, нито за придобиване
на мейнстрийм статут и включените в това облаги, а подобно на инди
движението намират за важно придържането към (и присъствието си
в) реалността. Конкретно късометражното кино обаче твърде често се
бори за престиж, за забелязване, като понася и произтичащите от това
последствия. Защото се явява масово началната точка на една творческа
кариера с надеждата тя да премине към дългометражния формат, а не
постоянен избор, каквото обикновено е независимото кино.
Алтернативно кино в България
Под алтернативно кино в България се разбират няколко различни
неща. И затова ще разделя няколко групи алтернативно кино.
Първата група са екипите, които се самоопределят като алтернативни, каквото и както да го разбират. В своите сайтове или Фейсбук
страници те сами посочват алтернативния жанр и настояват на него.
Явно той ги привлича с възможността така да се оразличат от останалите групи. Ето например как се представя Националната „Федерация алтернативно кино“, регистрирана в Русе през 1993 г., на своята
Фейсбук страница (не поддържа сайт, вероятно с цел икономия на
средства): „Федерация алтернативно кино е сдружение за изучаване
и пропагандиране на киното като теория, практика и начин на общуване. Федерацията се явява наследник на всички формации, които на
обществени начала са работили в областта на киното. През двадесетте
години на ХХ век – „Дружеството на кинолюбителите в България“, а
след 1957 год. – Организираното кинолюбителско движение в България.
След закриване на Центъра за художествена самодейност през 1992
6 Димов, Венцислав. E-Music (интернет-музиката като огледало на етничното). In: Изкуствоведски четения 2011. С., 2012, 254 [Dimov, Ventsislav. E-Music (internet-muzikata kato
ogledalo na etnichnoto). In: Art Readings 2011. Sofia, 2012, 254].
7 Fairchild, Charles. “Alternative”: music and the politics of cultural autonomy: The case of
Fugazi and the D.C. Scene. – Popular Music and Society, 19:1, 1995, 17–35.
8 Taylor, Steve. The A to X of Alternative music. London: Cotinuum, 2006.
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год. представители на киноклубове от Русе, Шумен, Трявна, Варна,
Белоградчик и София поставят началото на федерацията. По-късно се
присъединяват кинолюбители от цялата страна. Основната дейност на
Федерация алтернативно кино е създаването на късометражни филми
от всички жанрове. Структурите на Федерация алтернативно кино
организират национални и международни тематични кинофестивали. Центрове на националните фестивали са Шумен, Карнобат, Русе,
Берковица, Плевен.
От 1993 год. Федерация алтернативно кино е член на Световната
федерация на некомерсиалното кино /UNIСA/ и всяка година участва
в нейния конгрес и световен фестивал, организирани в различни точки
на света. Ръководствто на UNIСA повери на ФАК организирането на
74-тия си конгрес през 2012 г.“9.
Тази федерация вече над 10 години организира и международен
фестивал за алтернативно кино „Дунав – реката на Европа“. Тук е подчертано като основна дейност „създаването на късометражни филми“,
но дали се набляга в името на по-голяма истинност, или причините
са по-прозаични – бюджети, организация, разпространение? Защото
допълнението, че филмите са „от всички жанрове“, не клони към алтернативност, а към максимална практична гъвкавост.
Другото подразбиране на „алтернативно“ при „Федерация алтернативно кино“ е в посока на непрофесионално, любителско, самодейно
кино. Тоест алтернативата е в начина на финансиране на филмите и
начина на участие на екипа (безплатно). Впрочем така са започнали и
големите фигури от френската Нова вълна – правейки аматьорско кино.
Бих извела като най-симпатична и симптоматична част поставянето
на „Федерация алтернативно кино“ в една вековна българска кинотрадиция, като се набляга на приемствеността на форматите.
Втората група разбира под алтернативно кино независимото, но
професионално кино. Независимо като финансиране, което в български
вариант означава извън държавните субсидии, обществените телевизии
или други обществени институции. Но дело на професионални екипи,
дори когато са в началото на творческия си път, с кинообразование.
В тази група най-вече фигурира късометражното кино, но няма да се
спирам на конкретни заглавия. За така разбирана алтернатива могат
да се смятат и пълнометражните филми на автори с натрупан опит,
независимо дали ги харесваме, или не, които категорично не можем
да наречем любители: Максим Генчев („Гераците“, „Дякон Левски“,
9 https://www.facebook.com/pg/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D
0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A0%D
0%9D%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%9E-133952486652004/about/?ref=page_internal [accessed 4.03.2018].
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„На педя от земята“), Николай Илиев („Чужденецът“, „Живи легенди“,
„Нокаут или всичко, което тя написа“), Вал Тодоров („България, тази
вечна ерес“, „Трансгресия“) или Андрей Николов („Никой“).
Третата група под алтернативно разбира киното, което рядко се
разпространява на голям екран или въобще не е предвидено за него.
И не става дума само за българско, а за по-общо киното на българския
екран. Често то е така нареченото арткино, независимо дали късометражно или пълнометражно. Тук вариантите са безкрайни.
Например в определени ситуации може да бъде и просто непопулярното и малко познато кино от други континенти. Така дейността
на сдружението „Позор“, които организират множество любопитни
фестивали, е насочена именно към запълване на празноти – сдружението заявява за себе си, че разпространява „алтернативно кино“, което
други наричат екзотично (от Далечния и Близък изток, Скандинавския
полуостров и т.н.).
Но пътищата с късометражното кино отново се пресичат: в интервю
по телевизия B.I.T10 организаторът на фестивалите „Цветята на Корана“,
„Северно сияние“ и др. Здравко Григоров разказва, че сдружението
„Позор“ започва дейността си с фестивала „Късо съединение“, който
е за късометражно кино.
Накратко алтернативността в киното, както и описаната в рок музиката в България не е свързана с това да си против нещо и да си агресивен чрез и през естетически избор, а да си екстремен и съответно
различен, използвайки аудио-визуалните образи като медиатор. Да се
презентират чрез и през филмите за авторите е по-естествено, когато
основната цел е да заявят различност.
Късометражните филми и тяхната алтернативност
Късометражните игрални филми в България започват като алтернативни в началото на 21 век. И тръгват от практическата невъзможност до
голям екран да стигнат едно количество млади кадри, вече завършили
своето филмово образование, но без да са в състояние да продължат
нататък в снимането на филми. Дебютите на прохождащите кинематографисти обикновено се реализират в рекламата и телевизиите, но
комерсиалният характер на тези занимания не дава поле на алтернативността. Остава вариантът за тези, които искат да изразят себе си,
да тръгнат към авторско, по-авангардно или модернистично кино,
поне да опитат в тази посока (а те не са малка група), да се пробват
в късометражното кино. Може би те искат веднага да се хвърлят към
10 Предаване на телевизия B.I.T. от 25.09.2015. Available at: https://www.youtube.com/
watch?v=G2AfVQEc574 [accessed 12.02.2018].
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голямото кино (това например се случва на Зорница София с „Мила
от Марс“), но е по-възможно и реалистично да открият своя шанс в
късометражното.
Ограниченията в средства, време, екип и пазар, които са същностни
в комерсиалния сектор, в алтернативното кино могат да се обърнат в
предимства. Няма тромави структури, финансови изисквания, поръчкови нагласи, зрителски очаквания, казионни канали. Като резултат –
по-големи количества с многократно по-ниски бюджети. За сравнение:
на фестивала за българско игрално кино „Златна роза“ на изданието
през 2017 г. бяха представени 23 (16 в конкурса) пълнометражни филма
срещу 39 (26 в конкурса) късометражни11. И в двата случая говорим
за успешни и не толкова успешни заглавия, но се оформя безкрайно
поле за автентичност и безкомпромисност, което е същността на алтернативното кино.
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SHORT FEATURE FILMS AS ALTERNATIVE CINEMA
Petia Alexandrova
Abstract: Very often in film theory terms such as vanguard, experimental, alternative and independent film are indefinite and mixed because they share some
common characteristics.
The division that I propose in order not to mix up all the terms is: when we talk
about experimental and vanguard cinema, we have to consider more aesthetic
parameters and the film language ‒ structure, genre and style, originalility, lack
of compromise, etc.
While when we talk about alternative and independent cinema, we should take
into account the public life of the film: the production process, the distribution,
and the creation of new audiences. Both directions were affected by new digital
technologies.
In Bulgaria under alternative cinema we understand several different things and
I point out several groups of alternative cinema. The first group is the teams that
identify themselves as alternative, whatever they understand under this term. As
an example, I use the “Independent Cinema Federation” in Rousse, a kind of
union of amateur filmmakers. The second group understands as alternative the
independent cinema but shot by professionals – most often this group involves
short films. The third group understands alternative cinema as one that rarely gets
distributed on the big screen or not at all intended for it. Often it is the so-called
art house film, whether short or full-length.
Key words: short films, alternative cinema, experimental films, independent
cinema
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

МНОГОГЛАСНАТА ЦЪРКОВНА МУЗИКА У НАС
И РОЛЯТА НА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЗА
УТВЪРЖДАВАНЕТО Ѝ
Стефка Венкова1
Резюме: Въпросът за появата и развитието на многогласната църковна
музика в България се радва на специален изследователски интерес през
последните десетилетия. Въпреки това определени аспекти в исторически
и аналитичен план предстои да бъдат осмислени по-обстойно. В доклада се
разглеждат някои особености на българската църковна музика, свързани с
утвърждаването на многогласното хорово пеене в края на ХІХ и началото на
ХХ век. Анализират се предпоставките за неговото въвеждане в църковната
практика, както и промените, които са следствие от това – появата на новите
музикални фигури на композитора и диригента, на новите функции на
църковния хор, на различните влияния в хоровия репертоар. Разглеждат се
някои специфики на въвеждането и налагането на многогласното църковно
пеене в светлината на дейността и ролята на музикалния деец Николай
Николаев (1852–1938).
Ключови думи: българска църковна многогласна музика, църковни диригенти,
композитори

Многогласната хорова църковна музика и особеностите на
нейната проява у нас
Въпросът за появата и развитието на многогласната църковна музика
в България се радва на специален изследователски интерес през последните десетилетия. Въпреки това определени аспекти в исторически и
аналитичен план предстои да бъдат осмислени по-обстойно. В доклада
се разглеждат някои от предпоставките за въвеждането и налагането на
многогласното църковно пеене, както и промените, които този процес
активизира, в светлината на дейността и ролята на музикалния деец
Николай Николаев (1852–1938).
1 Dr. Stefka Venkova is an Associated Professor at the Music Department, Institute of Art Studies,
BAS. Research field: XXth century Bulgarian Church Music, cultural interactions East – West,
composers, music archives and musical institutions. Author of the books: “The Music of the
Eastern Rite Catholic Church in Bulgaria” (2010) and “Apostol Nikolaev-Stroumsky: a Life,
Inspired by the Music” (2016), and more than 40 papers in Bulgaria and abroad. Awards:
Book of the Year Award of the Union of Bulgarian Composers (2011, 2016), Award (2011) and
Nomination (2017) for Outstanding Academic Achievements of the Union of Bulgarian Scientist.
E-mail: venkovast@yahoo.com
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В исторически аспект първите появи на многогласна музика датират
от втората четвърт на ХІХ век в хоровата и инструментална дейност
в католическата катедрала „Св. Лудвиг“ в Пловдив (Агапия Баларева
посочва 1839 г. 2, а Андрей Андреев – след 1836 г.3). С появата на хоровете
на Добри Войников, Кръстю Пишурка, Янко Мустаков, Тодор Хаджистанчев, свещеник Стефан Кънев и други този процес се задълбочава
през целия ХІХ век, като след Освобождението многогласието започва
да се утвърждава във всички форми на хорово пеене – в църквата, в
читалищата и музикалните дружества, в училищата. В традиционно
мъжкия изпълнителски състав, след 90-те години на ХІХ век, постепенно се включват и жените, което става устойчива традиция4.
В София многогласните църковни хорове се утвърждават масово в
първите две десетилетия на ХХ век. Първият църковен многогласен
хор е сформиран в храм „Св. Неделя“ през 1879 г. от Николай Николаев.
В храм „Св. Седмочисленици“ има хор от 1903 г., с чиято дейност се
свързва името на Добри Христов. В църквата „Св. св. Кирил и Методий“
хор има от 1909 г., в който дирижира Петър Динев, а в „Св. Николай
Мирликийски Чудотворец“ (Руската църква) хорът е създаден през 1912
г. В храм-паметника „Св. Александър Невски“ има хор от 1924 г., създаден от Апостол Николаев-Струмски и продължен от Добри Христов.
Многогласието, разгледано в контекста на времето, в което става
неговото въвеждане, притежава характеристиката на културна новост.
Тя се свързва със стремежа към отваряне, европеизиране, модернизиране на културния и музикалния живот, с желанието за съзвучност в
контекста на съвременността.
Промяната, която многогласието носи със себе си, има проявления
в различни посоки. Може би най-важната е, че в църковната музика в
края на ХІХ и началото на ХХ век у нас постепенното му навлизане на
практика започва да измества едногласното източно пеене, особено в
градовете. Този процес е обусловен от европоцентристките и секуларизационни процеси, които протичат у нас, както и от целенасочената
дейност на част от българските музикални дейци в тази насока. Бихме
могли в определена степен да говорим и за „сблъсък“ между вече съществуващото едногласно пеене и новото многогласно. Паралелното
им съществуване продължава и в съвременността, като интересът на
изследователите към темата остава буден.
2 Баларева, Агапия. Хоровото дело в България от средата на ХІХ в. до 1944 г. С., 1992, 21
[Balareva, Agapiya. Horovoto delo v Balgariya ot sredata na XІX v. do 1944 g. Sofia, 1992, 21].
3 Андреев, Андрей. Възрожденският Пловдив и музиката. Пловдив, 2016, 89 [Andreev,
Andrey. Vazrozhdenskiyat Plovdiv i muzikata. Plovdiv, 2016, 89].
4 Balareva. Хоровото дело в България, 89.
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Новите музикантски фигури – композитор и диригент
Множество промени следват въвеждането на многогласната църковна
музика – по отношение на репертоара, на организацията на църковния
хор и неговите функции. Важна новост е създаването и налагането
в практиката на новите български църковни многогласни композиции. „Многогласието и композиторът ... са неотделими и по резултат –
творчеството, и по произход: и двете са външни спрямо едногласната
традиция в България, и за двете е било нужно да са предхождани и
съпътствани от определен културен процес, назован още тогава като
европеизиране и подразбиращ още тогава западноевропеизиране“5. Пред
композитора на църковна музика се изправят нелеки задачи. От една
страна, създаваната музика вече се легитимира в контекста на новото
схващане на музиката като изкуството, като опус, като индивидуална
творческа изява. Новите критерии за художественост се изграждат върху съвременното разбиране за естетически съвършеното и подлежащо
на критически анализ. Но не само. Не по-малко важна е и позицията
на българския композитор като създател на „родна“ църковна музика,
изграждаща се върху образците на „старобългарското черковно пеене, припознати в репертоарите на „Болгарский роспев“ и източната
монодия. Тези два водещи стремежа на своето време – „българското и
художественото“6, стоят в основата на създаването на новата българска многогласна църковна музика – „родна певческа литература“ (по
определение на Петър Динев) и „народно-църковно пение“ (по думите
на Добри Христов).
По отношение на репертоара, който изпълняват многогласните хорове, е важно да се отбележи, че първоначално той се формира основно
от руски композиции. Това в голяма степен е логично следствие от
руско влияние при инициирането на многогласното църковно пеене
в православните храмове у нас. Това става както по линия на православната общност, така и като следствие от пристигналите по време на
Освободителната война (1877–1878 г.) руснаци, които формират хорове
5 Япова, Кристина. Църковната музика в българската култура от края на ХІХ до средата
на ХХ век като обект на съвременната музикология. In: Динамика на културните процеси.
Трансфер и памет (ред. Милена Божикова, Катица Кюлавкова). С., 2017, 149 [Yapova, Kristina.
Tsarkovnata muzika v balgarskata kultura ot kraya na XІX do sredata na XX vek kato obekt na
savremennata muzikologiya. In: Dinamika na kulturnite protsesi. Transfer i pamet (red. Milena
Bozhikova, Katitsa Kyulavkova). Sofia, 2017, 149].
6 Япова, Кристина. Изопачаването и неговите прояви в историческото съзнание (върху
примера на църковната музика през 20-тe – 40-те години). In: Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век/Седми академични пролетни четения. С., 2017, 82
[Yapova, Kristina. Izopachavaneto i negovite proyavi v istoricheskoto saznanie (varhu primera
na tsarkovnata muzika prez 20-te – 40-te godini). In: Balgarskata muzikalna kultura prez 20-te
i 30-te godini na XX vek/Sedmi akademichni proletni cheteniya. Sofia, 2017, 82].
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и изпълняват руска духовна музика. Със сигурност не е без значение
и фактът, че част от българските църковни музиканти от това време са
руски възпитаници – Николай Николаев, Петър Динев, Апостол Николаев-Струмски, Анастас Николов и други. Погледнато в по-широк
контекст обаче, на руския репертоар може да се гледа като на частнокултурен пренос в общокултурния процес на европеизация. Получил
своята легитимация в българската църковна музика като авторски,
високохудожествен, европейски и съвременен, руският репертоар и
днес е част от звучащата църковна музика у нас.
По отношение на равнището на музикалната изразност, разглеждано
като категория на индивидуалния композиционен стил, стремежът на
българските композитори е към създаване на авторски композиции,
които да бъдат „български“, и в този смисъл да се разграничат от
чужди влияния в усвояването на старите напеви, включително и от
руските интерпретации върху тях. Авторските интенции на българските
композитори имат различни основания, а създадените композиции са
на различно равнище на майсторството. Ярък пример за пълноценно
авторско творчество са творбите на Добри Христов, Апостол Николаев-Струмски, Петър Динев и др.
Многогласието води и до промяната на цялостната организация на
църковното музициране. На преден план излиза още една музикантската фигура (освен тази на композитора), която също е резултат от
приемането на многогласната музика – тази на църковния диригент7
(или регент, както е по-разпространено в тези години). Той съчетава в
себе си няколко различни като насоки и равнища на действие функции.
Диригентът ръководи музикалната дейност и определя репертоара, прави подбора при съставянето на три- или четиригласната формация на
църковния хор (съставен първоначално само от мъже, като постепенно
и трайно в него се въвеждат двете женски партии – сопран и алт – също
нова и модерна тенденция). Той открива и подготвя певците солисти.
Диригентът задава и развива качеството на звука и интонационната
спятост, емоционалността, засягащи художествеността на изпълнението,
и особено важното за жанра адекватно включване в протичането на
конкретния богослужебен момент. И тук има една много важна особеност – това сложно взаимодействие между музикално изпълнение
и богослужебна реализация е вече заложено от композитора, който е
авторът на музиката, пресъздал и озвучил каноничния текст. В тази
нажежена пресечна точка между композитор, диригент и хор художест7 В статията не се цели проследяване на историческите и същностните взаимодействия на
музикалните фигури в следосвобожденското ни време с традиционните за православната
богослужебна практика от времето на Средновековието и Възраждането музикални дейци.
Фокусът е поставен върху новите професионални музикални дейци.
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веността има смисъла и на религиозност, на способност да покърти
човешката душа, да призове към покаяние, към молитва, към спасение.
На фона на казаното излиза на преден план една много важна особеност за църковната ни музика от началото на ХХ век – първите български авторски многогласни църковни композиции се изпълняват от
хоровете, на които техните автори са и диригенти. Това са и най-ярките
в този период примери за развитие и разцвет на църковното хорово
пеене. Така например първата литургия от Добри Христов, публикувана през 1925 г., е изпълнявана от хоровете на „Св. Седмочисленици“ и „Св. Александър Невски“, които той дирижира. Литургията от
Апостол Николаев-Струмски, публикувана през 1934 г., е изпълнявана
от ръководените от него хоровете при храм „Св. Александър Невски“,
„Св. София“ и други.
С включването на новата българска музика в цялостния културен
подем на обществото, функцията на многогласния църковен хор, особено
в първите три десетилетия след Освобождението, е да има представителна обществена функция. Освен участието в богослужението, на
него се възлагат и множество участия в обществени и културни светски
събития, където той има важна роля. А освен това върху основата на
певчески ядра от църковните хорове се създава голяма част от първите български светски многогласни хорове. Те са и предпоставката за
развитието на музикалносценичните жанрове у нас, като кадрите от
църковните хорове стават оперни певци – солисти и хористи, а регентите са хормайстори във формиращата се българска оперна институция.
Така в началния период от съществуването на църковните хорове и
преди изграждането на специализирани музикални институции върху
църковните диригенти пада и задачата за музикалното ограмотяване и
израстване на хористите като основа за развитието на музиката у нас.
Както пише Петър Динев: „Доказана истина е, че църковните хорове
са имали голямо значение за насаждането и за напредъка на музикалната култура в България“8. Той ги нарича още „първи разсадници на
музикалната култура“9.
Николай Николаев в утвърждаването на многогласната
музика
Приносът на Николай Николаев за развитието на новата българска
църковна музика е огромен. Той има основополагащо значение не само
по отношение на популяризирането и утвърждаването на многогласното
8 Динев, Петър. История на монофонното и хорово пение в България (ръкопис, НА на
БАН, сб. 19, оп. 1, а.е. 21), 1957, 319 [Dinev, Petar. Istoriya na monofonnoto i horovo penie v
Balgariya (rakopis, NA na BAN, sb. 19, op. 1, a.e. 21), 1957, 319].
9 Dinev. История на монофонното и хорово пение, 320.
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пеене, но и за изграждането на репертоар, на диригентски и изпълнителски похвати, на възпитание и образование на поколения музиканти.
Той прави много за цялостната реформа на българската църковна музика
в търсене на „истинското българско църковно пеене“ и създаването на
новата българска многогласна църковна музика.
Като първи църковнохоров диригент у нас след Освобождението,
Николай Николаев ръководи създадения от него мъжки многогласен
хор към катедралния храм „Св. Неделя“ в продължение на 46 години.
Когато през 1879 г. пристига от Болград, Бесерабия, в София по покана
на министъра на просвещението Марин Дринов, практически полага
основите на хора. Николай Николаев подбира за високите гласове – дисканти и алти – основно младежи, ученици от Първа мъжка гимназия,
където е учител в продължение на 46 години, а партиите на тенорите
и басите се изпълняват от мъже певци.
Първите изяви на хора на Николай Николаев пред столичната публика са от края на 1879 г. По този повод той си спомня: „Към това време
хорът ми вече беше стабилизиран, ако не и хоноруван; състоеше се от
около 25 души – мои ученици, юнкери и възрастни. […] Концертът,
посетен от елита на тогавашната София, се откри с „Шуми Марица“
и „Боже, Царя храни“. Програмата му се състоеше от популярните по
онова време песни: 1. „Песента на заточението на българските владици
през време на черковната борба“; 2. „Македонец жално пее“; 3. „Къде
си вярна, ти, любов народна“. Песните, бисирани няколко пъти, включително и „Шуми Марица“ (мелодиите им бяха известни тогава), бяха
хармонизирани от мен. Ентусиазмът на публиката бе голям, особено на
местните хора, някои от които ... ми разказваха неотдавна с вълнение,
как са плачели през време на концерта от умиление да чуят български
песни, изпяти от български хор. Този концерт се последва от други, на
които изпълнявах концертните програми на българския ми хор от гр.
Болград от 1873 година до Освобождението“10.
При липсата на музикални образователни институции през 80те – 90-те години на ХІХ век катедралният хор е място за музикално
обучение. През него преминават огромен брой хористи, много от които,
благодарение на влиянието и педагогическите способности на Николай
Николаев, впоследствие имат активна музикална дейност и в професионалното, и в любителското музикално поприще – оперни певци,
хористи, диригенти, инструменталисти. От този хор се възпитават
музикални кадри както за музикалния живот в столицата, така също и
извън нея. От тази школа, положила основите за музикално развитие,
10 Николаев, Николай. Спомени от нашето минало. – Музикален преглед (Стара Загора),
1928, No. 20, 1 [Nikolaev, Nikolay. Spomeni ot nasheto minalo. – Muzikalen pregled (Stara
Zagora), 1928, No. 20, 1].
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започват пътя си към световните оперни сцени Иван Вулпе, Стефан
Македонски, Петър Райчев и много други български певци и диригенти.
Николай Николаев има много важна роля и в изграждането на облика
на богослужебната музика от края на ХІХ и първата половина на ХХ
век. Той утвърждава в репертоара на своя хор основно композиции от
руски автори. Благодарение на своите лични контакти с музиканти от
Русия получава ноти, като например „Тебе Бога хвалим“ от Джузепе
Сарти11 и „Литургия“ от П. И. Чайковски, които благодарение на неговото изпълнение стават популярни в цялата страна и в Русия. Включва
български композиции, основно от ранните опуси на Добри Христов,
когато той е втори диригент на хора, както и специално място отделя на
песнопенията върху „старобългарски“ напеви. В спомените на негови
хористи се посочва, че още от началото на ХХ век често изпълняват
„Благообразний Йосиф“ и други подобни“12. Това е видимо и от издаденото през 1924 г. „Литургийно песнопение“. Стремежът към създаване
на български облик на църковната музика, който бележи целия този
период, е важна част от дейността на Николай Николаев13.
Хорът на Николай Николаев се превръща много скоро в музикална
институция, на която се възлагат не само обичайните богослужебни задачи, но от която се очаква да има представителни обществени функции.
От една страна, изявите на хора стават достояние на цялото общество –
и в София, и в страната. В храма идват много хора, за да чуят изпълнението на хористите по време на богослужение, с което създаваната
от тях музика получава нова функция – като обект на художествено и
естетическо преживяване. От друга страна, неговият хор участва във
всяко значимо събитие от „църковно-държавен, църковно-каноничен
или църковно-обществен характер14“ във времето от 80-те години на
11 Повече по темата вж. Венкова, Стефка. Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен
от музиката. С., 2016, 155 [Venkova, Stefka. Apostol Nikolaev-Strumski: zhivot, vdahnoven ot
muzikata. Sofia, 2016, 155].
12 Стоянов, Димитър. Първи струни (Спомени из детинството ми за юбиляра). In: Спомени
за Н. Ив. Николаев по случай 45-годишния му юбилей (2 май 1875 – 1 август 1920). С., 1920,
36 [Stoyanov, Dimitar. Parvi struni (Spomeni iz detinstvoto mi za yubilyara). In: Spomeni za N.
Iv. Nikolaev po sluchay 45-godishniya mu yubiley (2 may 1875 – 1 avgust 1920). Sofia, 1920, 36].
13 Повече за дейността на Николай Николаев в дискусията за „Истинското българско църковно пеене“ вж. Венкова, Стефка. Николай Ив. Николаев в защита на „старобългарското
църковно пеене“. – Българско музикознание, 2017, No 2, 22–33 [Venkova, Stefka. Nikolay
Iv. Nikolaev v zashtita na “starobalgarskoto tsarkovno peene”. – Balgarsko muzikoznanie, 2017,
No 2, 22–33].
14 Николаев, Николай. Кратки отговори на писмено запитване от страна на Министерството на народното просвещение. Ръкопис (Държавна агенция „Архиви“, ф. 1404 К, с. 7),
1930, 3 [Nikolaev, Nikolay. Kratki otgovori na pismeno zapitvane ot strana na Ministerstvoto
na narodnoto prosveshtenie. Rakopis (Darzhavna agentsiya “Arhivi”, f. 1404 K, s. 7), 1930, 3].
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ХІХ век до 20-те години на ХХ век. По този начин хоровата музика,
хорът и неговият диригент започват да изпълняват функция, която дори
надхвърля чисто музикалните задачи, които се очакват от тях. Те се
превръщат в общозначима културна необходимост, стават образец и
двигател на общностното преживяване, на неговото единство и степен
на напредък. Разнообразните прояви на неговия хор се превръщат в
културни събития, но и в начин за популяризиране на хоровото пеене
и музика, както и във форма на съпреживяване на общностнозначими
събития. И водещата и адекватна роля на Николай Николаев, уловил
актуалния дух на своето време, е друга голяма негова заслуга.
Заключение
Навлизането на многогласната музика в богослужебната практика
у нас е важен и определящ музикалния облик на епохата процес, закономерно формиран и обусловен от стремежа към изграждане на нова,
съвременна европейска култура. Както отбелязва Кристина Япова за
многогласието: „то е изцяло ново и белязва музикалната култура на
всичките ѝ фронтове“, като „притегля центростремително културните цели на нова музикална България15“ в качеството си на обществен
стремеж, който излиза извън рамките на чисто музикантските търсения.
Следствията от тази новост са големи и имат отражение върху всички
области на музиката.
Приносът на Николай Николаев по отношение на налагането на
многогласното хорово пеене е огромен. Той се дължи както на разнообразната му и активна дейност, така и на неговите половинвековни
усилия в тази област. А вероятно и на силния характер и борбения дух,
с които преодолява трудните условия за музикално израстване, особено
в първите две десетилетия след Освобождението. Дългогодишната активна и многостранна хорова дейност на Николай Николаев е без аналог
в нашата музикална история. Започвайки в Болград през 1973 г., той
има диригентски изяви до началото на 30-те години на ХХ век – това
са почти 60 години на непрекъсната работа. С право може да се каже,
че това е областта, в която Николай Николаев влага най-много усилия,
която преминава като нажежена нишка през целия му живот. Приносите му са толкова много! Един извод обаче може да бъде изведен като
обобщение – той поставя началото на многогласното хорово дело у нас.

15 Yapova. Църковната музика в българската култура, 149, 151.
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THE BULGARIAN POLYPHONIC CHURCH MUSIC
AND NIKOLAY NIKOLAEV‘S ROLE FOR ITS
ESTABLISHMENT
Stefka Venkova
Abstract: Some peculiarities of Bulgarian Church music, related with the establishing of the polyphonic choir singing in the end of the 19th and the beginning of
the 20th century are reviewed in the paper. The preconditions for its introduction
in the Church practice, as well as the changes that followed it – the emergence
of the new musical figures of the composer and the conductor, the new function
of the Church choir, the different influences on the choir repertoire are analyzed.
The accent is on the role of musical activist and conductor Nikolay Nikolaev
(1852–1938) for the activation of the process of the introduction of polyphonic
music in the Church service and the formation of the new choirs and repertoire.
Key words: Bulgarian church polyphonic music, church conductors, composers
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

„СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ“ –
ЕВРОПЕЙСКИ БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ
Диана Данова-Дамянова1
Резюме: Още от самото си основаване през 1970 г. Международният фестивал
„Софийски музикални седмици“ представлява европейски по своята същност
проект, замислен по модела на някои авторитетни форуми от европейската
фестивална практика: „Пражка пролет“, „Варшавска есен“, „Берлински
музикални празници“, „Руска зима“ и други. Софийските „Седмици“
бързо се превръщат в едно от най-значителните за страната международни
музикални събития. На сцените им гастролират прочути оркестри, диригенти
и солисти от различни националности, звучат премиерни творби (в това
число и специално създадени), провеждат се симфонични, камерни, хорови,
фолклорни и естрадни концерти, представят се оперни и балетни постановки.
През 1982 г. българският фестивал става пълноправен член на Асоциацията
на европейските фестивали за музика, театър и балет – EFA.
Настоящият текст е опит за „открехване на завесата“ към многопластовия
музикален модел „Софийски музикални седмици“ (в първите му десетилетия) –
през прочита на административната документация и обширната критическа
рефлексия. Разглеждайки фестивала в културноисторическия контекст на
70-те и 80-те години на ХХ век, се откроява неговата значимост за българската
музикалнокултурна практика – и като „прозорец към света“.
Ключови думи: „Софийски музикални седмици“, международни музикални
фестивали, Европейска асоциация на музикалните фестивали, многопластов
музикален модел, архивни документи, критическа рефлексия

Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ е познат
и като индивидуален слушателски и зрителски опит, и чрез критическата рефлексия за него, но досега не е научно изследван. Широката
формулировка на заглавието е продиктувана от необходимостта от
ситуиране на обекта, разбира се, и във връзка с темата на настоящата
1 Dr. Diana Danova-Damyanova, is an Assistant Professor at Department of Music,
Institute of Art Studies, BAS. Research fields: festivals of contemporary music, preservation of cultural heritage, folk music from the region of Kazanlak. She is author of the
book “Musica Nova in Bulgarian Music Culture” (2009). Her articles are published
in different science journals and periodical issues (“Art Readings”, “Academic Spring
Readings”, “Bulgarian Musicology”, “Bulgarian Folklore” and others). E-mail:
diana_d91@abv.bg
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конференция. Веднага правя уточнението, че наблюденията ми, свързани с проучването на запазени архивни, музикално-критически и
журналистически материали, се отнасят към първите две десетилетия
от историята на „Седмиците“ (предимно за периода, когато фестивалът
е програмиран и администриран от Петър Ступел и когато за София
това е единственото събитие от такъв мащаб).
Сред многобройните възможности, които предоставя изключително обширната област „Софийски музикални седмици“, вписваща
се в още по-необятното пространство на музикалните фестивали (и
на художествените фестивали въобще), избирам един от аспектите,
открояващи европейската съизмеримост на този български международен форум – присъединяването му към европейското фестивално
семейство през 1982 г., което откроява нови приоритети, зададени от
рамката на членството в Европейската фестивална асоциация (EFA).
В началото обаче ще маркирам някои събития, изиграли важна роля
в оформянето на неговия многопластов модел и отнасящи се към европейската му репрезентативност.
Първото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ се открива в Деня на славянската писменост и българската
култура – на 24 май 1970 г., но идеята за неговото основаване се заражда
доста по-рано, в средата на 60-те години на ХХ век. В свое решение от
6 юли 1965 г. Политбюрото на ЦК на БКП препоръчва на Комитета за
изкуство и култура и на Съюза на музикалните дейци „да предложат
мероприятия, които биха дали възможност на София и нейния пръв
оперен институт да станат център и база на музикални събития от
световен мащаб и значение“2.
Още по време на първия фестивал, на 17 юли 1970, Секретариатът
на ЦК на БКП приема предложението на организаторите Павел Матев
(председател на КИК), арх. Георги Стоилов (председател на СГНС),
арх. Петко Тодоров (председател на Комитета по туризма при Министерския съвет) и Георги Димитров – Гошкин (председател на Комитета
за приятелство и културни връзки с чужбина) събитието „да прерастне
в ежегодна международна музикална проява, която да се провежда
в София през месеците май и юни“3. Утвърждава се Статут, съгласно
който Международният музикален фестивал „Софийски музикални
седмици“ се регистрира като юридическа личност. Предвижда се
програмирането и цялостното ръководство на фестивала да се осъществява от Организационен комитет с председател – председателя
2 Решение „А“, № 171, т. 3, 6 юли 1965 г. ЦДА, ф. 1271, Историческа справка, л. 1 [Reshenie
“A”, № 171, t. 3, 6 july 1965, CSA, f. 1271, Istoricheska spravka, l. 1].
3 Протокол № 549 от 17 юли 1970. ЦДА, ф. 1271, оп. 1, Историческа справка, л. 1 [Protokol
N 549 ot 17 yuli 1970. CSA, f. 1271, op. 1, Istoricheska spravka, l. 1].
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на СГНС и заместник-председател – генералния директор на Главна
дирекция „Българска музика“. Организационният комитет назначава
свои оперативни органи за подготовка и провеждане на фестивала, а
за финансовото му осигуряване се образува съответен фонд, чийто
разпоредител е Организационният комитет.
За почти 50-летната им история управлението на „Софийските
музикални седмици“ се свързва с имената на Богомил Стършенов,
Петър Ступел, Димитър Тъпков и Пламен Джуров, като през годините настъпват различни организационни и структурни промени.
Така например от януари 1983 Дирекцията на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ се превръща в целогодишно
структурно звено, а следващата година форумът става част от състава
на новоизградения Концертно-артистичен център към Държавно обединение „Музика“ чрез няколко нормативни документа4.
През 1987 г. се създава Дирекция „Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ при Комитета за култура, която три години
по-късно преминава в новосъздаденото Министерство на културата
(след поредната трансформация на ведомството). През 1993 е основана
Фондация „Международен фестивал „Софийски музикални седмици“.
Сред важните години трябва да се открои 1982, годината на приемането
на софийския фестивал в Европейската асоциация на музикалните фестивали (EFA), и да се посочи 1988, в която директорът на „Софийски
музикални седмици“ Петър Ступел е избран за член на Управителния
съвет на тази организация. Периодът е свързан и с активна подготовка
за провеждането в София на Генералната асамблея на Европейската
асоциация на музикалните фестивали.
От самото си начало Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ представлява европейски по своята същност проект,
замислен по модела на някои авторитетни форуми от европейската
фестивална практика: „Пражка пролет“, „Варшавска есен“, „Берлински музикални празници“, „Руска зима“ (Москва) и други. Идеята на
посочвания за негов основател и пръв модератор Богомил Стършенов,
тогава директор на ГД „Българска музика“, е нашата столица да се
превърне в място, където „Изтокът да среща Запада...“. Действително
още първата година в София гостуват симфонични оркестри, оперни
театри, диригенти, солисти и камерни изпълнители от СССР, Полша, Франция, Италия, ГДР, ГФР, САЩ и Чехословакия, а на второто
издание пред концертните зали се веят фестивалните флагове на 12
страни-участнички. Стършенов е музикант с активни международни
4 Постановление № 4 на Министерския съвет за подобряване на масовата музикална среда,
17 февруари 1984; Наредба № 9 на Комитета за култура, Министерството на финансите и
Комитета по труда и социалното дело; Заповед № I–394 на Комитета за култура, 3 април 1984.
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контакти, ярка, дейна фигура с широк хоризонт и с ясна визия за
бъдещото развитие на фестивала. Събитието е планирано с внушителни размери, времетраенето му е повече от месец (обикновено пет
седмици), представят се произведения от всички музикални жанрове,
като често паралелно в различни зали се провеждат по няколко концерта и оперни представления. Задачата му е да направи достояние
на българската културна общественост високи образци на световното музикално изкуство. На софийските сцени гастролират прочути
оркестри, диригенти и солисти от различни националности, звучат
премиерни творби, в това число и специално създадени, провеждат се
симфонични, камерни, хорови, фолклорни и дори естрадни концерти,
представят се редица оперни и балетни постановки. Сред проявите
на фестивала са авторски концерти, тематични програми, честване
на юбилеи на български и чуждестранни композитори, тържествено
отбелязване на годишнини от значими обществено-политически, исторически и културни събития. За известен период част от „Софийски
музикални седмици“ е и „Международният конкурс за млади оперни
певци – София“ (четвъртото му издание през 1970 съвпада с първите
„Седмици“), което безспорно допринася за утвърждаването на международния престиж на фестивала (двете събития паралелно се анонсират
в чуждестранни рекламни брошури и други издания), но е свързано и
с множество организационни неуредици и неблагополучия.
Съотнасяйки „Софийски музикални седмици“ към модела за типология на художествените фестивали, разработван от Любомир Кутин5,
и позовавайки се на антропологическите, социокултурни и художествени категории, ползвани от него за оценка на фестивалите, могат да
се откроят някои специфични характеристики и по този начин да се
очертае съвсем схематично техният модел. Фестивалът е за „висока
култура“ (по Кутин), за едно изкуство – музикален, но с многожанров
обхват (практически всички музикални жанрове). Търсен е, макар и
невинаги успешно, баланс в представянето на творби от световната
музикална класика и български произведения (в определени години
търпи критики, че процентното съотнотношение не е в полза на родното музикално творчество). Форумът е с представителен, а не със
5 Кутин, Любомир. Българските фестивали: категории и системи за оценка. С., 2014 [Kutin,
Lyubomir. Balgarskite festivali: kategorii i sistemi za otsenka. Sofia, 2014]; Кутин, Любомир.
Фестивалите в България. Контекст, проблеми, перспективи. Доклад. Варна – Русе, 2014.
[Kutin, Lyubomir. Festivals in Bulgaria. Context, problems, perspectives. Report. Varna – Ruse,
2014]; Кутин, Любомир. Типове художествени фестивали и артистично многообразие. In:
Изкуствоведски четения 2015. Изкуствата в Новото време: смесване на езиците. С., 2015,
309–316 [Kutin, Lyubomir. Types of art festivals and artistic diversity. – In: Art Redings 2015.
Arts in Modern Times: Mixing the Languages. Sofia, 2015, 309–316].
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състезателен характер (с уговорката, че не се разглежда Конкурсът за
млади оперни певци), ежегоден. Локацията му е неизменна – провежда
се винаги и единствено в град София, в различни концертни зали и
залата на Софийската народна опера. Обхватът му е международен, с
широка география на участията, което е заявка, а и показател за сериозен междукултурен обмен. Времето на провеждане е предварително
фиксирано в учредителните нормативни документи – през пролетта, с
откриване на 24 май, а продължителността през почти всички години
е между 4 и 5 фестивални седмици.
В съзнанието на столичани „Софийски музикални седмици“ са
„най-големият български международен музикален фестивал“. Те са
зорко наблюдавани и детайлно отразявани в ежедневни и периодични издания с присъщия на времето патос, предимно със суперлативи
(тук не визирам специализираните списания с музикално-критически
профил, които също скрупульозно анализират събитието – по седмици,
по жанрове и т.н.). Определяни са като „връх в социалистическата ни
култура“, „най-големият и утвърден фестивал“, „неотменна потребност в културната панорама на столицата“, „най-представителното
музикално събитие в страната“, дори като фестивал, „извоювал си
име на един от най-интересните и авторитетни музикални форуми
в света“. Подчертава се и включването в програмите му на редица
български опуси: „международен фестивал, но български по дух“,
„авторитетна трибуна на музикалната класика и най-хубавите образци
на съвременната българска и световна музика“. Международната значимост също неизменно е извеждана на преден план: „територия на
фестивала – територия на дружбата“, „Софийски музикални седмици“
се наложиха не само като централно, тържествено събитие у нас, но и
като всепризната крупна международна проява на българската социалистическа музикална култура“, „открит светъл прозорец към страната
ни и нейния духовен живот“, „форум, който служи на делото на мира
и разбирателството между народите“, „високоидейна и високохудожествена международна трибуна на най-забележителните завоевания
на родното ни музикално изкуство“. Колажът от заглавия и фрагменти
от отзиви може да бъде продължен6, интересна е и другата гледна
точка – „отвътре“. През погледа на своя създател Богомил Стършенов,
фестивалът е „материализиран израз на благородната идея – София,
столицата на България, да бъде център и домакин на най-значителна
международна музикална изява на върхови постижения на музикалните култури на народите“, „най-значителната манифестация на бъл6 Посочените тук са от ежедневниците „Вечерни новини“, „Работническо дело“, „Земеделско знаме“, „Кооперативно село“ и др. от средата на 80-те години на ХХ век.
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гарската музикална култура от международен характер“, която освен
„прояви на видни изпълнители от редица европейски страни с развита
музикална култура“, на третото си издание „прибавя още една нова
програмна идея“, прераснала в традиция – всяка година в поредица
от спектакли и концерти да се представят постиженията на конкретна
националност – „дружески протегната ръка на България към народите,
отношението ѝ към техните духовни ценности“7.
Години по-късно Петър Ступел, отбелязвайки основните насоки в
развитието на „Софийски музикални седмици“ – изпълнителската и
творческата, определя фестивала като „сериозна брънка в международните културни контакти на нашата страна, [...] световноизвестна
със своите музикални таланти“8.
В този обем е немислимо да бъдат изброени стотиците участници от
световния музикален елит, да бъдат посочени дори акценти от отделни
фестивални издания. За пример ще използвам статистическите данни
само за един от фестивалите – през 1983 г., отчетени от Петър Ступел
в обичайната му информация до организиращите институции. Тогава
в продължение на 29 дни се провеждат 69 концерта и спектакъла, с
участието на 14 страни от Европа и Америка, които са посетени от
около 50 000 души9.
Европейската съизмеримост има разнообразни проявления. Културните взаимодействия с чужбина могат да се разглеждат в няколко
аспекта – обмен на изпълнители и музикални произведения (двупосочно), колаборация с други фестивали, чествания на световнозначими
юбилейни годишнини и т.н. Афишът на „Софийски музикални седмици“
е изпълнен с творби от различни епохи, от различни страни, гостуват
изпълнители от най-висок ранг. Институционалното присъединяване
на форума към семейството на европейските музикални фестивали се
приема и като акт на официално международно признание. Включването в Европейската фестивална асоциация през 1982 г. още повече
засилва самочувствието му на европейски фестивал, стремящ се съм
съзвучие с общоевропейските тенденции, заложени в плановете на
7 Стършенов, Богомил. „Софийски музикални седмици“, 1972. In: Стършенов, Богомил.
Изследвания. Размисли. Оценки. 1957–1977. С., 1977, 310–311 [Starshenov, Bogomil. ‘Sofia
Music Weeks’, 1972. In: Starshenov, Bogomil. Izsledvaniya. Razmisli. Otsenki. 1957–1977.
Sofia, 1977, 310–311].
8 Ступел, Петър. Встъпителни думи за ХХ МФ „Софийски музикални седмици“. In:
Брошура ХХ Международен фестивал „Софийски музикални седмици“, София, 1989, 3
[Stupel, Petar. Vstapitelni dumi za 20th International Festival ‘Sofia Music Weeks’. In: Broshura
20th International Festival ‘Sofia Music Weeks’, Sofia, 1989, 3].
9 Информация от Петър Ступел за проведения от 24 май до 21 юни 1983 МФ „Софийски
музикални седмици“. ЦДА, ф. 1271, оп. 1, а.е. 3, л. 1 [Informatsiya ot Petar Stupel za provedeniya ot 24 may do 21 yuni 1983 IF ‘Sofia Music Weeks’. CSA, f. 1271, op. 1, a.e. 3, l. 1].

517

Асоциацията. Неслучайно Петър Ступел в различни свои изказвания
подчертава, че чрез столичния музикален фестивал България става
част от Европейската общност още през 1982 г.
Въпреки липсата на цялостен, подреден архив на „Софийски музикални седмици“, в Централния държавен архив са запазени известно
количество документи, отложени от дейността на Дирекция „МФ „Софийски музикални седмици“ при Комитета за култура и Министерството
на културата, но за сравнително малък период (1987–1992). Сред тях се
откриват и такива, които позволяват, макар и частично, проследяване
на дейности, свързани с международното презентиране на българския
фестивал (по линия на Европейската асоциация и чрез българските
културни институти в редица европейски столици), със стремежа за осъществяване на контакти с различни чуждестранни фестивали и търсене
на сътрудничество с тях, със синхронизиране на дейности, заложени в
календара на Европейската асоциация на музикалните фестивали – а
оттам и координиране с европейската общност (например „Реквиема“
на Берлиоз, през 1989 г., по повод 120-годишнината от смъртта на композитора, паралелно е изпълнен в Лион, Страсбург и София).
Създадената през 1952 г. в Женева по идея на швейцарския писател
и философ Дени дьо Ружмон (1906–1985), един от най-ярките застъпници на европейския федерализъм, и родения в Украйна диригент Игор
Маркевич (1912–1983), Европейска асоциация на фестивалите чертае
общи перспективи за културна Европа, отстоява принципи за обединение, но и държи на запазването на националната идентичност на
всеки фестивал, членуващ в нея. Върховният ѝ орган на управление е
провежданата ежегодно в различни страни Генерална асамблея, в която
взимат участие всички директори на членуващите фестивали. Сесията
ѝ в конкретна държава е възприемана като въпрос на престиж, а и носи
конкретни ползи – за рекламата, за обмена, за създаването на контакти.
Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ става
член на неправителствената европейска организация през 1982 г., като
за това е прието съответно Решение на Секретариата на ЦК на БКП
(№ 387 от 23 април 1982)10. В докладите за работата на Общите събрания на Асоциацията на европейските фестивали (1984–198811) Петър
10 Вж. Наредба на КК и СНС за организиране и провеждане на МФ „Софийски музикални
седмици“. ЦДА, ф. 1271, оп. 1, а.е. 2, л. 1 [Naredba na KK i SNS za organizirane i provezhdane
na IF ‘Sofia Music Weeks’. CSA, f. 1271, op. 1, a.e. 2, l. 1].
11 Отчети и доклади на Петър Ступел за участието му в работата на ежегодните асамблеи на Международната асоциация на европейските музикални фестивали през периода
1984–1988. ЦДА, ф. 1271, оп. 1, а.е. 273 [Otcheti i dokladi na Petar Stupel za uchastieto mu v
rabotata na ezhegodnite asamblei na Mezhdunarodnata asotsiatsiya na evropeyskite muzikalni
festivali prez perioda 1984–1988. CSA, f. 1271, op. 1, a.e. 273].
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Ступел откроява реалните преимущества от участието в организацията – широко популяризиране по целия свят, включване в брошурите
на Асоциацията, с отпечатване на пълната програма, възможност за
контакти с други фестивали, за коопериране при поканите за участия
на големи и скъпи състави, за обмяна на опит във връзка с тематичната насоченост, посещаемостта, цените на билетите, привличане на
чуждестранна публика и др.
През 1984 г. Ступел започва дейности по провеждането на Генерална
асамблея в София с убедеността от предимствата на подобно събитие –
да се осъществи демонстрация на върховите постижения на българската
музикална култура, като наши артисти, ансамбли и хорове се представят
пред всички директори на фестивали. Същевременно със съзнанието,
че това е „сериозно признание за развитието на музикалното изкуство
в нашата страна“, той съдейства за приемането и на „Варненско лято“
в Европейската асоциация, което става реалност през 1987 г.
На заседанията си в Амстердам през октомври 1986 г. Генералната
асамблея взима решение да проведе сесията си през 1989 г. в София
във връзка с 20-годишнината на „Софийски музикални седмици“. От
запазените документи става ясно, че подготовката върви добре, определени са дати (7–10 октомври), направени са резервации за самолетните билети и настаняването на участниците. Междувременно през
1988 г. Петър Ступел е избран в Управителния съвет на Европейската
асоциация на музикалните фестивали. За съжаление, провеждането на
високия форум в София през 1989 се осуетява в последния момент и
той се състои в Истанбул от 6 до 10 октомври. Официалният мотив е
реконструкцията на летище „София“, но вероятно причината е сложната
обществено-политическа обстановка в страната.
Повече от 20 години по-късно Варна осъществява мечтата за провеждане в България на Генералната асамблея на Европейската асоциация
на фестивалите. Международният музикален фестивал „Варненско
лято“ представя своята кандидатура за домакинство през 2007 и тя е
реализирана през 2011 г.12
Петър Ступел често подчертава, че „един музикален фестивал не
е само празник на музиката, а и кръстовище на различни музикални
култури, място, където се срещат артисти от всички части на нашата
планета“13. През годините заложеният от Богомил Стършенов географски
12 Генерална асамблея на Eвропейската асоциация на фестивалите във Варна [General
na asambleya na Evropeyskata asotsiatsiya na festivalite vav Varna]. Available at: http://
varnasummerfest.org/press_bg_2.php?page=news_show_search&newsID=246&nsID=14 [accessed 27 March 2018].
13 Ступел, Петър. „Софийски музикални седмици“. На добър час! – Народна култура, 23
май 1986. Цит. по ЦДА, ф. 1271, оп. 1, а.е. 263, л. 2 [Stupel, Petar. ‘Sofia Music Weeks’. Na
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модел на „Седмиците“ – „Изток – Запад“, се обогатява и разширява,
за да обхване през петото им десетилетие всички посоки на света:
„Изток – Запад – Север – Юг“.
Вместо финал предлагам фрагмент от отзив на Любен Ботушаров
в „Народна култура“ по повод гастрол на струнния квартет „Габриели“
от Великобритания на ХХ фестивал „Софийски музикални седмици“ –
синтезиран израз на неговата идентичност, на международната му репрезентативност, на интернационалния му модел: „Слушах замислен.
В дните на славянската култура (концертът е на 25 май) – квартет от
Лондон свиреше музика „из новия свят“ от славянски композитор
(Струнния квартет оп. 106, „Американски“ от Дворжак) – на нашия
международен фестивал“14.
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“SOFIA MUSIC WEEKS” – AN ЕUROPEAN BULGARIAN
FESTIVAL
Diana Danova-Damyanova
Abstract: From its very foundation in 1970, the international festival “Sofia Music Weeks” is an European in its core project, modeled after some other forums
from the European festival practice such as “Prague Spring”, “Warsaw Autumn”,
“Berlin Music Fests”, “Russian Winter” and etc. The Sofia’s “Weeks” become
fast one of the most important for the country international musical events. On
its stage, perform famous orchestras, conductors, and soloists from different
nationalities. Different musical works are performed for the first time (some of
which specially created for the festival). Different symphonic, chamber, chorus,
folklore and pop concerts were being conducted; different opera and ballet plays
were being performed. In 1982, the Bulgarian festival becomes a member of the
European Association of Music Festivals.
The current text is a try to “open the curtain” to the multi-layered musical model
“Sofia Music Weeks” (in its first decades). Through the read of its administrative
documentation and large critical reflection, looked through the historically cultural
context of the 70s and 80s of the 20th century it is attempted to draw its importance
for the Bulgarian musical practice – and as a “window to the world”.
Key words: “Sofia Music Weeks”, international music festivals, European Association of Music Festivals, multi-layered model, archive documents, critical
reflection
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПРИСПИВНАТА ПЕСЕН – ТРАДИЦИОННИ И
ПОПУЛЯРНИ ПРИМЕРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО
МИНАЛО (ОПИТ ЗА СЪПОСТАВКА НА
ЕТНОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ)
Росица Драганова1
Резюме: Статията представя и проблематизира някои данни за проявите и
спецификата на приспивната песен в европейското минало (от края на 19 век –
първата половина на 20 век). Приспивната песен се дефинира в литературата
главно във връзка с характерната ѝ функционалност (успокояване и въвеждане
в съня на малкото дете), като се подчертава универсалността, изразена в
разпространението ѝ като част/жанр от песенността на различни народи.
Текстът обогатява представите за нейната роля в социокултурен план, както
и по отношение на музикално-субстанционалните ѝ аспекти. Коментират
се както параметрите и функциите на българските традиционни люлчени
песни, наречени приспивалки, така и особеностите на някои чужди примери.
Възможните паралели между двете групи образци и използваните при
тяхното интерпретиране подходи разкриват някои етнологични особености
и сходства и допълват общото знание за приспивната песен. Опитът за
сравнителен анализ е важен и поради факта, че в българските учебници и
сборници с училищни песни от периода са поместени редица приспивни
песни – известни примери от европейската музика или нови съчинения от
български автори (учители по музика или известни композитори), но в тях
почти няма фолклорни люлчени песни. Това е свързано с интереса към
един нов, различен музикален език и в същото време към друга представа
за детството и майчинството по време на Българското възраждане и след
Освобождението на България (1878 г.).
Ключови думи: приспивна песен, люлчена песен, музикална култура, жанр,
етнологични особености

В проучване на процесите в обучението по музика в българското
училище след Освобождението и през първата половина на 20 век
констатирах интересен факт: в учебниците и сборниците с училищни
песни редовно се появяват приспивни песни – както известни образци
1 Rossitsa Draganova is an Associate Professor at the Institute of Art Studies, BAS. Research field:
musical culture, musical aesthetics, theory and history of general education in music, musical
pedagogy. Author of: “The Music-Making. Aspects” (2007, Award “Book of the Year” – UBC),
“Modern Terminology and Pedagogical Practice: Dictionary of Music for the Student” (2013),
many textbooks for the general education schools. E-mail: r_draganova@abv.bg
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от европейското минало, така и написани от български автори (част
от тях дейци на българското образование, други – утвърдени композиторски имена). Паралелно с това в тях не се срещат приспивалките –
българският функционален аналог на люлчената песен, елемент на
традиционната ни музикална култура. Интерпретацията на тези факти
препраща към различни въпроси – за ролята на приспивните песни и
на други песенни образци от чужди автори в процесите на преинтониране в следосвобожденската епоха и на формиране на националната
композиторска школа. А също така – за мястото на люлчените песни
в различни култури, за да се проблематизира отсъствието, липсата на
приспивалките. Достатъчно ли е обяснението, че нашите напеви са
кратки, повтарящи се, някак монотонни, докато известните и бързо
станали любими приспивни песни от европейски композитори са с
разгърнати, красиви мелодии и богата хармония?
Но първо – с какво се отличава жанрът на приспивната песен?
Приспивната песен се дефинира в литературата главно във връзка с
характерната ѝ функционалност, като се подчертава универсалността,
изразена в разпространението ѝ като част от песенността на различни
народи. Това са едни от най-старите песни на човечеството с голяма
сила на внушението. Техни създатели и изпълнители са главно жените.
Приспивната песен успокоява детето, помага му да заспи, прокужда
страха от тъмнината. Изпълнението често се придружава от полюшване
на главата и/или тялото, от поклащането на люлката, а прегръдките
успокояват и самата майка. Така явлението има общ психотерапевтичен ефект и е първата форма на естетикохудожествено въздействие, с
която се среща детето.
Приспивната песен е също урок по роден език. Като свиква с повтарящите се интонации, детето започва да различава отделни думи, да
формира първоначални представи за външния свят – птици, животни,
предмети и др. В известна степен от това какви песни пее и импровизира
неговата майка (както и от това дали тя изобщо му пее) зависи характерът на бъдещия човек, физическото му здраве, неговото развитие.
На български език терминът „приспивна песен“ има свой „двойник“ –
люлчена песен. Доколкото в настоящия текст се използва синонимното
им заместване, е необходимо веднага да се уточни, че то не е възможно във всички езици. Така например в английски език съществуват и
двете понятия – “lullaby” и “cradle song”, като употребата на “cradle
song” е свързана по-скоро с бита и практиката на приспиването. По
своята етимология руската „колыбельная“ и френската “berceuse” –
единствените обозначаващи това семантично поле в тези езици, са
аналог на „люлчена песен“. В българския език двете понятия често се
заменят, а под наименованието „люлчена“ битуват известни образци
на композиторската музика като песента на Добри Христов например.
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И все пак в определен контекст „люлчена песен“ препраща по-скоро
към представите за фолклорната (традиционната) песен, акцентира
върху функционалността.
Българските приспивалки не са ставали често обект на проучване.
Изследвани са главно от Михаил Букурещлиев – в студия от 1972 г.,
както и в книгата му „Български детски песенен фолклор“2. Колкото
до текстовата страна, централна тук и до днес остава студията на Цветана Романска и Георги Веселинов „Към проучването на българския
детски фолклор. Приспивни песни“ от 1964 г. Ето някои от най-важните
изводи в нея – приспивалките съставляват важна част от битовите
песни, доколкото изобразяват най-интимни човешки взаимоотношения
и са свързани пряко със семейния живот на народа. Обикновено са
къси, като броят на стиховете варира от 4 до 16 заедно с приспивната
формула. Основният размер е осемсричен с цезура в средата (4 + 4).
Използват се характерни повторения и звукоподражания.3
По отношение на музикалната субстанциалност се подчертава
следното: „преобладаващи са минорните тетраходи, двувременните
размери и осмосложният стих. На тези еднотипни стихови размери
отговарят най-различни по брой на тактовете музикални изречения“4.
Повечето люлчини песни са в размер 2/4, както и в размер 5/16. От
анализираните от Букурещлиев общо 62 образци, 22 са записани в
2/4, а 16 – в размер 5/16. Осем от приспивалките са безмензурни, по
три примера са записани в 3/4, 5/8, 7/8 или смесени размери, по един
пример – в 5/4, 7/8 и 9/16. Разбира се, размер 2/4 е сред най-разпространените в българската народна музика. Много по-интересна за тълкуване е ролята на неравноделния 5/16 – „Едно от предположенията
за наличие на този неравноделен размер е, че той е твърде подходящ
за люлеене на детето“5.
Нека сега съпоставим тези данни с представите си за европейската
люлчена песен. Най-известните днес образци са в размер 3/4 – „Приспивна“ на Йоханес Брамс, или в размер 6/8 – „Приспивна“ на Бернхард
Филс, приписвана на В. А. Моцарт. Позоваването на тривременната
2 Букурещлиев, Михаил. Детски песенен фолклор. In: Проблеми на българския фолклор.
С., 1972 [Bukureshtliev, Mihail. Detski pesenen folklor. In: Problemi na balgarskiya folklor. Sofia,
1972, 243–246]; Букурещлиев, Михаил. Български детски песенен фолклор. С., 1986, 160 с.
[Bukureshtliev, Mihail. Balgarski detski pesenen folklor. Sofia, 1986, 160 s.].
3 Романска, Цветана и Георги Веселинов. Към проучването на българския детски фолклор.
Приспивни песни. In: Известия на Eтнографския институт и музей. С., 1964, Т. VII, 193–232
[Romanska, Tsvetana i Georgi Veselinov. Kam prouchvaneto na balgarskiya detski folklor.
Prispivni pesni. In: Izvestiya na Etnografskiya institut i muzey. Sofia, 1964. Vol. VII, 193–232].
4 Bukureshtliev. Детски песенен фолклор, 243.
5 Bukureshtliev. Български детски песенен фолклор, 34.
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пулсация понякога намира място даже в самата дефиниция на жанра
като например в използвано и днес издание на енциклопедичния речник The New Grove Dictionary of Music and Musicians от 1980 г. Нещо
повече, може да се каже, че всяка равномерна тривременна пулсация
се свързва далеч по-ясно с идеята за равномерното полюляване на
люлката и притежава характерна плавност, която не е иманентна за
размера 5/16 дори когато ритъмът му е изпълнен в бавно темпо и независимо от скритата му изохронност!
В това характерно несъответствие вероятно прозират някои същностни етнологични разлики. И все пак, доста трудно е да се определи/
дискутира с точност доколко люлчините песни на един народ концентрират в себе си подобна специфика.
От друга страна, независимо от трудността да се определи какво
точно в дадена приспивна песен разкрива етнологичната ѝ принадлежност, приликите и разликите между традиционните люлчини песни на
отделните народи се установяват емпирично неусетно, сякаш „извън“
сетивата и конкретните музикални характеристики. Разбира се, когато се сравняват образци на съседни народи, близки по своя произход
и/или историческа съдба, е вероятно да се установят прилики. Така
например в своя книга Николай Кауфман открива и коментира някои
сходства между музикалното съдържание на народните и в частност
на приспивните песни на българите и източните славяни.6
За целите на по-нататъшния анализ обаче е необходимо ползването на систематизирани сведения за етнологичните особености на
европейската приспивна песен, които надхвърлят простите метрумни
съпоставки. Един безценен източник е студията “La berceuse populaire.
Essaie d’étude rythmique et ethnologique préparée”. Публикувана е в
списание Rivista Musicale Italiano (RIM), в броеве от 1894 г., 1895 г. и
1897 г., и остава и до днес уникално изследване на явлението.
Авторката Ella de Schultz-Adaïewsky7 (1846–1926) е позната навремето
като пианист, композитор и етномузиколог. Живее и работи в Русия,
Италия и Германия. Като обект в заглавието на нейната студия са посочени популярните (известни) по това време приспивни песни – както
образци от сферата на традиционната култура, така и авторски опуси.
Предмет на изследване са различни по произход европейски образци
и техният ритъм, определен като „първостепенно етнологично сви-

6 Кауфман, Николай. Някои общи черти между народната песен на българите и източните
славяни. С., 1968, 216 с. [Kaufman, Nikolay. Nyakoi obshti cherti mezhdu narodnata pesen na
balgarite i iztochnite slavyani. Sofia, 1968, 216 s.].
7 Или Элла Георгиевна Шульц, приела псевдонима Адаевская.
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детелство“8. Проследява се от какви основни мелодични и ритмични
елементи са изградени тези примери, взети от различни етнологични
среди, а също – какви са техните начални и финални тактове. Така
например според Schultz-Adaïewsky първият (пораждащ) такт в голяма
степен разкрива темперамента на един народ, свързан е с особеностите на неговия език и има акцент на първо време, когато самият език
приема такъв върху първата сричка на думите. Подобни разсъждения
могат да се направят и по отношение на последния (завършващ) такт,
който се видоизменя във връзка с етичния характер на мелоса.
Ритмичните и мелодичните особености на приспивната мелодия я
отнасят към проявите на т.нар. от авторката успокояващ, исихастичен
етос (който поддържа или регулира, възвръща нашите възможности
към златната им среда). При това, люлчената песен изразява този етос
в чист вид, доколкото въздейства върху непредубедените сетива на
малкото дете. Също както народите откриват лечебните свойства на
растенията, те по емпиричен път опознават въздействието на звука и
ритъма върху организма на човека. Водеща роля в този процес има
майката – създателка и изпълнителка на люлчините песни. Откогато
има майки и деца, посочва Schultz-Adaïewsky, майката люлее своето
дете и импровизира върху тази ритмична основа, зададена от природата
кантилена, която има аналогичен ритъм.9
Ето и някои други заключения на нейния анализ:
Единадесет от анализираните 19 примера са в мажорна тоналност,
но без чувствителен тон, а още два примера използват седма степен
като преходна, без да я разрешават. Само пет от примерите в мажор
са с чувствителен тон. Минорна е само една песен. Амбитусът е от
секунда (италиански образци) до октава (Англия). В повечето случаи
движението на мелодичната линия оставя впечатление за стабилност.
Низходяща линия се наблюдава при италианските приспивни, а възходяща – при английската.10
Шестнадесет от 19-те приспивни песни се отличават с квадратен
строеж (2 + 2, 4 + 4 и т.н.) При останалите три се наблюдава редуване
на фрази от три такта с фрази от четири такта. Финалната каденца се
разрешава в 15 примера на основния тон (тоника), а четири примера
завършват на трета степен. Повечето примери (общо 15 от 19-те) започват без ауфтакт. (Впрочем той се среща само при примери от Северна
Италия и Словения. Така тези приспивни мелодии се отличават от
8 Schultz-Adaïewsky, Ella de. La berceuse populaire. Essaie d’étude rythmique et ethnologique
préparée. – Revista Musicale Italiano (RIM), 1894, 240.
9 Schultz-Adaïewsky. La berceuse populaire (1894), 247.
10 Schultz-Adaïewsky. La berceuse populaire. Essaie d’étude rythmique et ethnologique préparée. – Revista Musicale Italiano (RIM), 1895, 444–445.
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останалите както в тонално и ритмично отношение, така и по вида на
първия (генериращ) такт.) А каква е ритмичната характеристика на
последния (завършващ) такт на люлчините песни, който представлява
важно етнологично свидетелство и носи ценна информация за тяхното
психично и физиологично въздействие? Тук изводът е наистина любопитен – в 17 от 19-те примера се наблюдава метрически неакцентирана
(женска) каденца и акаталектичен (пълен/несъкратен) край на стиха.
Съвършена (мъжка) каденца с каталектичен край на стиха се наблюдава
само в един пример (Бретан).11
В заключение Schultz-Adaïewsky обобщава идеите си за въздействието на мелодичните и ритмичните особености на анализираните люлчини песни върху човешкия организъм. Като успокояващи, исихастични характеристики са посочени: отсъствието на чувствителен тон,
унимодалността, постепенността, липсата на орнаменти, амбитусът,
който не надхвърля октава, движението на мелодията – без скокове,
низходящо. А също: употребата на двувременни размери (двоични
или троични) и моноритмията, квадратността и симетричността на
фразите, простите структурни последователности.
Систематизирани са и някои систалтични елементи – действително
възбуждащи или само възприемани като такива, независимо от минималната им употреба: чувствителен тон, полимодалност или чести и
неподготвени модулации, скокове в мелодията и дисонантни интервали,
амбитус, по-голям от октава, несъвършени каденци върху терцов тон,
възходяща посока на движение на мелодията, тривременен размер,
петвременен или седемвременен размер и др.12
Как се съотнасят изводите на Schultz-Adaïewsky за музикалната
субстанциалност на анализираните от нея европейски примери към
обобщенията за българската фолклорна приспивалка, предложени от
Букурещлиев и Кауфман и представени по-горе?
Както видяхме, при българските приспивалки преобладават минорните тетраходи, а не мажорните тоналности. Тоновият им обем (амбитус) е тесен (до кварта) и предполага речитативност. Допълнителен
преглед на примерите разкрива, че те завършват основно на първа и
втора степен от звукореда (подобен вариант не присъства в описанията
на Schultz-Adaïewsky), като преобладават метрически акцентираните
(мъжки) каденци. Мелодичната линия и тук е преобладаващо низходяща, но сравнително често в началото ѝ се наблюдава скок на малка
терца надолу и/или неговото запълване.

11 Schultz-Adaïewsky. La berceuse populaire (1895), 446.
12 Schultz-Adaïewsky. La berceuse populaire (1895), 447.
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Същевременно характерни са и някои сходства. Така и в двете
групи се наблюдават основно двувременни размери, симетричност
на стиха и строежа. Най-важно обаче е подобието по отношение на
етоса, на въздействието на приспивните песни. Като общи успокояващи елементи могат да се посочат изброените от Schultz-Adaïewsky
исихастични характеристики: липса на чувствителен тон, преобладаваща постепенност, липса на орнаменти, амбитус до октава, преобладаващо низходящо движение, двувременни размери, моноритмия,
квадратност и симетричност на фразите, простота на структурните
последователности и пр.
Анализът на люлчените примери, поместени в монографията на
Букурещлиев за българския детски песенен фолклор13, разкрива и някои
от т.нар. възбуждащи, систалтични елементи, представени по-горе,
а именно: скокове в мелодията и дисонантни интервали, възходяща
посока на движение на мелодията, тривременен размер, петвременен
или седемвременен размер и др. Употребата им обаче и тук е по-скоро
минимална, спорадична.
Така направените сравнения между двете групи образци от миналото – български приспивалки и европейски традиционни и популярни
примери, макар и най-общи, допълват общото знание за приспивната
песен и разкриват част от сложните механизми на етнологичните особености. Макар и нееднозначни, комплексни и трудни за формулиране,
те имат своята музикалносубстанциална основа, която частично се
поддава на паралели и описания.
Затова вероятно именно тук – в разкритите сходства и различия
на самата музикална субстанциалност, се крие и пълният отговор на
въпроса, защо българските приспивалки не се срещат в учебниците и
сборниците от следосвобожденската епоха. Обяснението не следва да
се търси само в отделни характеристики на езика на приспивалките
(лаконичност и повторност), а в общото въздействие, внушение, етос
на музикалната субстанция, във вплетената в тях представа за грижа
и нежност, спокойствие и топлота, красота и естетически идеал.
Както е известно, следосвобожденската епоха в България е белязана
от интензивни социокултурни процеси и музикалнокултурни изменения.
Както посочва в своя студия Клер Леви, новите потребности стимулират
преинтонирането на музикалната субстанция, активизират пътя към
една своеобразна интонационна симбиоза в резултат на разнородни
интонационни влияния. „Контактите с чужди музикални култури откриват за българина нови интонационни светове, ново емоционално
съдържание, задвижват в съзнанието му нови интонационни стереотипи.
13 Bukureshtliev. Български детски песенен фолклор, 130–136.
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[…] Необходимостта, например, от революционно, колективно-обединяващо емоционално въздействие става благоприятен проводник
на маршообразните интонации; нюансирането в градски колорит
канализира усвояването на романсова мелодика и т.н.“14
Преинтонирането обаче не се случва само в областта на маршовата музика и градската песенност. В този процес ясно се вплита и
обновяването на приспивната песен. Казано най-общо – търси се и се
усвоява друга мелодика и ритмика, пред напрегнатостта на минорния
тетрахорд се предпочита мажорната тоналност, пред своеобразната
ъгловатост на неравноделния размер 5/16 (съответства на примитивността на дървеното корито, в което набързо се поставя детето) се
търси плавността на 6/8 (и респективно – елегантността на люлката).
Усвоява се един нов, различен музикален език и едновременно с това,
неусетно, на втори план – една друга представа за детството, майчинството и света. Вероятно именно затова и приспивните песни на Добри
Христов – най-известните български образци в този жанр от края на
19 век и началото на 20 век, са написани в така наречения от самия
него „общ тон“ и напомнят за европейските примери независимо от
авторовата специфика.
Трябва да се признае – днес музикознанието рядко си позволява
категорични систематизации или паралели на етоса и музикалната
субстанционалност като направените от Ella de Schultz-Adaïewsky.
Станали сме предпазливи, внимателно уговарящи, уклончиви изследователи на добре премислени, ясно експлицирани, предварително
ограничени полета и явления. Но срещата с един стар текст – студията
“La berceuse populaire. Essaie d’étude rythmique et ethnologique préparée”,
ме провокира да разчупя предпазливостта и да потърся някои по-смели
етнологични съпоставки и сходства. Направените сравнения, вярвам,
помагат да се разбере по-ясно дълбочината на процесите, бушуващи
в българското училище и музикалното образование в края на 19 и през
първата половина на 20 век, да се съпреживее отново осъщественият
тогава преход от функционалността на приспивалката към естетиката
на композиторската приспивна песен, да се открои още по-релефно
нейната специфична роля в образователния процес.

14 Леви, Клер. Социокултурни процеси с особено съществено въздействие върху развитието на българската музикална култура. – Българско музикознание, 1994, кн. 3, 33 [Levy,
Claire. Sotsiokulturni protsesi s osobeno sashtestveno vazdeystvie varhu razvitieto na balgarskata
muzikalna kultura. – Bulgarian Musicology, 1994, No 3, 33].
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LULLABY – TRADITIONAL AND POPULAR EXAMPLES
FROM THE EUROPEAN PAST (ATTEMPT TO COMPARE
ETHNOLOGICAL PECULIARITIES)
Rossitsa Draganova
Abstract: The paper presents and problematizes some data about the manifestations and specifics of lullabies in the European past (end of the 19th century – the
first half of the 20th century). The lullaby is defined in the literature mainly in
relation to its functionality (calming and cradling the child), emphasizing the
universality expressed in its diffusion as a part of the singing of different populations. The text enriches the ideas of its role in socio-cultural plan as well as the
understanding of its musical aspects. Both the parameters and functions of the
Bulgarian traditional cradle songs, called “prispivalki”, and the peculiarities of
some foreign examples are commented. The possible parallels between the two
groups and the approaches used in their interpretation reveal some ethnological
features and similarities and complement the general knowledge of the lullaby.
The attempt to comparative analysis is also essential because of the fact that in
Bulgarian textbooks and collections of school songs from the period there are
several lullabies both famous examples of the European music or new writings by
Bulgarian authors (music teachers or well-known composers) and almost no old,
traditional cradle songs. This is related to the interest in a new, different musical
language and at the same time to another idea of childhood and motherhood
during the Bulgarian National Revival and after the Liberation of Bulgaria (1878).
Key words: lullaby, cradle song, musical culture, genre, ethnological peculiarities
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЯПОНСКИ ТРАДИЦИОНЕН
ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ 2012 И 2017 ГОДИНА:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БЪЛГАРСКИ ПЕДАГОЗИ
И ТВОРЦИ
Миглена Ценова-Нушева1
Резюме: В България се създават благоприятни условия за представянето на
японски традиционен театър след сключването на двустранни споразумения
за обмен (в това число и културен обмен) между Япония и България (1978).
След учредяването на форума „Дни на японската култура в България“ (1990)
броят на представленията на японски традиционен театър у нас нараства
с всяко следващо десетилетие, като представленията биват изнасяни във
все повече градове на България. През второто десетилетие на XXI век, и
особено от 2012 г. насам, представленията на японски традиционен театър
у нас зачестяват осезаемо, като се осъществяват както в рамките на „Дни на
японската култура в България“, така и извън този форум. Още повече – броят
на изнасяните у нас представления на японски традиционен театър и този
на свързаните с представленията лекции, демонстрации и други събития с
педагогическа насоченост осезаемо нараства и такива събития започват да
бъдат осъществявани по няколко пъти в рамките на дадена календарна година.
Принос за осъществяваните у нас представления на японски традиционен
театър и на свързаните с тях събития с педагогическа насоченост имат не
само японски майстори, а и български педагози и творци, с които японските майстори си сътрудничат. В тази връзка предлаганият текст осмисля и
подобни плодотворни сътрудничества.
Ключови думи: театър Но в България, Кабуки в България, Едо Сато Кагура
в България, Нихон Буйоо в България

Представянето на японски традиционен театър у нас се вписва в
по-мащабна тенденция: след края на Втората световна война японски
традиционен театър да бъде разпространяван в Европа, Северна Америка

1 Dr. Miglena Tzenova-Nusheva is an Associate Professor at the Institute of Art Studies, BAS.
Author of: the book “Peking opera 京剧” (2010), monographic work “Musical and Symbolic
Aspects of Japanese Traditional Kabuki theatre (歌舞伎)” (2017); co-author of the volumes
“Bulgarian Musical Theatre. Opera, Ballet, Operetta, Musical” (2005, 2008, 2015). Awards:
“Professor Marin Drinov” for young scientists from the BAS (2006), “Book of the year” from the
Union of Bulgarian composers (2011, 2016), awards for scientific achievements (2016), scientific
achievements in applied arts (2016), etc. E-mail: ph.d@abv.bg

533

и Азия2. (Тази тенденция може да бъде съотнесена с представленията
на китайска традиционна опера в Европа и Северна Америка, които са
единични преди средата на XX век, а от 1986 г. насам зачестяват3.) В
България се създават благоприятни условия за гастроли с подобна цел
след сключването на двустранни споразумения за обмен между Япония и
България (1978). Със създаването на ежегодния форум „Дни на японската
култура в България“ (1990) се предоставят още по-големи възможности за
представяне у нас на японски традиционен театър: Но, Кабуки, Кьоген4,
Нингьо Шибай5, японски традиционни танци Нихон Буйоо6, семинари
за музиката при театър Но7 и др.8 През първото десетилетие на XX век
българската аудитория има възможност да придобие впечатления от
представления на театър Кабуки (2001 г. в София9), Но (2002 г. в София10),
Ракуго (2002 г. в София11), Кьоген (2006 г. с две представления – в Казан-

2 Представят японския театър „Кабуки“ във Велико Търново. – Darik News, 7 октомври
2012 [Predstavyat yaponskiya teatar “Kabuki” vav Veliko Tarnovo – Darik News, 7.10.2012].
Available at: https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/predstavqt-qponskiq-teatyr-kabuki-vyv-veliko-tyrnovo-973908 [accessed 27 March 2018] и др.
3 Scholz-Cionca, Stanca and Samuel L. Leiter. Japanese Theatre and the International Stage.
Boston: Brill, 2001; Li, Ruru. The Soul of Beijing Opera: Theatrical Creativity and Continuity
in the Changing World. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010 и др.
4 Илиева, Ирина. Кьоген и ние. – Култура, № 24, 18 юни 1999 [Ilieva, Irina. Kyogen i nie. –
Kultura, 18.06.1999, No 24]. Available at: http://www.kultura.bg/media/my_html/2084/c_ii_kyo.
htm [accessed 27 March 2018].
5 София, НТ „Иван Вазов“ (19 ноември 1994) и Пловдив, ДТ „Н. О. Масалитинов“ (20
ноември 1994).
6 Окинава: София, НТ „Иван Вазов“ (11 ноември 1996).
7 София, НТ „И. Вазов“ (15 октомври 1996) и концерт на група „Киттен“ с музика за
театър Но.
8 Всички данни относно представления, уъркшопове и др. прояви, свързани с японски
традиционен театър у нас, са съгласувани със сбирката: „Дни на японската култура в
България“. [Програми, брошури и др. архивни материали, достъпни за ползване в Библиотеката при Посолство на Япония в България]. 1990 – 2018 [“Days of Japanese Culture in
Bulgaria”. [Programs, brochures and other archives available at the Library of the Embassy of
Japan in Bulgaria]. 1990 – 2018.]
9 Лекция и уъркшоп: София, НДК, Зала 10 (6 март 2001); лекция и представление: София,
НТ „Иван Вазов“ (7 март 2001).
10 „Хагоромо“: София, НДК, Зала 2 (10 октомври 2002) и Казанлък, Дом на културата
„Арсенал“ (12 октомври 2002).
11 София, 18 СУ „У. Гладстон “ (25 септември 2002).
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лък и София12), Бунраку (2009 г. – в София и Велико Търново)13, както
и от представления, популяризиращи японските традиционни танци
Нихон Буйоо (2005 г. в София14 и Велико Търново15 и 2007 г. в София16).
Нихон Буйоо се използва като обобщаващ термин за различните видове
японски традиционни танци17; Нихон Буйоо представляват важна част
от японския традиционен театър18. През първото десетилетие на XX век
японски традиционен театър и японски традиционни танци се изпълняват
у нас в рамките на форума „Дни на японската култура в България“ предимно в София, по-рядко в други български градове – Велико Търново
и Казанлък. През второто десетилетие на XXI век представленията на
японски традиционен театър у нас зачестяват и биват изнасяни във все
повече градове: София, Пловдив, Велико Търново, Казанлък, Русе и
др.; както в „Дни на японската култура в България“, така и извън този
форум. През това десетилетие театър Но е представян чрез спектакли,
лекции, обучения и др. в София (2010, 2011, 2012, 2014 и 2015 г.), Пловдив
(2012), Казанлък (2015) и Русе (2016). През десетилетието българската
публика придобива и конкретни впечатления от театър Кабуки (2012 г. –
два пъти в София и по веднъж във Велико Търново и Русе). За първи
път у нас през десетилетието е представен и японският ритуален театър
Едо Сато Кагура (2016 г. – два пъти в София). Българската публика
присъства и на представления, свързани с Нихон Буйоо (през 2014 и 2017
г. – общо три спектакъла и други прояви в София). Осезаемо е, че от
началото на XXI век представленията на японски традиционен театър
в България стават все по-чести, а през второто десетилетие на XXI век
те се провеждат у нас по няколко пъти за една календарна година: през
2012 г. у нас са представени две различни пиеси от театър Но в София
и Пловдив; в София, Пловдив и Русе са осъществени седем демонстрации, лекции и др. прояви, свързани с театър Но и театър Кабуки. През
12 Японски традиционен театър Кьоген в София и Казанлък (По материали от организаторите). – Словеса, 31 май 2006. [Yaponski traditsionen teatar Kyogen v Sofia i Kazanlak.
(Po materiali ot organizatorite). – Slovesa, 31.05.2006]. Available at: http://www.slovesa.net
[accessed 27 March 2018].
13 Бунраку, японски куклен театър за възрастни, ще се играе в София. – Darik News, 29
септември 2009 [Bunraku, yaponski kuklen teatar za vazrastni, shte se igrae v Sofia. – Darik
News, 29.09.2009]. Available at: https://dariknews.bg/novini/obshtestvo/bunraku-qponski-kuklen-teatyr-za-vyzrastni-shte-se-igrae-v-sofiq-406860 [accessed 28 March 2018].
14 НДК, Зала 2 (3 ноември 2005).
15 Голяма зала на Община Велико Търново (5 ноември 2005).
16 Централен военен клуб (23 септември 2007).
17 Scott, Adolphe Clarence. The Kabuki Theatre of Japan. Massachusetts: Courier Corporation,
1955, 83–84.
18 Scott. The Kabuki Theatre of Japan.
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следващите години представленията на японски традиционен театър,
както и лекции, демонстрации и дори майсторски класове по японски
традиционен театър се провеждат у нас в София, Пловдив, Русе, Велико Търново. Ето защо докладът е фокусиран именно върху годините
2012–2017, когато честотата на представленията, на съпътстващите ги
лекции и други събития и изобщо на гастролите на японски солисти и
театри у нас бележи своеобразен подем.
Сред представленията на японския традиционен театър у нас през
разглежданите години (2012–2017) преобладават пиесите от театър
Но. Ценен принос за тяхното осъществяване имат майстор Акихиро
Ямамото и трупата при ръководения от него театър „Ямамото Ногаку-до“, както и българинът д-р Петко Славов – специалист по театър
Но, обучен лично от майстор Ямамото. Преводач от японски език,
педагог в СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Славов се изявява и като
изпълнител – актьор и певец в представления на театър Но, изпълнявани у нас. Активното сътрудничество между А. Ямамото и П. Славов
допринася за множеството осъществени у нас представления, лекции,
демонстрации, уъркшопове, обучения и др. от 2010 г. насам. Между
2012 и 2017 г. майстор Ямамото и членове на ръководения от него театър предприемат серия от посещения в България – по един или повече
пъти през 2012, 2014, 2015 и 2016 г., за да изнасят представления от театър Но на различни закрити сцени в София, Пловдив и Казанлък и на
открити сцени в София и Пловдив: „Феята на водата“ (София, Лятна
сцена Art Space, 16 август 2012 г.), „Аои-но-уе“ (Пловдив, Античен
театър, 18 август 2012 г.), „Момиджи-гари“ („Съзерцаване на есенните
багри“, Софийска опера и балет, 2 октомври 2015 г.), „Земният паяк“
(„Цучи-гумо“, Дом на културата „Арсенал“, Казанлък, 5 октомври 2015
г.) и „Адачи-га хара“ („Демонът на Адачи“, Доходно здание, Русе, 21
юни 2016 г.)19. Майстор Ямамото, д-р Славов и трупата „Ямамото Ногаку-до“ същевременно представят на българската аудитория и лекции,
демонстрации, уъркшопове, посветени на различни аспекти от театър
Но: пеене, музикални инструменти20, видове роли, танци, символика
на маските и костюмите и др. в различни градове на България и за
най-широка аудитория. Сред големия брой инициативи на Ямамото и
Славов през разглежданите шест години се откроява проведеният през
2014 г. тридневен уъркшоп, насочен към двайсет актьори – студенти в
Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“
19 Kaigai: History of Yamamoto Noh Theatre performances abroad [Archive provided by
Yamamoto Nogaku-do theatre]. 2018, 1–5; Yamamoto Noh theatre performances abroad [Archive
provided by Yamamoto Nogaku-do theatre]. 2018, 1–3 и др.
20 За музикалните инструменти в театър Но: Alves, William. Music of the Peoples of the
World [Third Edition]. Boston: Cengage Learning, 2013, 331 и др.
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и дипломирани професионалисти. В края на обучението актьорите получават сертификати за придобити базови умения по театър Но. Десет
от тях през 2015 г. взимат участие с второстепенни роли в две представления на „Ямамото Ногаку-до“ – „Момиджи-гари“ и „Цучи-гумо“. В
интервю за българска медия майстор Ямамото споделя надеждите си
преминалите обучението българи да се присъединяват и занапред към
театър „Ямамото Ногаку-до“ при гастролите му в Европа21.
Осезаем е стремежът на майстор Ямамото да подготви чужденци,
които да изпълняват на сцена театър Но. Тази стратегия, която майстор
Ямамото прилага с постоянство и отдаденост, явно цели традиционният
театър Но да бъде познаван в детайли и от изпълнители, които не са
родени в Япония. С обучението на българския специалист по театър
Но – П. Славов, А. Ямамото успява да осъществи своите намерения да
разпространява традициите на театър Но извън пределите на Япония.
През 2012 г. актьорът Оное Уменосуке за първи път запознава българската публика с предварителната подготовка на актьор от театър
Кабуки за превъплъщение в роля на женски персонаж (онна-гата).
Както е известно, всички роли в театър Кабуки се изпълняват от мъже
и именно превъплъщението в роли на женски персонажи предизвиква
голям интерес сред зрителите извън пределите на Япония22. Лекциите
и демонстрациите обхващат: полагане на грим кумадори, подготовка
на прическа и костюмиране и са представени в София (Посолство на
Япония, 5 октомври 2012 г. и Галерия за чуждестранно изкуство, 6 октомври 2012 г.), Велико Търново (Зала на Общината, 7 октомври 2012
г.) и Русе (ДТ „Сава Огнянов“, 8 октомври 2012 г.).
Публиката рядко има възможност да присъства на подготовката на
актьорите преди сценичните им изпълнения: изискват се специални
разрешения за зрители и специалисти. Известно е също, че в Япония
традициите се предават по роднинска линия – на наследници в рамките
21 Кирова, Вирджиния. Акихиро Ямамото: „Но“ е театър на въображението. (Интервю с
Акихиро Ямамото). – Стандарт, 1 октомври 2015 [Kirova, Virdzhiniya. Akihiro Yamamoto:
“No” e teatar na vaobrazhenieto. (Intervyu s Akihiro Yamamoto). – Standart, 1.10.2015]. Available
at: http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/akihiro_yamamoto_no_e_teatar_na_
vaobrazhenieto-302703.html [accessed 28 March 2018].
22 Ценова-Нушева, Миглена. Възникването на музиката и театъра в Япония според японската митология. Съпоставки с музиката и символиката на театър Кабуки. – Българско
музикознание, 2017, № 2, 43–57 [Tzenova-Nusheva, Miglena. Emergence of music and theatre
according to Japanese mythology. Comparisons with the music and symbolism of Kabuki theatre. –
Bulgarian musicology, 2017, No 2, 43–57]; Ценова-Нушева, Миглена. Японски разбирания
за музиката и проявлението им в театър Кабуки (歌舞伎). Влияние на дзен (禅) върху
японската традиционна музика и върху театър Кабуки. – Музикални хоризонти, 2017, № 6,
16–22 [Tzenova-Nusheva, Miglena. Japanese understandings of music and their manifestation in
Kabuki theatre (歌舞伎). The influence of Zen (禅) on Japanese traditional music and on Kabuki
theatre. – Musical Horizons, 2017, No 6, 16–22] и др.
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на определена школа рюха23. В този смисъл предприетите демонстрации в различни български градове могат да се тълкуват като желание
от страна на Япония да сподели с българите своите традиции, като
своеобразно „допускане“ до опазвани с поколения умения и познания
и като свидетелство за нивото на двустранно доверие, изграждано и
засвидетелствано в продължение на години. (Възможно е подобни демонстрации да вдъхновяват български творци, които имат интерес и
интерпретират теми, свързани с японската култура и театър: например
монодрамата „Мадам Мишима“ от Елена Алексиева (режисьор – Калин
Николов, художник – Никола Налбантов, консултант – Александър Илиев,
актьор – Михаил Милчев, 2015 г.), посветена на японския писател Юкийо
Мишима; не съм открила данни дали създателите на „Мадам Мишима“
са присъствали на демонстрациите на Уменосуке, но безспорно тази
българска постановка е силно повлияна именно от театър Кабуки.)
Между 2012 и 2017 г. ярки впечатления у българската публика оставя
и посещението на театрална трупа, представител на Едо Сато Кагура, с
две представления: „Орочи Тайджи“ („Прогонване на Голямата змия“)
и „Акки Тайджи“ („Прогонване на злите духове“), на 4 и 5 ноември
2016 г. в НАТФИЗ. Едо Сато Кагура произхожда от Кагура – древен
японски ритуален театър, предназначен за възхвала и забавление на
боговете от шинтоисткия пантеон24. Гостуването на театър „Укаяма“,
начело с Укаяма Осаму, наследник от пето поколение на същата школа,
представлява първо запознаване на българската публика с театър Кагура.
Двете представления са придружени от лекции с презентации от д-р
Славов за спецификите на Едо Сато Кагура. Всяка от двете театрални
вечери завършва с танца Шиши-маи на митичното същество Шиши. В
края на изпълнението актьорът, превъплътен в Шиши, слиза сред публиката и осъществява ритуални ухапвания на зрители, предвещаващи
здраве и късмет. По мои впечатления този традиционен танц е силно
комуникативен и очарова българската публика.
През 2014 и 2017 г. на сцената на Столичния куклен театър се осъществяват представления, свързани с японските традиционни танци Нихон
23 Гвоздевская, Г. А. Традиционное обучение игре на музыкальных инструментах в
Японии. – Музыкальное искусство и образование, 2013, № 3, 117–123 [Gvozdevskaya, G. A.
Traditsionnoye obucheniye igre na muzykal’nykh instrumentakh v Yaponii. – Muzykal’noye
iskusstvo i obrazovaniye, 2013, No 3, 117–123].
24 Театър Кагура може да бъде мислен като „един от прототипите на шинтоистките ритуали“. – Григорович, Наталья. Музыка для японской цитры кото: звучание природы. In:
Голос в культуре: ритмы и голоса природы в музыке. Санкт-Петербург: Министерство
культуры российской федерации, Российский институт истории искусств, 2011, 100–108
[Grigorovich, Natal’ya. Muzyka dlya yaponskoy tsitry koto: zvuchaniye prirody. In: Golos v
kul’ture: ritmy i golosa prirody v muzyke. Sankt-Peterburg: Ministerstvo kul’tury rossiyskoy
federatsii, Rossiyskiy institut istorii iskusstv, 2011, 100–108].
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Буйоо. На 13 ноември 2014 г. Адзума Сейка представя традиционни танци,
изпълнявани от школата „Адзума“ (школа с принос за театър Кабуки).
На 6 октомври 2017 г. Ичиносуке Умекава представя моноспектакъла
„Сезоните на Япония“, придружен с разяснения и демонстрации от самия Умекава и с презентация от д-р Славов. След спектакъла Умекава,
вероятно търсейки връзка между японската и българската традиция,
представя два японски традиционни танца съвместно с народна певица
и кавалджия, изпълняващи български фолклор. Подобен подход е силно
въздействащ за българската публика, той съдейства за сближаването на
японската и българската сетивност и култура, допринася за сходство в
отношението към четирите годишни сезона, характерни за Япония и за
България. Умекава изпълнява Нихон Буйоо с ветрило (танци, типични
за японския традиционен театър), но в съпровод на българска гайда
при откриването на двайсет и осмото издание на „Дни на японската
култура в България“ (Музей за история на София, 5 октомври 2017 г.).
Освен обучението по театър Но в НАТФИЗ през 2014 г., през 2013 г.
специализиран майсторски клас „Традиционен японски театър“ провежда в Русе проф. Изуми Ашидзава, специалистка по Но, Кабуки и
Бунраку, драматург и режисьор. Курсът е предназначен за млади актьори от театрална школа „Артистисимо“ на доц. д-р Александър Илиев,
преподавател и в НАТФИЗ. Проф. Ашидзава идва в България, за да
постави през 2013 г. в НАТФИЗ с български студенти от специалност
„Театър на движението“ от класа на доц. Илиев и с УТ при НАТФИЗ
своята авторска пиеса „Коджики“. Названието на пиесата съвпада с
най-стария японски исторически паметник „Коджики“25, отнасян към
712 г. и периода Нара от японската история; пиесата интерпретира събития от японската митология, описани в този паметник. Постановката
се изпълнява у нас и през следващата 2014 г.
Сътрудничеството между проф. Ашидзава и доц. д-р Илиев е плодотворно за реализацията на пиеса от японски автор на българска сцена и
с български актьори в София, както и за провеждането на майсторски
клас по японски традиционен театър за млади български актьори в Русе.
През разглеждания период японски традиционен театър у нас представят не само японци и обучени от тях българи, а и британката Даян
Кичиджицу. Тя осъществява демонстрация и моноспектакъл на английски език на театър Ракуго в „Алма Алтер“ при СУ „Св. Кл. Охридски“
(6 октомври 2015 г.). Театър Ракуго е представян у нас и през 2002 г. от
25 Кодзики. [Записи о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы. (Основной текст). Перевод
с японского Е. М. Пинус]. Studydoc, 2017. [Kojiki. Zapisi o deyaniyakh drevnosti. Svitok 1-y.
Mify. (Osnovnoy tekst). Perevod s yaponskogo E. M. Pinus]. Studydoc, 2017]. Available at:
http://studydoc.ru/doc/2080889/kodziki--osnovnoj-tekst--perevod-e.m.-pinus-glava-1-kogda
[accessed 28 March 2018].
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японския майстор Кацура Кохару-Данджи (София, 18 СУ „У. Гладстон“,
25 септември 2002 г.).
Сред представените тук събития прави впечатление, че всички
представления, лекции, презентации, обучения, свързани с Но, Едо
Сато Кагура и Нихон Буйоо, се осъществяват с активното сътрудничество на д-р Славов: той се ангажира с тяхната организация, подготовка, популяризация. Следва да бъде отбелязани и приносът на доц.
Илиев, който не само сътрудничи с проф. Ашидзава, той съдейства и
при осъществяването на майсторския клас по театър Но, насочен към
професионални актьори (2014); доц. Илиев консултира и споменатата
по-горе българска пиеса „Мадам Мишима“ (2015) и др. За рецепцията
на японски традиционен театър в България през разглеждания период,
наред с безспорния принос на майсторите на японския традиционен
театър, сред които майстор Ямамото и проф. Ашидзава, приносът на
д-р Славов и на доц. д-р Илиев е наистина значим. За пълноценното
провеждане на инициативите, съдействащи за разпространението на
японския традиционен театър у нас, заслуги имат японски и български
дипломати, дейността на Посолството на Япония в България, организации, които подкрепят осъществяването на подобни събития, японски
и български специалисти, работещи в сътрудничество. Между 2012 и
2017 г. представленията и съпътстващите ги прояви протичат при голям
интерес от страна на българската публика. Те биват целенасочено популяризирани чрез българските печатни и електронни медии; отразявани
са в специализирания и масовия печат, както и в електронните медии.
Съпътстващите представленията прояви допринасят за пълноценното възприемане, съпреживяване и за създаването на траен интерес у
българската публика към изкуството на Но, Кабуки, Едо Сато Кагура,
Нихон Буйоо и пр. Специализираните лекции и майсторски класове,
проведени с български професионални актьори, студенти и младежи,
безспорно допринасят за изграждането на познания и практически
умения по японски традиционен театър у млади български актьори и
професионалисти. През същия период са осъществени и представления
на японски традиционен театър в различни европейски градове (извън
България), с участието на обучени от японски майстори български специалисти по японски традиционен театър. Макар да остават встрани от
предлагания текст, тези прояви също свидетелстват за плодотворните
сътрудничества между японски и български педагози и творци.
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JAPANESE TRADITIONAL THEATRE PERFORMANCES
IN BULGARIA BETWEEN 2012 AND 2017:
COLLABORATIONS WITH BULGARIAN PEDAGOGUES
AND CULTURAL ACTIVISTS
Miglena Tzenova-Nusheva
Abstract: Favourable circumstances for presentation of Japanese traditional
theatre have occurred in Bulgaria following the bilateral exchange agreements
between Japan and Bulgaria (1978). Since the establishment of the forum Days
of Japanese Culture in Bulgaria (1990), the number of Japanese traditional theatre
performances has increased during each following decade and has spread to more
and more Bulgarian cities. During the second decade of the twenty-first century,
especially from 2012 onward, Japanese traditional theatre has been performed
not only at the Days of Japanese Culture in Bulgaria but also at other forums
in the country. Moreover, the frequency of those performances and their related
lectures, workshops, trainings, etc. has significantly increased and such events
have occurred several times within a given calendar year. In Bulgaria, not only
Japanese masters, but also Bulgarian pedagogues and cultural activists have
contributed to performances and training of Japanese traditional theatre. The
proposed text also reflects similar fruitful collaborations.
Key words: Noh in Bulgaria, Kabuki in Bulgaria, Edo Sato Kagura in Bulgaria,
Nihon Buyoo in Bulgaria
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

АКУСМАТИЧНАТА МУЗИКА ДНЕС:
КРИТЕРИИ ЗА АУДИО-ВИЗУАЛНА МНЕМОНИКА
И МУЗИКОВЕДСКИ АНАЛИЗИ
Милена Божикова1
Резюме: Авторката на статията се връща към темата за акусматичната
музика, за която става дума в нейна публикация от 1987 г., като равносметка
на идеите на композиторите днес и рефлексията у публиката. Опирайки се на
изследвания по съдържанието и въздействието на акусматичната музика, на
идеята на Пиер Шефер за редуцираното слушане, както и на композиторски
мнения, авторката обобщава собствените си оценки на тази музика и предлага
няколко аналитични подхода към нея.
Ключови думи: акусмат, акусматична музика, Питагор, Пиер Шефер,
редуцирано слушане

Етимологията на названието на тази музика е добре известна, както
и звуковата същност, която го е продиктувала, въпреки че от 70-те години под „авангардността“ на акусматичната2 музика се приобщаваха
композиторски практики и произведения с различна естетика, битие,
сложност, технология и въздействие3. С понятието се фиксира както
специфичен вид музика, а именно отпращаща към жанра на академичната електронна музика, така и специфичен контакт със слушателя.
Настоящият текст посреща едно ниво на сложност и прецизност на
1 Milena Bozhikova, DSc., is a Professor at the Contemporary Music Research Group, Institute
of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. Research fields: 20–21st c. music, theory,
compositional techniques, Schenkerian analysis, cultural interactions, identities, interdisciplinary
approaches, composer personalia, musical performances. Project coordinator of National
and International projects. Author of the book and articles, published by: Baerenreiter-Verlag,
Oxford University Press, Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang Verlag, Moscow State
Conservatory Publishing, Moscow Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences
Publishing, Revista Muzica etc. Awards & Grants: Academical award for scientific achievement
in the Art studies by the Bulgarian Academy of Sciences (2000); Annual musicological awards of
the Union of Bulgarian composers “A book of the Year” (1999, 2009); Research grant (residency
scholarship) in the Collections at the Paul Sacher Archive, Basle, Switzerland (2008) etc. E-mail:
mbojikova@yahoo.com
2 Приемаме превода „акусматична“, въпреки че латинският корен e „акузма“, “akousma”.
3 В българско издание е спомената за първи път през 1987, вж. Божикова, Милена. Електроника, музика, автори. – Българска музика, 1987, бр. 2 [Bozhikova, Milena. Elektronika,
muzika, avtori. – Balgarska muzika, 1987, No 2].
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идеите в тази музика в резултат от натрупания опит в дистанцията
между екзалтацията от нея през 70-те години, появила се след електронните опуси от 50-те, и идентифицирането и рутината на една вече
институционализирана музика. Повод стана 35-ата асамблея на Международната конфедерация за електроакустична музика – CIME/ICEM4,
състояла се в края на септември 2017, един от последните фестивали
на Международното сдружение за нова музика (ISCM), премиери на
поръчкови творби на ИРКАМ – Париж.
През 70-те разбирането за акусматичната музика се отъждествяваше най-вече с преосмислянето на функцията на композитора – тя се
разви с идеята за подмяна на композитора с всеки оператор на клавирна електроника, дори предполагаше неговото отстраняване, защото
музиката се свързваше с всяка звучност – съществуваща, електронно
обработена или произведена на достъпна апаратура без изискванията
на традиционния опит, съответно и без професионализъм. Което като
позиция остана все пак в миналото и затворено в тясно любителско или
приложно направление. В подобна посока относно фигурата на автора
и целите на творчеството се движат тезите на Владимир Мартинов в
книгата „Краят на времето на композиторите“5. Става дума за интерпретирането на две категории: на твореца като мисионер (не само на
композитора) и на трансформациите, които Мартинов нарича „край“,
„смърт“, но и ново начало. Той пише: „Преди да говорим за проблема
за края на времето на композиторите, трябва да се избавим от твърде
разпространената напоследък заблуда, караща ни да виждаме в композиторското творчество и в композиторската продукция само мисленото
за максимално пълно и изчерпателно осъществяване на възможностите
за музика“. Всъщност „смъртта на автора“ е тема с неедна интерпретация, но Мартинов я свързва с водещата роля на твореца за духовно
съзряване на света6, която приключва с изчерпване на мисионерската
му роля, но остава като творчески процес с други игрови функции7.
4 Присъствието на тази асамблея стана възможно по проект „Съвременна музикална
композиция, теория и философия“ към Фонд „Научни изследвания“, както и на интервюто
на Иван Янакиев с белгийския композитор Тодор Тодоров в рамките на Третия конгрес по
музикална теория в Москва – 2017, за което изказваме благодарност на Фонда.
5 Мартынов, Владимир. Конец времени композиторов. Москва, 2002, 296 [Martynov,
Vladimir. Konets vremeni kompozitorov. Moskva, 2002, 296].
6 Вл. Мартинов употребява думата „расцерковление“ вместо употребеното по-горе духовно
съзряване, като под „расцерковление“ се разбира изграждането на човека като отговорна
и самостоятелна духовна личност, превръщайки се сам в храм на самия себе си, в член
на Христовото тяло.
7 „Мизерното съществуване, което музиката води в съвременния свят, произтича [...] от това,
че самият принцип на композицията загуби вътрешното си онтологично обоснование. [...]
Композиторът е личност, чрез която се осъществява духовното съзряване на света, по-точно
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Всъщност идеите на Мартинов за посредническа роля на твореца –
като дистанциран медиатор, интерпретиран като инструмент спрямо
важността на предаваното съдържание, – са производни на Питагоровото понятие за акусмат8, респективно – акусматика, свързана с метода му на преподаване, практикувайки го зад екран, параван, за да не
разсейва учениците си от езотериката. Кратките изречения, с които си
служел – като житейски и нравствени поучения, както и първото ниво на
обучение при него, се наричали именно „акусмат“. Впоследствие Питагоровите акусмати, както се смята, в процеса на устното препредаване
„прогресивно се дистанцирали от първоначалния си смисъл до степен
на неразбираемост“. Теорията за звуковия обект на Пиер Шефер през
50-те години, теорията му за акусматичната музика, които са автономно
музикантски изследвания, всъщност са твърде късен момент за този
вид музика. Тя е следствие на идеите за пренебрегване, неглижиране,
скриване на звукоизточника още през ХІХ век и началото на ХХ век,
които се превръщат във философски въпрос. Брайън Кейн в работата
си „Невиждани звуци“9 прави своя ретроспекция на трасформирането
на подобни идеи. Позовавайки се на книгата „Новата скритост“, или
„Новата защитеност“ (няма официален превод на книгата на немския
екзистенциалист Ото Фридрих Болноф), той смята, че в този период
на първите десетилетия на ХХ век се формират социалните стимули и
естетическите основания за творчески рискове. Скритостта произлиза
от „проблема за преодоляване на екзистенциализма“ според Болноф,
но не в спецификата му на процес на „всеобщо духовно историческо
развитие“, а се разглежда единствено „самата възможност за подобно
преодоляване“. Болноф тълкува „новата скритост“ като защитна реакция на човека и като самообладание, „като вътрешно състояние на
увереност за защитеност“. Той обръща внимание и на факта, че Хайпредназначението на композитора се състои с осъзнаването и фиксацията на всеки нов
неповторим момент от духовното съзряване във вид на opus – в това се състои неговото
религиозно призвание, тъй като композиторът е лице, религиозно призвано. Оказвайки се
в условията на пълното духовно съзряване на света, композиторът се лишава от религиозното си призвание и предназначение. Онтологичните механизми, привеждащи в движение
принципа на композиция, се спират и композицията се оказва едва частна инициатива, на
базата на която композиторът може да удовлетворява собствената си любов към музиката,
прецизиращ композиторските си навици... Така че краят на времето на композиторите
не следва да се разбира като пълно спиране на композиторската дейност или като пълно
изчезване на композиторите от обществено-художествения живот. Краят на времето на
композиторите означава само това, че принципът на композиция е загубил своето онтологично и религиозно предназначение.“ Вж. Martynov. Конец времени композиторов, 35.
8 От гр. ἄκουσμα, akousma – нещо, което се чува; звучащо.
9 Kane, Brian. Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice. Oxford University
Press, 2014, 302.
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дегер използва немска дума със смисъла на нескритост, незащитеност,
описвайки смисъла на истината. Сценичната практика от своя страна
води до разделяне на слуховото от зрителното, или другояче казано – до
„строг архитектурен контрол над очите и ушите“, като най-цитираната
фигура е Вагнер. Кейн споменава и далеч по-ранни факти. За първи
композитор с подобни идеи той посочва Гретри, който в спомените си
от 1797 г. предлагал планове за театър с музика с оркестър, скрит „от
погледа“ [voilé], така че нито музикантите, нито светлините на пултовете
им биха могли да бъдат виждани от публиката. Това според композитора
„би създало магически ефект“. В началото и средата на ХІХ век идеите
се възраждат с нова мотивация: „за да се увеличи удоволствието от
музиката, музикантът трябвало да бъде невидим или покрит с екран
[Taffetnen Schirme], или залата трябвало да бъде изградена така, че
човек да не забелязва музикантите. Предлага се театър, където оркестърът е поставен в стая или клетка, вградена в театъра, облицована в
подходяща за акустиката дървесина. През 1905 се ражда друга идея – на
фестивал в Грац, на концерт, на който дирижира не кой да е, а Малер, в
залата са поставени храсти около диригента, а изпълнителите са скрити
зад стена от растителност и маслиненозелено платно. Малер не споделял решението на залата: той смятал, че музиката трябва завладява
напълно и че тя „трябва да бъде толкова красива, че публиката вече
да не може да види нищо, да е напълно заслепена! Всичко зависи от
изпълнението, а не от концертната зала!“10. Карл Далхауз подкрепя тези
исторически възгледи с фактите, че „практиката на Вагнер в Байройт
(и други концертни зали като в Хайделберг и Копенхаген) защитава
„преобладаващата доктрина на музика от ХІХ век, а именно идеята за
„абсолютна музика“, на „търсенето на „невидим оркестър“, който да
създаде въображаеми музикални образи, Далхауз ги нарича музикални
фантасмагории11.
Укритостта на източника на звук12 и практиките „на тъмно“ и днес са
характеристика на акусматичната музика, в която се формират различ10 Kane. Sound Unseen, 25.
11 Между ноември 1939 и март 1944 Виенските филхармоници провеждат серия от концерти на тъмно, или Dunkelkonzerte. Според музиколога Брайън Гилиъм: „Затъмнената
концертна зала се трансформира в свещено пространство, т.е. в пространство, в което
да се чуе съвършеното духовно значение на симфониите на Антон Брукнер“. Вж. Kane.
Sound Unseen, 27.
12 Следвайки понятието на Питагор, Франсоа Бел проектира през 1974 „Акусмониум“ –
системата за дифузия на звука, първоначално използвана от Groupe de Recherches Musicales – Maison de Radio France. Състои се от 80 тонколони с различни размери и форма и
е проектиран за възпроизвеждане на лента. Акусмониум все още се използва днес – например за поредица от концерти за електроакустична музика, проведени в Института за
съвременно изкуство – Лондон през май 2006 г.
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ни тенденции: от tape music през електроакустична до аудио-визуална
музика и пр. Свиренето на тъмно или в затъмнено помещение променя
възприятието, индивидуалния контакт с чутото и субективната асимилация на звукосъдържанието.
Пиер Шефер прави външна аналогия между подхода на Питагор да
говори скрит зад параван и музиката, възпроизвеждана от апаратура.
Но могат да се направят и по-съществени сравнения. Шефер въвежда
понятието „редуцирано слушане“, което, подобно на Питагоровия
фокус върху акусматите, акацентира върху смисъла на посланието в
единството му на форма и материя. Шефер13 предлага 4 етапа на слушане
на т.нар. акусматична музика, или „музика-фантасмагория“ (Далхауз):
1. ouir – слушане, установяване на слухова връзка с източника, чуване, създаване на аналогии, обхващане на звучащото като цяло, като
звуков обем, съставен от шумове;
2. ecouter – чуване; да се установят с чуването и аналитични връзки
между източника и референта, анализиране на естеството на шумовете;
3. comprendre – разбиране; да устанави и съгласуваност, контакт
на ниво символи; слушане с разбиране; установяване на аналогии с
темперираната и метризирана музика;
4. entendre – „обръщане на внимание“; постигане на смисъла в резултат на слушането, на образното и символно възприятие.
В стимулиране на „музикални фантасмагории“ Кейн вижда сходството с акусматичната ситуация, която също създава условия за:
1. да се отдели окото и ухото, за което се изисква technê;
2. разделянето на окото и ухото разпада музикалния ефект от неговия
източник или мястото на производство;
3. фантасмагорията третира разстоянието между звука и неговия
източник като разрив; когато източникът е пренебрегнат, предимство
се дава на звуковата същност;
4. предимството никога не е гарантирано, въпреки че неговите привърженици могат да подценяват това.
Кейн изпозва характеристикатата на „чуване на почти нищо“, звуков
запис, в който нищо не се случва, звуков пейзаж, запис, в който слушателят разчита на слухови сигнали за реконструкция на пространствени
отношения, реверберация и затихване. Подобно на много други творци
и критици, така и Кейн се опира на разказа „Къртицата“ на Кафка14 в
анализ на онтологията на акусматичната музика, в която може да липсва
видимост, зрителност, но да доминират други сетива. Кейн е последователен в анализирането на съвременността, спирайки се и на Дельоз
13 Schaeffer, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris, 1966.
14 Kane. Sound Unseen, 138–139.
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и Гатари, чиито идеи са родени от „преображенията“ на Кафка. Звукът,
описан като „чист и интензивен“, твърде напомня „фантасмагориите“
на акусматичната музика. „Това, което интересува Кафка – пишат те
в цитат от Кейн, – е чистият и интензивен звуков материал, който винаги е свързан със собственото му премахване – детериториализиран
музикален звук, вик, който избягва значението, композицията, песента,
думите; звучност, която разкъсва реда, за да се измъкне от веригата,
която все още е твърде означаваща. В звука само интензитетът е от
значение и звукът е обикновено монотонен и винаги не-означаващ“15.
Позицията на Кейн е, че акусматичната музика е слухова практика
с по-широки параметри от тези на традиционната, „разчитаща на подкрепата на други практики“16.
Според Шефер идеята за „редуцираното слушане“ (Schaeffer 1966)
е парадигма, в която източникът на звук съзнателно се игнорира, за
да се съсредоточи върху звуковите свойства и характеристики на
звука. Кейн пояснява, че за да се разкрие „скритият музикален потенциал“, трябва съзнателно да „премахнем значимите идентичности на
звуците, като предефинираме звука според неговите собствени звукови
характеристики“17. Същото потвърждава и Тодор Тодоров, белгийски
композитор от български произход, участник в Асамблеята по електроакустична музика през 2017. В интервю с Иван Янакиев той изтъква
многопараметровостта на акусматичната музика като преимущество и
инструмент с огромен изразителен потенциал: „Ако успеете да направите така, че нещо да се развива във времето, обикновено е по-интересно,
когато не само един параметър се развива, а няколко, и то по различни
начини. Така че с ръце можете да контролирате развитието, докато го
слушате. И това е основата на Musique Concrete – идеята, че работите
конкретно със звуци, противоположни на абстрактната музика – като
изписани ноти (съпоставимо с бележки, бел. прев.) върху партитура,
която някой друг свири по-късно, било то и самият Вие. Винаги съм
бил привлечен от тази страна на Конкретната музика, можем да я наречем акусматична или електроакустична, или каквото и да било, но
реалността е, че работите с материала като скулптор – все едно е парче
дърво или камък. И ако скулпторът работи с мрамор, в който има жила,
той трябва да се адаптира към него, той ще се адаптира към него и ще
намери креативна употреба на тази жила. Когато работим със звуци,
разбира се, че можем да предвиждаме какво ще правим с тези звуци,
но когато работите със самия материал, откривате конкретни неща
15 Kane. Sound Unseen, 32.
16 Kane. Sound Unseen, 224.
17 Kane. Sound Unseen, 223
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за този материал, които не са били ясно видими или не са се чували
преди това. Това се случва, докато просто работите с материала“18.
[...] Електроакустичната музика по дефиницията си всъщност описва
до голяма степен само оборудването – това е трансформирането на
електричеството в звук и на звука в електроенергията, това означава
електроакустично – нищо друго. Така че аз смятам, че ние като композитори в жанра губим уникалността по отношение на звука, който
използваме, виждам, че сме все по-малко и по-малко отдалечени от
обикновените търговски потребители – било то звуков дизайн или за
звук за реклами“19.
Докато спонтанните идеи на конкретната музика са били за „разпознаваем звуков нетонов материал“, тези на електронната музика са
били за „нечувани“ звуци, които, дистанцирайки се от традиционната
символика, формират своя такава, темброва и звукова логика, промяна
в перспективата и пр.
Джеймс Ейдриън говори за наратив в акусматичната музика, което
в практиката на всяка музика е въпрос на въображение: „уникалната
красота на жанра се крие именно в тази двойственост: от една страна,
е чисто музикалният свят, където звуците са композирани и ценени за
тяхното музикално или звуково свойство, а от друга страна, потокът от
въображаеми жестове, които тези звуци предизвикват. Всеки използван
звуков материал ще допринесе и за двата потока: звукът винаги ще има
музикални свойства и винаги ще има способността да предизвиква
някакъв образ на реалния свят. [...] Наративните свойства на едно
произведение, вместо да се отлагат на местно ниво като единични
символи, често се използват за конструиране на реторична рамка на
произведението, подкрепяща, подкрепяна или понякога независима от
музикалния слой на творбата“20.
Ейдриън предлага няколко гледни точки или подхода: 1. прагматичен:
за идентифициране на съответни единици и структурни отношения; 2.
перспективен: за разработване на теория, която съответства на опита
на слушателя; 3. анализ на възприятието и 4. структурен анализ, а не
функционален. Ейдриън подчертава, че за горните подходи е необходимо
да се разработи определение за „уместност“, което е напълно резонно,
предвид особеностите на електронните/акусматичните композиции.
От живия опит от 80-те насам и последните концерти и произведения от Асамблеята на електроакустичната музика, фестивалите за нова
18 Yanakiev, Ivan. Conversation with Todor Todorov, 2017, unpublished.
19 Yanakiev. Conversation with Todor Todorov.
20 Andean, James. Sound and Narrative: Acousmatic Composition as Artistic Research, 46–47.
Available at: https://www.researchcatalogue.net/view/86118/86119 [accessed 24 March 2018].
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музика, концертите в ИРКАМ – Париж е очевидно, че акусматичната
музика е овладяла няколко определящи за жанра ѝ посоки – има принципи на звукова таксономия, собствен речник и символика, подвеждане
под наратив, детайлност на звукоединиците, концентрираност – вместо
предходната хаотичност, вътрешна логика и специфична хармоничност,
визуализация като част от самия опус – като паралелна или частична,
принципно избягване или следване на миметичност. Но според Ейдриън
миметичност съществува в сложна връзка с „редуцираното слушане“
на Шефер – преки или метафорични подражания на звуци от околната
среда. Идеята на конкретната музика е именно в слуховата редукция на
звуци, елиминирани от източника им и свободни от аналогии. Редуцираното слушане изисква непрекъснато, умишлено, активно усилие от
страна на слушателя съзнателно да игнорира възможните източници
на звуците, които се чуват. Така че, без значение колко фокусиран е
творческият акт на композицията върху чисто музикалните качества на
звука, на практика слушателят – макар и напълно способен да оцени
това музикално ниво – е почти сигурно едновременно да създаде, може
би неволно, развиващ се мисловен образ, изграден от възобновяването
на ролята на звуците като означаващи. Докато редуцираното слушане
е революционно, добавяйки още едно измерение към оценяването на
звуците, то не успя да изтрие или да отрече нашия вграден отговор
за звука: автоматичното и инстинктивно свързване на даден звук с
източник21.
Пред акусматичната музика стои глобален проблем – за комуникацията, която все още е „клубна“ и „фестивална“. Контактът на слушателя
с нея е избирателен, той е принуден да е активен по отношение на установяване на метафорична връзка със звучащите послания, да открива
миметични паралели, свои причинно-следствени връзки, колкото и
субективни да са те. От самото начало на поява на акусматичната музика се отрича зависимостта ѝ или повлияването ѝ от традиционната
акустична такава, въпреки че такива зависимости са налице, а като
„звучене“, даващо познание, или както Ейдриън казва – като „нещо,
което се слуша“22.
Подходът към и възприемането на акусматичната музика са свързани
с многопосочните ситуации на нейната същност, които са всъщност
противоречиви: 1. Тя възниква като разширение на идеите за звук и за
музика изобщо, но се самоопределя чрез концепцията за „акусмата“
на Питагор и редуцираното слушане на Шефер – които по същество
са ограничения на възприятието; 2. Тя идва с концепцията за електри21 Цит. по Kane. Sound Unseen, 223.
22 Andean. Sound and Narrative, 61.
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чески модифицирания звук, но премодулира нейното изпълнение в
тъмнина (това понякога се усеща като абсурд в съвременната концертна
практика при затъмнението на залата); 3. Тя се определя с понятие за
„екстракция“, ограничаване, съсредоточаване и фиксиране, но се развива
като интерактивно и синтетично изкуство; 4. Акусматичната музика
в някаква степен е изцяло ангажираща, неслучайно изисква сетивно
и съзнателно слушане, защото иначе контактът с нея се обезсмисля –
тя не е музика за удоволствие; 5. Доколко тази музика прилага опита
и изградената традиция на акустичната музика, е трудно да се каже,
защото последната все пак води началото си от природата на звука,
на звученето и е йерархична, докато акусматичната музика – въпреки
характеристиката си на „звучаща“ музика, излиза отвъд тези рамки; 6.
Акусматичната музика vs традиционната музика е виртуална реалност
vs материалната реалност.
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ACOUSMATIC MUSIC TODAY:
CRITERIA FOR AUDIO-VISUAL MNEMONICS
AND MUSICOLOGICAL ANALYSIS
Milena Bozhikova
Abstract: Returning to the subject of acousmatic music after a publication from
1987 in a Bulgarian journal, the author of the article takes stock of the ideas of
the composers of electronic music today and the public’s refiection. Based on
the research on the content and impact of acousmatic music, Pierre Scheffer’s
idea of reduced listening, as well as composer’s opinions, the author summarizes
his own assessments of this music and offers several analytical approaches to it.
Key words: akousma, acousmatic music, Pythagoras, Pierre Scheffer, reduced
listening
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ИМПУЛСЪТ НА ЧЕШКИЯ МОДЕРНИЗЪМ
И ОБУЧЕНИЕТО НА КОНСТАНТИН ИЛИЕВ
ПРИ АЛОИС ХАБА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИДЕИТЕ
ЗА 12-ТОНОВА И МОДЕРНА МУЗИКА У НАС
1946–1948
Ангелина Петрова1
Резюме: Алоис Хаба създава в Прага център на предвоенния авангард, свързан
с 12-тоновата и микротоналната музика. Попадането на средноевропейския
или чешки авангард в междината на тоталитарните диктати, първоначално
в контекста на забрани на „упадъчната музика“ в националсоциализма, а
и в последващите ефекти на сталинското Постановление от 1948 г., все
пак представлява идеологическа намеса за ограничаване и затваряне.
Хаба изиграва съществена роля за стимулирането на Константин Илиев, а
посредством него косвено и Лазар Николов в създаването на българската
12-тонова музика вече в тоталитарни условия след Постановлението от 1948
г. В статията се интерпретират четвърттоновите опуси на Константин Илиев
като източник на неговата модернистична концепция и оригиналния му вид
композиция в 12-тоновата и микротоналната композиция.
Ключови думи: Алоис Хаба, дванайсеттонова музика, микротонална техника,
Константин Илиев

Историческото значение/въздействие на Хаба
Алоис Хаба създава в Прага център на предвоенния авангард, свързан
с 12-тоновата и микротоналната музика. Според Георг Клемп: „Хаба
представя във времето между двете войни точката на кристализация
на чешкия авангард. Той е бил не само пионер на композицията с
микроинтервали. Основател е на нов композиционен принцип,
атематичния стил, но също и като музикален теоретик, преподавател по
композиция и организатор на музикални фестивали играе централна роля,
поради което може да се говори за „школата на А. Хаба“, в която има
1 Dr. Angelina Petrova is a Professor at the National Academy of Music and at the Institute
of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. Research fields: theory of contemporary
music; Solfeggio; musical hermeneutics; contemporary Bulgarian music. Books: “My World (a
series of interviews with the composer L. Nikolov)”; “The Composer Lazar Nikolov” (2003);
“The Solfeggio and the Methods of Composition of the 20th Century” (2008). Awards & Grants:
Golden Stave Award; Annual musicological awards of the Union of Bulgarian composers ‚‘A
book of the Year“ (2003)] E-mail: angelinapetrov@abv.bg.
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ученици от много националности, чийто може би най-важен представител
е Карел Райнер“2. От оптиката на следвоенния сериален авангард Хаба
остава „аутсайдер“, когато след 1950 г. на базата на дванадесеттоновата
композиция се разгръщат мощните вълни на сериализма. Преди 1945 г.
на фестивали на IGNM Хаба е сред най-свирените композитори, член на
международното жури, повлиява много ярко музикалния живот в Прага.
Той е сред основателите на пражкия клон на „Виенското общество за
частни изпълнения“. Хаба установява интернационалната дейност на
чехословашката модерност в европейското пространство. Попадането на
средноевропейския или чешки авангард в междината на тоталитарните
диктати, първоначално в контекста на забрани на „упадъчната музика“
в националсоциализма, а и в последващите ефекти на сталинското
Постановление от 1948 г., все пак представлява идеологическа намеса
на ограничаване и затваряне. Тези процеси протичат в периода след
войната: от 1945 до 1952 г., когато в крайна сметка и в Чехословакия се
утвърждава ефектът на Постановлението за операта „Великата дружба“.
Константин Илиев пребивава в Прага през 1946 до 1947 г., време, в
което пристрастно и целенасочено търси полъха на авангардното. Познанието и значимостта на фигурата на Хаба като „все още незакрит“
център на новата музика се оказва от решаващо значение за неговия
избор на път в композицията. Хаба изиграва съществена роля за импулсирането на Константин Илиев, а посредством него и опосредствано и
за Лазар Николов в създаването на българската 12-тонова музика след
Постановлението от 1948 г. вече в тоталитарни условия. В повечето цитирани дотук изследвания, свързани със западноевропейската ситуация
след войната, се обявява, че микротоновата музика „няма собствена
традиция“. Сложните контексти на развитието в Източна Европа обаче
открояват интригуваща връзка с 12-тоновите школи, особено след 1945 г.
Константин Илиев: чешката нова музика като исторически
импулс към приобщаване към новата музика „на ръба“ на
тоталитарния диктат
Веднага след специализацията си обаче Константин Илиев пише
статията „Съвременна чешка музика“ (при вече надигаща се тоталитарна
вълна), като тук дефинира твърдо своето пристрастие към модерното и
авангардното: „Когато говорим за съвременно музикално творчество,
не можем да отминем имената на... Бохуслав Фьорстер и 77-годишния
Витеслав Новак, които по тематика и изразни средства не могат да
2 Klemp, Georg. Karel Reiner und die Hába-Schule. Ein verdrängter Kulturimpuls. Der
Komponist Karel Reiner (1910–1979) und die Hába-Schule des tschechischen Komponisten
und Anthroposophen Alois Hába. Available at: https://www.themen-der-zeit.de/content/Karel_
Reiner_und_die_Haba-Schule.1972.0.html [accessed 15 April 2017].

555

бъдат причислени към съвременността, но имат огромни заслуги... От
техните ученици – почти всички изтъкнати имена между съвременните чехски композитори – едни продължават естественото развитие на
чехската школа и минават за умерени модернисти, а други, увлечени
главно по заадноевропейските модерни течения, главно на атонализма
и 12-тоновата система на Шьонберг, творят „интернационална“ музика,
както те я наричат“3. В текста Константин Илиев споделя възхищението
си и от Мартину: „Специално място заема световноизвестният компонист Бохуслав Мартину. Учил и живял дълги години във Франция, той
изпитал всички влияния на съвременната музика, за да създаде днес
един стил, отличаващ се с кристална хармонична контрапунктичност
и формална ясност“4.
Основна част от текста на композитора е посветена на Алоис Хаба.
Според него: „Течението на крайния модернизъм в чехската музика се
оглавява от Алоис Хаба – теоретик и компонист на атонална четвърт и
шесттонна музика. Неговите принципи имат корени дълбоко в безкаденцовия атонализъм на Арнолд Шьонберг, чието име се произнася с
дълбока почит в класа по композиция на професор Алоис Хаба. Според
Хаба тематичната музика е вече изчерпана и всеки опит да се пише по
този начин довежда до познати вече интервални отношения и следователно до повтаряне или перифразиране на вече позната музика. За
да разреши този проблем, той въвежда в своето творчество четвърт- и
шесттонна музика, т.е. разделянето на целия тон на четири четвъртинки
или шест шестинки. Този нов похват влияе безспорно и върху хармонията, в която се получават съвсем нови акорди... Около него са групирани
предимно млади музиканти, между които се налагат имената на брата
на Хаба – Карел Хаба, и Карел Райнер, които пишат повече полутонна
музика, но атематична и атонална, избягвайки всяка национална окраска. Към тази група може да се причисли и Павел Боршковец, който,
макар и да не споделя направлението на Хаба, се движи по пътя на тъй
наречената „интернационална“ школа, „между атонализма на Шьонберг и френската школа“5. Вижда се как Константин Илиев припознава
ценността на дванадесеттоновата и микротоналната музика, особено
наследството на Шьонберг. Напълно е ясно, че бъдещата концепция на
Константин Илиев и Лазар Николов за 12-тоновостта и новата музика
получава ясна опора, стабилност след запознанството с новата музика
на Чехия от първата половина на века и Хаба.
3 Илиев, Константин. Съвременна чешка музика. – Хорово дело, 1947, № X–X, 108–110
[Iliev, Konstantin. Savremenna cheshka muzika. – Horovo delo, 1947, No. X–X, 108–110].
4 Iliev. Съвременна чешка музика, 109.
5 Iliev. Съвременна чешка музика, 104.
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У нас до този момент действително властва, най-общо казано, идеята
за фолклора и създаването на национален музикален език. До връзката
Константин Илиев и А. Хаба не е осъществяван „официален“ допир
до тенденциите на модернизма и особено до 12-тоновата музика6 у нас.
Тук е и моментът да се установи кои елементи и как в обучението на
Константин Илиев при Хаба разкриват преподреждането на 12-тоновите
идеи и рефлексията на Константин Илиев и Л. Николов през нишката
на българската 12-тонова школа от Хаба и неговия „център“ на 12-тоновата и микротонална школа. При Хаба Константин Илиев пише две
четвърттонови творби, от които е запазена „Сюита за четвърттоново
пиано“. Композиторът обаче не възприема крайната авангардна нишка на четвърттоновия или микротоналния авангард, за него по-важно
е, че усвоява при Хаба основите на 12-тоновата система на Шьонберг,
интерпретира и възприема би- и политоналните конструкции, навлиза
в теоретичната система на Хаба. От това следват две следствия: 1. Константин Илиев и Лазар Николов, с когото паралелно търсят „пътя към
12-тоновостта“, не започват с „ренесанс“ на додекафонията, а търсят
собствена системност в 12-тоновото, а по-късно и в сонорното мислене.
Константин Илиев не става последовател, „ученик“, който се вписва в
школата на микротоналното писане на Хаба, но затова пък открива свой
своеобразен прочит на 12-тоновата композиция, така тя се установява
в синхронност на ранносериалните тенденции.
Теоретични идеи на Хаба и дванадесеттоновост при
Константин Илиев
Още по-рано бе споменато, че Хаба осъществява автентично теоретично анализиране и интерпретация на 12-тоновата система и теоретичните
възгледи на Шьонберг. И в спомените на Константин Илиев тъкмо този
елемент е много важна поанта в обучението му: „В часовете си Хаба
разглеждаше развитието на музиката през нашия век и ни запозна с
хармоничната система на Хиндемит и твърде подробно с додекафонията
на Шьонберг, като правеше анализ на някои творби и ни обясняваше
как се образуват хармоничните структури върху модела и обръщението
му и невероятните възможности на тяхното разнообразие. Самият Хаба
не споделяше додекафонната техника и не си служеше с нея, но не го
чух нито един път да каже нещо обидно за създателя ѝ. Той се разграничаваше от Шьонберг, към когото хранеше огромно уважение и като
творец, и като теоретик, поради разликата в естетическите схващания.
6 Спомням си изказвания на Лазар Николов за това, че в „колектива на младите композитори“ се търсят ноти и се изпълняват всички „по-модерни“ автори, чиито ноти са намерени:
Словенски, Паре, но реално – нито българските „класици“, нито дотогава и много младите
Константин Илиев и Лазар Николов не попадат в контакт с додекафонията, авангарда и пр.
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Може би Хаба бе по-близък до политоналните хармонични структури,
но ги използваше по свой начин. Въобще при Хаба научих всичко, което
представляваше съвременната музика и си изясних често непонятните
неща, които слушах. Хаба преподаваше по особен начин“7.
И Хаба посочва додекафонията на Шьонберг като основен обект в
обучението на младите композитори, които той обучава. Но във всички
случаи той не я „следва стандартно“ и не я превръща в учебна система.
Може би тъкмо затова изучаването на 12-тоновите техники при Хаба е
така важно за младия Константин Илиев, който се насочва към рефлексия
и проблематизиране на това знание, като го отнася „далеч“ в младата
българска култура. Тук той в своето творческо приятелство с Лазар
Николов ще търси свои варианти на 12-тонов модернизъм. Разглеждайки високата синтезност на Хаба – като теория върху хроматиката и
12-тоновостта, в анализа и тълкуването на Шьонберг, сравнен с хармонични, модални и полимодални скали, разбираме, че и в търсенията на
Константин Илиев се откроява дистанцията, пътят не към подражаване,
а към рефлексия на 12-тоновостта. Може би тъкмо затова той не става
„последовател“ нито на додекафонията, нито на четвърттоновата система.
В ролята на Хаба за възникването на 12-тоновата школа у нас в лицето
на Константин Илиев като основа се оформя рефлексия, отвореност и
синтез на интерпретациите.
За интерпретацията на дванадесеттоновите и микротонални
елементи в писането на Константин Илиев: рефлексии от
ученето при Хаба
Пак в контекста на историческите свидетелства за „първите импулси-източници“ на опитите за 12-тоново писане при Константин Илиев
могат да се приведат думите му, според които той изучава 12-тоновата
хармония. Илиев: „Повече задържах и прочетох обстойно учебника
по хармония на Шьонберг. Хаба ни беше говорил за този теоретичен
труд и казваше, че е най-сериозното съвременно помагало за изучаване
на съвременната хармония... За додекафония в него не става и дума..
.Обаче в учебника по додекафония на Крежнек научих всичко, което
ми беше неоходимо. Прилагането на тази техника използвах по-късно
при завръщането си в България“8. Много е интересно да се види „предупреждението“ на самия Хаба за изучаването на 12-тоновото писмо,
когато стриктно се следват „учебникарските подходи на додекафонията“: „Развитието на хармонията до 12-звучие е била винаги много
7 Илиев, Константин. Слово и дело. С., 1997, 267 [Iliev, Konstantin. Slovo i delo. Sofia,
1997, 267]
8 Iliev. Слово и дело, 197.
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ясно възприемана чрез слуха и аналитично представяна в творбите на
Шьонберг. По-трудно се открива закономерността, която е в основата
на тази звучност... Това води като следствие, че младите композитори,
които не са могли да учат при самия Шьонберг и да имат възможност
чрез практически корекции и примери да се поучат, да търсят възможности за теория върху новата хармония, които остават доста консервативни с малки изключения.“9. Големият проблем за „ренесанса“ на
12-тоновостта за сериален авангард – и особено важното „откъсване“
и радикално променяне на този опит („Шьонберг е мъртъв“ е заглавието на популярната статия на Булез), тук се разкрива като дистанция,
необходимост от звуково преоткриване на параметрите в 12-тоновото
писане. Поне вече през втората половина на 50-те години този опит
и постижения са изведени като основи на композицията на двамата
български автори. Определено нотната картина на Константин Илиев
се отличава от тенденциите към най-радикално и атематично писане
при Хаба.
В тази картина няма нищо общо с писането на Шьонберг и с музиката на Хаба като стил на 12-тоново писане. При Константин Илиев се
открояват сравнително „точно осмислени“, подредени хоризонтални
гласове – мелодии, съпровождащи тематичното образование. Без никакъв заимстван композиционен
подход трябва да подчертая, че
Хаба, търсейки „атематичното“, създава контрапункт от 4,5,
шест гласа, които строго насищат/разчертават фактурата.
Константин Илиев не създава
никаква аналогия в писането
си с маниера и композицията
на Хаба, но поне в първите си
опити намира ярък, лаконичен „контрапунктичен“ стил
с една забележителна яснота
и строгост на едновременно
развиващите се линии.
Дванадесеттоновото писмо
на Константин Илиев не пов- 1. Нотен пример № 1, откъс от Втора
таря додекафонния опит. То симфония, Константин Илиев
притежава оригиналност и по- Konstantin Iliev, Zweite Symphonie
9 Haba, Alois. Neue Harmonielehre der diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel-_und Zwoelftel- Tonsystems. Leipzig, 1927, 3
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степенно съзрява/появява се, ражда се в експериментирането с тоновата
материя, като в идеите/рефлексията му спрямо дванадасеттоновостта
участват и идеи/подтик, призиви на А. Хаба. Наблюдаваме действително
„раждането“ на необикновено, оригинално 12-тоново писмо, различно от
това на Лазар Николов. Многогласът се получава от контрапунктично
наслагване на гласове, в които групите/звукоредите се допълват.
„Сюита за четвърттоново пиано“ – идеи, техника и наблюдения
върху четвърттоновите пиеси на Константин Илиев
Константин Илиев описва създаването на два четвърттонови опуса:
„Словесните обяснения не могат да дадат пълна представа за звученето
на тази музика – теоретично тя е развита в учебника му по четвърттонова хармония, който аз си купих на чешки език. Направих няколко
опита и написах „Сюита за четвърттоново пиано“, пиеси за цигулка и
пиеса за шеститонов хармониум. Невъзможността да бъде изпълнена
тази музика у нас или в чужбина ме смути и аз не употребих повече
нейните възможности...“10. Втората творба е загубена, т.е. не присъства
в архива на композитора, сведения за който любезно бяха предоставени
от Драгомир Йосифов. Първата обаче е съхранена и нейният ръкопис
заслужава внимание.
„Малка сюита“ се състои от три части: интродукция, баркарола,
траурен марш. Трите пиеси демонстрират самостоятелността и на
четвърттоновите опити на Константин Илиев. Преди всичко в „Малка
сюита“ се откроява характерно построяване на четвърттоновия вертикал – интродукция – това са терцовоквартови акорди, съпоставени на
полутон, и четвърттонове /четири звукореда, изразени чрез акордови
конструкции/. В „Баркарола“ се изследва микротоналният „енхармонизъм“ и микротоновото съпоставяне/звучене на „терцовите“ звучности.
Това е един безкрайно интересно решен творчески проблем, а в траурен
марш: квинтово-квартовите звучности и акордови натрупвания в четвърттонови звукореди и регистри. Пак при Константин Илиев четем:
„Хаба използваше часовете си, за да ни запознае със своята система и
наука за хармонията, която се различаваше от класическата с обогатяване
на функциите при използването на новите интервални структури. Така
например спрямо тониката можеше да бъде употрeбена субдоминантна,
чeтвърттон по-ниска или четвърттон по-висока, или като някой тон от
акорда може да бъде понижен или повишен спрямо останалите тонове
от акорда“11.

10 Iliev. Слово и дело, 216.
11 Iliev. Слово и дело, 208.
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В „Малка сюита“ откриваме
много интересно интерпретирани моменти на жанра: стилизирането на „Интродукция“, все
едно с бароково натрупване на
акорди, особено „Баркарола“ с
играта на четвърттонове и енхармонизъм, който се „отсенява“
микротоново, и най-сетне бруталността и още по-откровената
жанровост на „Марш“ със съответната ирония. Тук вече може
да се хвърли поглед към ръкописа на автора и да се потърсят
2. Нотен пример № 2, Константин
някои по-точни анализи.
Илиев, „Сюита за четвърттоново пиано“,
Пиесата стилизира бароко- „Интродукция“, ръкопис
во акордово писмо. Виждаме, Konstantin Iliev, Introduktion fuer Vierteltonче Константин Илиев използва Klawier, Handschrift, Archiv von. K. Iliev,
принципа на Хаба за наслагване Private Sammlung
на няколко звукореда: звукоред
с диези, звукоред с четвърт бемол /транспониран на четвърттон/ и
звукоред, транспониран на „четвърт диез“. (Вж. двата акорда в края –
нотен пример.) Той пише в „Спомени“, че в началото на пиесата има
„секстакорди“ в четвърттоново разтояние. Има известен паралел – символика в „Малка сюита“, която някак експонира модели на пиесите
(„Баркарола“, марш), така както Шьонберг прави това в първата си
додекафонна творба – „Сюита“.
„Интродукция“ започва в нисък ретистър /голяма октава/, с „четвърттонови акорди“, като във фактурата и постепенното прорастване/
натрупване се търси все по-голямо натрупване в звукоредите до прeделно изпълване на четвърттоновото пространство. В „Интродукция“
можем да говорим за своеобразна „кратка форма“, също по аналогия
с додекафонията. Това обаче не е Веберновата „кратка форма“, тя е и
по-пространна, многозвучна, в нея наслагването и „изпълването-конструиране на звукореда“, съчетано с жанров субстанциален елемент
(дори театрален, смислово-семантичен), превръща тази четвърттонова
пиеса в особено интересен четвърттонов опус.
Втората пиеса – „Баркарола“ (отново намек за Шьонберг) съдържа
типичeн ритъм. Тук четвърттоновата хармония е особено оригинална.
Откроява се интересен ефект на несъвпадащ енхармонизъм, т.е. четвърт
тонови оцветявания в терцовите построения. Два основни елемента
имаме в мелодията на лявата ръка – от си бемол и от ми бемол, а терцовите конструкции в дясната ръка са четвърттонови.
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3. Нотен пример № 3, Константин Илиев, „Баркарола“ за четвърттоново пиано, ръкопис
Konstantin Iliev, Barkarole fuer Vierteltonklavier, Handschrift, Archiv von K. Iliev, Private
Sammlung

Третата пиеса е неортодоксален и почти сюрреалистичен прочит на
жанра „траурен марш“, но с четвърттонови квинтови конструкции. Особено ярко е изразена „желязно-ироничната“ нотка в ритъма на пиесата.

4. Нотен пример № 4, „Марш“ из „Малка сюита за четвърттоново пиано“, Константин
Илиев, ръкопис
Konstantin Iliev, Kleiner Marsch fuer Viertelton-Klawier, Handschrift, Archiv von K. Iliev,
Private Sammlung

Тук четвърттоновото писмо е микротонален експеримент с принципа
на квинтите и тяхното натрупване (във връзка с жанра на „траурния
марш“). Четвърттоновите пулсиращи квинти в траурния марш „разпределят“ пространството от високо към ниско. Явно принципът на
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„неповторение“, както и принципът на политонални и четвърттонови
наслагвания се използва активно, за да се получи микротонален ефект
в 12-тоновото писане. Получават се „акорди“ и „скали“, т.е. четвърттонови „гещалти“ .
Опитите на Константин Илиев с четвърттоновото писмо безспорно
са интересни. Определено виждаме различен почерк и идея при сравнение с четвърттоновата сюита на Хаба. Има нещо конструктивно и
дори програмно в четвърттоновостта на Константин Илиев, в дефинирането на четърттонови звукореди (като комплементарно допълване),
принципът на допълване, идващ от Хаба, се изразява в енхармоничната
и микрохроматичната „игра с терци“ и конструирането на микротонов
звукоред с тяхна помощ, а „Маршът“ квинтово-акордов конструкт.
Така фактурата и хрумванията на четвърттоновите му пиеси не са в
никакъв случай „заимствани“, епигонски – те притежават оригиналност на замисъла и конструктивно-звукова идея. От самото начало
той свързва звуково-конструктивното и сонорността. Измерението на
хроматичното и четвърттоново пространство е това, което ще заложи
типичната, характерна звучност на зрелия Константин Илиев, както и
оригиналността на неговите 12-тонови, а по-късно алеаторни и цитиращи фолклора опуси.
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THE IMPULSE OF THE CZECH MODERNISM
AND THE STUDYING OF KONSTANTIN ILIEV
UNDER ALOIS HABA AS A PART OF THE IDEAS
FOR DODECAPHONIC AND MODERN MUSIC
IN BULGARIA 1946–1948
Angelina Petrova
Abstract: Alois Haba establishes in Prague a center of the pre-war vanguard,
whose main searches are aimed at 12-tones and microtone music. The entry of
Central European or Czech vanguard in the middle between the Nacionalsocializm
and Stalin‘s decree of 1948 was followed by ideological intervention for limiting. Haba plays a significant role in the Konstantin Iliev’s innovative ideas, and
through him also to Lazar Nikolov, in the creation of Bulgarian 12-tone music
after the “Decree of 1948” already in totalitarian conditions. The article interprets
Konstantin Iliev‘s quarter-tone opus as a source of his modernistic concept and
his original composition in the 12-tone and micro-tonal composition.
Key words: Alois Haba, dodecaphony, microtonal technique, Konstantin Iliev
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

DIVISION OF THE OCTAVE WITH MORE THAN
TWELVE NOTES – CONCEPTS, AUTHORS, RESULTS
Ivan K. Yanakiev1
Abstract: Although the 12-tone equal temperament has been established as the
norm of the 20th century music, the idea of enriching the sound of the sonorities
of the scale finds its way back. Microchromatic music has two development
paths – extending the just intonation or dividing an interval in equal steps (most
commonly the octave). The both method result in generating a multitude of interval ratios, narrower than the 12 EDO semitone. Different composers choose
either the one or the other path. As a rule, the European authors (Habba, Wyschnegradsky, Fokker etc.) prefer the EDO concept, and the American counterparts
predominantly employ the extended Just intonation (Partch, Harrison, Johnston).
This paper makes a brief review of some important theoretical aspects of the
microchromatic music in the 20th century and tries to identify key figures in the
development of the microtonal milieu.
Key words: microtonal music, microchromatics, xenharmonic music, EDO, Just
intonation

During the 20th century two general methods for deriving microchromatic
tone systems crystallized. One was the well-known idea of extending the
Just intonation (JI) beyond the 5th overtone, having its roots in the rational
mathematical approach towards music from Ancient times, and the other
concept is the irrational method for Equal Division of the Octave2 –
EDO. Both methods result in expanding the rigid sonorities of the tacitly
established twelve-tone equal temperament. The difference between
them and how both systems have been employed in the work of different
composers will be briefly reviewed in this paper.

1 Ivan Kostadinov Yanakiev (b. 1987) graduated from the National Academy of Music (Sofia)
with Orchestral conducting. Since 2014 he is a PhD candidate at the Bulgarian Academy of
Sciences. His field of research pivots around the subject of concert pitch, tuning, microchromatic
music and perception of music. Yanakiev has participated in conferences in Bulgaria, Russia,
and Macedonia and has publications in Bulgarian, Russian and Serbian musicological journals.
His research in the theory of microchromatic music is part of the Programme for Support of
the Young Scientists in the Bulgarian Academy of Sciences. E-mail: yanakiev.ivan@gmail.com
2 More precisely speaking, the equal division of a given interval and the Equal division of the
octave being the most popular case.
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Just intonation
First thing that must be explicitly stated here is that in the Western musical
tradition the Just intonation is the norm. Every temperament or tuning system
consists of intervals which are based on ratios. And the JI ratios come from
the set of N (the natural numbers) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 etc. This
row 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15 etc. is isomorphic to the overtone series
of a vibrating body. All the intervals of the just intonation are ratios, which
are derived from this row. This means that the intervals in this system are
rational numbers.
Examples of some intervals are the acceptance of the major and minor
thirds as consonants with width of 5:4 and 6:5. Before Zarlino music was
confined to Pythagorean perfect consonants with ratio 2:1, 3:2 and 4:3 and
their derivatives. When both systems – the one which recognizes thirds
as consonants with width of 5:4 and 6:5 and the one that do not recognize
them as consonants can yield diatonic or even chromatic scales. However,
the intervals will differ and this can be expressed in a mathematical way
that the Pythagorean temperament is a 3-limit (6) temperament and the just
intonation, which harbours the thirds as 5:4 and 6:5 is a 5-limit temperament.
The limit is the largest prime number to which the ratios are factored. In a
5-limit temperament the septimal third 7:6 do not exist while in a 7-limit
temperament it is a valid interval. Generally speaking the whole music after
the end of the middle ages up until recent times is based on a temperament
mapping of the 5-limit just intonation.
The EDO concept
EDO (2) is an abbreviation which stands for Equal Division of the Octave.
This at the first glance simple concept can yield a multitude of microchromatic
systems. The words Equal Division in the term means that a given interval
ratio (usually an octave 2:1) is divided in n equal parts. Those small divisions
are called generators of the EDO. Their width is calculated by extracting the
n-th root form the width of the interval, which we desire to divide. The octave
is the most common interval which is being used to create microchromatic
systems. However other versions can also be met – Equal Division of the
Fifth, of the Seventh, the/Ninth, Eleventh, Twelveth (3:1), etc.
A very well known example of equal division of the octave is the tacitly
accepted as standard twelve-tone equal temperament. It uses division of the
octave (2:1) into 12 equal steps with width of
= 1,05946309435929526456.
This is the width of the generator’s interval of the temperament, known as
minor second, expressed in decimal ratio.
Mapping, Val and Patent Val, Monzo and Tempering comas
The EDO is a very useful concept, which is so flexible and versatile that
can give astonishing results in mimicking Just intonation’s intervals. This
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means that human perception do not require the interval to have exactly the
same width to be perceived as a JI interval. This concept treats the intervals
as different intervallic categories rather than absolute fixed ratios (19). This
phenomenon of the categorical perception of intervals is the reason why the
resultant EDO-s’ intervals can be mapped to the JI ratios and sound sufficiently
alike. This phenomenon is also related to harmonic entropy (introduced by
Paul Erlich (18)).
Mapping (9) is a process of stacking generators of an EDO in order to
attain approximately the same width as a Just intonation interval. For example
the 12EDO’s major third is mapping of the JI 5:4 and is attained by stacking
four generators with width of
. So in this case 5:4 is approximated to
which in term of cents means that 386,3137 c is approximated to become 400
c in the context of the 12EDO.
How an EDO maps intervals of the JI can be expressed by two properties
of the EDO-s. Val (16,15) and Monzo (10,11).
Val stands for the descriptive value of expressing the certain number of
steps in a chain of generators which are required to map a just intonation
intervals. Val-s were first described by Yves Hellegouarch as “degrees”. Val
is given in angle brackets (bra vector (17)): <a1 a2 a3…. ak| where a1, a2,
a3…. ak are the number of generators required to be stacked up in order to
map the first k prime intervals from the just intonation basis. Val’s intervals
start from 2:1 – the pure octave, the next one is 3:1 – the duodecim, the 5:1 –
the intervals from the base tone to the number of the prime harmonic.
For example the val <12 19 28| is 12-tone Equal temperament’s patent val
(12 EDO) which shows that the 2:1 is mapped to 12 generators, the 3:1 – to 19
generators and the major third above the second octave (fifth harmonic) is
mapped to 28 generators. By any regular equal temperament the first value
of the val shows the number of the equal divisions of the octave.
Monzo is а way of notating a just intonation interval by factoring it to
prime numbers. It is named after Joe Monzo3 and is written with angular
bracket on the right side. Like the val notation it represents how many
prime numbers of a kind are needed to get the ratio. The elements of the
vector represent the exponent value of the product of the prime number.
1 0 0> is the notation of the pure octave 21/1. |-1 1 0> is the notation of the 2-1.
3 = 3/2 pure fifth ratio; |-6 3 0> is the notation for the 2-6.33 = 81/64 width of
the Pythagorean major third and |-2 0 1> is the notation for the just (pure)
major third 5/4.
3 Joe Monzo (b. 1962) is an American microtonal composer, tuning theorist, and author. He
tutors people in computing and music composition. Monzo is author of the book “JustMusic: A
New Harmony”, and numerous web pages such as A Century of New Music in Vienna. In 2002,
he became co-founder of Tonalsoft, which produces the microtonal music composition program
Tonescape. Monzo also assembled the massive Tonalsoft Encyclopedia of Microtonal Music Theory
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The relation <val|monz> is the complementary value to a val for which
a homomorphic relation between the of the number of the generators and
the prime interval this temperament is able to approximate to the closest.
If we want to check if a given temperament can temper out a coma
we need to use the comas’ Monz and check if the numerator becomes
equal to the denominator after multiplying the Monz by the Val.
For example the 12 EDO tempers the Syntonic coma 81/80. 81/80 is factored as
or <-4 4 -1 |. We look at the patent val and substitute with the exponents4
<-4 4 -1|12 19 28>
12*(-4) +19*4 +28*(-1) = –48 +76 – 28 = –76 +76 = 0
This approach towards equal temperaments gives numerous opportunities
in finding approximations for commas with more divisions.
All these properties are very useful in identifying and choosing appropriate
EDO in the process of mapping the just intonation intervals to the EDO-s.
Authors and interpretations
European authors
Generally speaking there are two major groups of authors, who have
made endevours into the realm of microchromatic music – European group
and American group. Although originating in Europe with deep roots into
the ancient Greek enharmonic modes the most prolific authors of music in
the 20th and the 21st century still remain the American composers.
On the European side we have to mention the names of Alois Hába
(1893– 1973) (quarter tones, or 24 equal pitches per octave, and sixth tones)
and Ivan Wyschnegradsky (1893–1979) (third tones, quarter tones, sixth
tones and twelfth tones, non octaving scales) and Adriaan Daniël Fokker
(1887–1972) as the pioneers of the microchromatic music. Every one of them
left not only written music but also valuable artifacts in form of musical
instruments. Konstantin Iliev has mentioned Alois Haba’s quartertone and
1/6 tone instruments (13) (two quartertone clarinets, a quartertone trumpet,
four quartertone harmoniums (both cabinet and collapsible), and two sixthtone harmoniums (5)) in his book “Slovo i delo” (7). Wishnegradsky’s true
microchromatic pianos made by August Foerster and Fokker’s 333 note
Archiphone (five octave, 333 note black (sharps), white (naturals), blue (semisharps), dark grey (flats) and grey(semi-flats) keyboard based on Huygens’s
microtonal scale of 5th-tones 31-tone system); and also the Fokker organ.
Each of these authors wrote theoretic studies on the subject of
4 We are using logarithmic values in the patent val so that is the reason why the division is
transformed into subtraction and the multiplication into addition.
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microchromatics: (Hába: “Neue Harmonielehre des diatonischen,
chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölfteltonsystems” Leipzig
1927, Wishnegradsky: “Manual of Quarter-tone Harmony” (1932), Fokker
“Unison Vectors And Periodicity Blocks In The Three-Dimensional (3-5-7)
Harmonic Lattice Of Notes” (1969).
Karlheinz Stockhausen and Gyorg Ligeti and Krzysztof Penderecki have
more of an episodic interest into the matter of writing music in microchromatic
tuning systems. In 1954, Karlheinz Stockhausen used in his electronic Studie
II (14) a 81-step scale starting from 100 Hz with the interval of
between
steps this is 25 Equal divisions of the 5th harmonic or 25 ED5. This EDO is
characterized with generators of 111,4525 cents and with stretched octaves
wit 25 cents; (the octave is mapped to 11 generators). Stockhausen also used
xenharmonic structures in his “Gesang der Jünglinge”– from seven up to
sixty equal divisions of the octave(1).
Penderecki and Ligeti are well known for their sonoristic pieces, where
intervals narrower than 100 c are the norm. However, the sound objects which
they handle there do not form a well organized microchromatic pitch systems.
Nevertheless, there are some exceptions. Penderecki’s “Emanations” for two
string orchestras tuned ¼ tone apart and Ligeti’s “Ramifications” are well
defined in the 24 microchromatic EDO. As about the way this system spreads –
it is not that uncommon. We will see later that the American composer Kyle
Gann employs the same technique in his “Suite” for thre Disklaviers.
Another example of Gyorg Ligeti’s interest towards fusion of different
intonation systems is his Sonata for solo viola (1991–1994) and his “Hamburg
concerto” (1998–1999, r. 2003) for solo French horn with 4 natural French
horns in different tunings. In both scores he employs xenharmonic intervals,
which belong to the just intonation. Ligeti notates those intervals with arrows
to denote the flatted or sharpened tones in relation to the 12 tone Equal
temperament. In his “Hambuurg concerto” he also writes the number of the
partial tone for the natural horns.
The Americans
Julián Carrillo was a mexican composer. In 1940, Carrillo patented fifteen
metamorphosed pianos for producing whole tones, third-tones, quarter-tones,
fifth-, sixth-, seventh-, eighth-, ninth-, tenth-, eleventh-, twelfth-, thirteenthfourteenth-, fifteenth-, and sixteenth-tones. Each piano was able to produce
only one set of intervals but each instrument had 96 keys on its keyboard.
The pianos were built by Carl Stauer Manifaktur in Germany and were first
presented in the Mexican pavilion during the Expo 58 in Brussels.
Joel Mandelbaum (born 1932) is best known for his use of microtonal
tuning – notably just intonation and 19-tone equal temperament and the
31-tone equal temperament. He was the first author to write a Ph.D. on
microchromatics – “Multiple Division Of The Octave And The Tonal
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Resources Of 19-Tone Temperament” 1961 in Europe. He studied for six
months with Adriaan Fokker in Haarlem and there premiered his “10 Studies
in 31-Tone Temperament”.
Easly Blackwood (born April 21, 1933) is an American professor of
music, and composer of xenharmonic music. He is author of books on music
theory, including his research into the properties of microtonal tunings and
traditional harmony. He was a student of Olivier Messiaen, Paul Hindemith
and Nadia Boulanger. For forty years, from 1958 to 1997, Blackwood taught
at the University of Chicago, most of the time with the title of Professor. He
then became Professor Emeritus at the University. He is still teaching classes.
Easley Blackwood composed Twelve Microtonal Etudes for Electronic
Music Media in 1979 and 1980 as illustrations of a research project on the
subject. The project was to explore the tonal and modal behavior of all the
equal tunings of 13 through 24 notes in one. He devised a notation for each
of the tunings and wrote a composition in each of them with the intention
illustrate good chord progressions and the practical application of the
notation. The “Twelve etudes”
Blackwood’s commentary on the subject quotes: “My purpose was to
express what is inherent in each tuning by the most attractive possible
musical design. I tried to discover the most appealing arrangements within
each tuning – chord progressions that should become standard formulas if
and when the tunings come into more widespread use.”(3)
Like with Habba’s music, Blackwoods’ pioneering compositions in
the equal tempered scales were not something extremely radical in their
sonorities. They can be characterized with more of a postromantic and
expanded tonal aftertaste rather than something shocking or innovative.
Examples can be heard on YouTube5:
Harry Partch, Ben Johnston and Louis Harrison are the most
prominent American composers who employ the Just intonation ratios as
building blocks of their music.
Harry Partch was a visionary and explorer and an influencer. In his book
“Genesis of a Music” (12) he gave detailed description of the ratios for the
43 tones extended Just Intonation. These ratios are not real numbers like the
43-EDO but natural numbers, derived from ratios in the overtone and the
undertone series. Partch used the terms otonal and utonal to relate certain
chord structures to a certain tone as utonal or otonal.The chord 4:5:6 will be
a major fifth chord in utonal relation to the first tone, but in otonal relation
it will be a minor chord. In his 11-limit Diamond, presented in his book the
otonalities can be seen right to the doble line and the utonalities to the left
5 13-EDO notation https://www.youtube.com/watch?v=NPZvcAyDY8M
18-EDO notation https://www.youtube.com/watch?v=ZstR-IsHO6w
“Microchromatic etudes”: https://www.youtube.com/watch?v=HbuFPpiJL1o
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of the line. These 29 ratios build the 43 unequal divisions of the octave and
form the 11-limit extended Just intonation.
Partch has designed numerous instruments, tuned in just intonation:
two Adapted Guitars, Adapted Viola (Seventeen Lyrics by Li Po and Two
Psalms), several marimbas (Boo I, Boo II, Bass marimba, Marimb Eroica,
Diamond Marimba), Chromelodeons (which are essentially pump organs,
tuned in Just Intonation), Mazda Marimba (built from Mazda light bulbs)
and more than 10 other percussion instruments.
Although Partch wrote music and made music mainly for his own
instruments, his contribution to the later generations of American composers
was more by his theoretical studies. He was lecturer at many universities in
the US and this way his studies were disseminated.
Louis Harrison studied music with Henry Cowell and Arnold Schoenberg
and Notoprojo. He was one of the main advocates of gamelan music and
music of non-western cultures in the 20th century. He is well known of
preferring any irregular temperament than the 12-EDO. In an extended
interview (8) he explicitly said that his piano at home is tuned at Kirnberger
II – a well temperament from J. S. Bach’s time. During the 1950-s Harrison
discovered Harry Partch’s monography and this was a pivot point for his
composer thinking.
According to his own words “Enjoy hybrid music, because that’s all there
is.” And indeed, in his fourth symphony he managed to accomplish a synthesis
of Javan gamelan compositional procedures with western orchestra and his
Suite for violin and American Gamelan (a metallic idiophone instrument
build by Harrison with Just Intonation ratios) or the “Trenody of Carlos
Chaves” one can hear the contemplative character of Harrison’s music.
Ben Johnson
He was influenced by the studies of Harry Partch and his endevours into
Extended just intonation. Johnston’s contribution was that by developing
advanced notation he was able to employ regular instruments into the
performance of xenharmonic music. He goes further than Partch and employs
the 13, 17, and 19 prime intervals. Not only does he do that but also he
harnesses the concept of the o-tonal and u-tonal ratios. He also extends this
concept generating otonal and utonal rows of the prime intervals 3, 7. Thus
he arrived at an extremely complex lattice of intertwined just intonation sets
of ratios, which allows him to move smoothly between the sets.
The key to the success of Johnston’s method is that he tends to use
correspondingly shorter notes for the narrower interval ratios and tends to
accompany the chromatics in the higher voices with long base notes so that
the string players may have time to adjust the intonation. This is the case
for example in the opening measures of his 2nd quartet.
Kyle Gann is a professor of music at Columbia University, Brooklyn
College, the School of the Art Instutute of Chicago, and Bucknell Univers,
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composer and musical critic who works in New York. Gann studied
composition with Ben Johnston, Morton Feldman, and Peter Gena, and his
music is often microtonal, using up to 37 pitches per octave. His rhythmic
language, based on differing successive and simultaneous tempos, was
developed from his study of Hopi, Zuni, and Pueblo Indian musics (4).
His Cycle “Hyperchromatica” uses three Yamaha Disklaviers (automatic
pianos) tuned to 13-limit just intonation distributed between the three pianos.
It is common for Gann to ues mapping notation – this means that the position
of a tone on the staff is used for playing but the sounding tone corresponds
to a different pitch. As an example one can see page 38 of part 2 in the Cycle
“Hyperchromatica”, which shows how dense the texture is. In the context
of his 33 tone per octave extended just intonation Kyle Gan treats each
piano as a pitch pool from which he fishes the required tones. Apart from
the vertical, the rhythmic complexity of the irregular metric divisions in
the cycle is also out of the reach of a single player so his choice of retuned
automatic acoustic pianos is rather obvious.
Conclusion
The general overview of some of the most influential figures of the
xenharmonic music world from the beginning of the 20th century shows us
that in general terms there are two main directions in which the xenharmonic
music has been developed and will continue its path. That are the Just
intonation and its extensions and the various equal divisions of the octave
(EDO-s). We can reaffirm this supposition by examining the works of
some of more recent composers – for example Marc Sabat works in just
intonation and even has revised Helmholz’s notation of microtonal just
ratios and has respelled Ben Johnston’s string quartets. The same relates
for the Bulgarian composer Mariya Panayoutowa (student of Kyle Gann);
however she employs the microchromatics in a more spectrally oriented
manner. On the other hand, tuning systems, based on the EDO are still being
developed and put into use.
This paper will be finished with a quote by the composer Kyle Gann:
“I’ve been brainwashed twice in my life – first by the Baptists, and then by
the twelve-tone people. The first were easier to escape.”
The author expresses his gratitude to the Bulgarian Academy of Sciences
and the Program for Support of The Young Scientists for the financial support.
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Изкуството в Европа: модели и идентичности

ФОРМИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКО ПОКОЛЕНИЕ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Емилия Караминкова-Кабакова1
Резюме: Целта на изследването е да направи анализ на проблема за
обучението по музика с оглед формирането на музикална култура и творческо
поколение при децата в предучилищна възраст. Промяната на нагласата
както на учителите, така и на родителите би довела до осъзнаването на
факта, че музикалното възпитание трябва да надскочи формирането на
музикални компетентности, свързани само с изпълнителска дейност. То
трябва да развива и социалната интелигентност, детското въображение и
емоционалност, креативността и разбирането на музикалния език и образност.
Обичайна практика е музикалният репертоар да е във връзка с темата на
концерта. Много често тази тема е свързана със сезоните, фолклорните
обреди и официални празници. Изборът на подобни теми обаче ограничава
запознаването на децата с образци от музикалната литература. Времето стига
само за включване на децата в изпълнителски дейности, но развиването на
детското въображение чрез по-задълбоченото запознаване с елементи на
музикалната изразност и музикален език не може да бъде осъществено само
чрез изпълнение на песни. Колко време и какво желание на преподавателя
остават за формирането на творческо поколение при децата в предучилищна
възраст? Възприемането на музикални образци, разиграването на определени
сюжети, свързани с тях, включването им в музикални приказки и игри с
движение и танц биха събудили детското любопитство, откривателски дух
и желание за общуване с музикалното изкуство.
Ключови думи: музикална култура, творчество, творческо мислене
предучилищна възраст, музикално възпитание и музикални компетентности

Защо е необходимо да се формира музикална култура и творческо
поколение при децата в предучилищна възраст?
Отговорът на този обичаен въпрос за масовите представи относно
музиката и творчеството изисква преосмисляне на съществуващите
нагласи и използваните подходи при превръщането на децата в предучилищна възраст в музикално грамотно и творческо поколение, като се
използва техният интерес към изучаването на английски език. Поради
1 Emiliya Karaminkova-Kabakova is a PhD student in Faculty of Preschool and Primary School
Education, Sofia St. Kliment Ohridski University and music teacher at Bilingual Private Kindergarten “The Castle”. Research field: music education, foreign language learning. E-mail:
emiкabaкova@gmail.com
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тези причини в статията се прави анализ на обучението по музика и
английски език в предучилищна възраст с оглед на възможността да
се формира творческо изразяване и музикална култура в детската аудитория. Необходимо е също така да се изследва понятийният апарат
на тази тема, като специално внимание се обърне на многократното
използване в различен контекст на понятието „творчество“.
В Доклада за Заключения относно културата като катализатор за
творчество и иновации творчеството е представено „като процес на
раждане на идеи, изразни средства и форми, проявяващи се или като
нови начини за преодоляване на съществуващи проблеми, на повторно интерпретиране на реалността, или търсене на нови възможности.
Творчеството по същество е процес, който може да разшири знанията
и да доведе до нови начини за тяхното използване“.
В областта на културата и образованието съществуват проекти
и програми, в чийто център е поставено развитието на творческите
способности и творческото мислене на децата в предучилищна и
училищна възраст. Една от 8-те ключови компетентности, представена в Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за ключовите
компетентности за учене през целия живот от 18.12.2016 г., е формулирана като „Културна осъзнатост и творчество“ (Cultural awareness
and expression). Погледнати през призмата на музикалното обучение
на деца в предучилищна възраст, двете понятия обхващат дейностите „възприемане“ и „творческо изразяване“ чрез участие в различни
музикални дейности. В обучението по музика като задължително
направление в учебната програма за предучилищна възраст възпитаването на тази компетентност в децата изисква много сериозно
обмисляне на репертоара и дейностите в педагогическата ситуация.
Формирането на знания, умения и компетентности в ранна възраст
трябва да е свързано с възможността децата да осъзнаят собствената
си принадлежност към националната култура. В тази връзка Законът
за предучилищното и училищно образование и Наредба № 5, отнасяща
се само до предучилищното образование, изискват да бъде изградено
национално самосъзнание в ранна възраст. Само на тази основа е
възможно разбирането на другата културна принадлежност и участие
в живота на съвременното мултикултурно общество. Другата част на
компетентността „Културна осъзнатост и изразяване“, свободно преведена в българския текст на цитирания документ като „творчество“,
а в буквален превод е „изразяване“, поставя формирането на творческо мислене и творческо изразяване. Тази компетентност залага на
участието на децата в творчески дейности, които формират и развиват
тяхното творческо мислене. Тези способности, ако бъдат развити в
компетентности, биха спомогнали за превръщането впоследствие на
децата в творческо поколение.
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За разлика от понятието „творчество“, творческо поколение е понятие, което е относително „непознато“ и слабо използвано в научната
литература и политическите документи на ЕС. Поради тези причини е
необходимо да се обърне специално внимание на неговото формиране
чрез използването на интегриран подход в преподаването на музика
и английски език като една недостатъчно използвана възможност за
възпитанието на децата в предучилищна възраст в творческо поколение.
Музиката е интегрирана в програмите и системите за обучение по
английски език на деца в предучилищна възраст. Тя има своя възпитателна, организираща и обучителна функция в ситуациите по чужд език.
В тази връзка трябва да се отбележи, че опитните педагози използват
музиката в учебния процес не само да съпътства овладяването на
езиковите структури, но и за изграждането на произношение и начин
на изразяване. Добре подбраните творчески импровизации, свързани
с песните в урока по чужд език, насърчават децата да комбинират или
да заменят научените думи или фрази в процеса на игра. Получават
се нови конструкции с различен смисъл и значение. По този начин
авторите на учебните системи използват естествения детски стремеж
за откривателство, като го насочват към формиране и възпитание на
творческо мислене в най-ранна (предучилищна) възраст.
Този подход на преподаване на учебното съдържание би допринесъл за осъвременяването на българската образователна система чрез
интегрирането на музикалното изкуство в другите образователни направления от програмата за обучение на деца в предучилищна възраст.
Песните от направление „Музика“, предложени за възприемане и изпълнение, както и музикалните игри могат да обогатят не само общата
култура на децата, да създадат подходяща емоционална атмосфера, но
и да провокират по-различно изразяване, свързано с импровизаторските
способности на децата, както и с провокирането им да търсят и предлагат творчески решения на възникващите проблемни ситуации както
в детската градина, така и в заобикалящата ги среда.
Основна цел на музикалното възпитание е формирането на музикални компетентности. Те не трябва да бъдат обвързани само с изпълнителската дейност на децата в предучилищна възраст, трябва да развиват
и тяхната социална интелигентност, въображение и емоционалност,
както и творческото им мислене и изразяване.
От осъществено анкетно проучване и интервюта с учители и родители на деца, посещаващи частни и общински детски градини2, насочено към проблемите при формирането на езикови компетентности
и развитието на детските музикални и творчески способности, може
2 Проучването е осъществено през периода 1.03.2016 – 31.12.2017 г.
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да се направи следният извод. В общинските и в някои частни детски
градини комуникацията преподавател – родители е нарушена. Поради
тази причина родителите не могат да подпомогнат възпитателния процес на децата си чрез избор на подходящ концерт, музикална програма,
запознаване с текст на литературната творба, използвана за сюжет на
музикалното произведение, или налични аудио и визуални клипове в
онлайн пространството.
Изключение правят няколко частни градини, които осъществяват
ежедневна „обратна връзка“ с родителите на децата. Когато възрастните
получат адекватна информация за способностите и нагласата за участие
на децата им в дейности, свързани с музикалното изкуство, те веднага
търсят среща с педагога и предлагат съдействие за посещението на
техните деца в допълнителни занимания. Нещо повече, самите родители
неусетно започват да преоткриват в себе си неподозирани възможности
за общуване с техните питомци. Когато музикалните педагози успеят да предложат нови и интересни начини за възпитаване на децата,
свързани с поощряване на творческото мислене, общуването между
деца и родители чрез „посредничеството“ на музиката се превръща в
мотивираща и зареждаща дейност.
В преобладаващия брой случаи обаче, свързани с отговорите на
родителите в интервютата и анкетните карти, се вижда, че връзката на
музикалните педагози със семействата на децата се осъществява само
по време на годишните тържества. Обичайна практика е музикалният
репертоар да е свързан с темата на концерта – сезоните, фолклорните
обреди или официалните празници. Подготовката за тези концерти
ограничава запознаването на децата с други творби от музикалната
класика. Времето стига само за включване на децата в изпълнителски
дейности. Необходимо е да се добави, че развиването на детското въображение чрез по-задълбоченото запознаване с елементи на музикалния
език не може да бъде осъществено само чрез изпълнение на песни.
Възприемането на музикални образци, разиграването на определен
сюжет, свързан с тях, включването им в музикални приказки и игри с
движение и танц биха събудили детското любопитство, откривателски
дух и желание за общуване с музикалното изкуство. Необходимо е да
се отбележи, че при възприемане на подобни творби, съпътствани от
подходящи образователни игри, упражнения за импровизиране, задачи към децата, които събуждат техния откривателски дух, те веднага
показват своята творческа нагласа и желание за музикално изразяване.
В съвременните системи за обучение по музика се среща изобилие
от методи, подходи, задачи, теми и идеи, които имат за цел да развиват
творчеството при деца в предучилищна възраст. Тяхната творческа активност трябва да се търси в посока, която провокира тяхното творческо
мислене и импровизаторски способности в съчетаването на различни
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мелодични и ритмични модели в рамките на музикалната форма. Детето може да бъде поставено в ролята на откривател, който опитва,
комбинира и избира инструменти, стъпки, движения към танци или
подходящи думи за озвучаване на кратки музикални фрази в търсене
на удоволствие от общуването с музикалното изкуство.
Добри практики, които са наблюдавани в ранното чуждоезиково
обучение, могат да служат за пример в обучението по различните направления от учебната програма за предучилищна възраст. Творческите
дейности, които са предложени от авторите на системите за ранно
чуждоезиково обучение, са обвързани с междуличностното общуване,
както и с културата и ценностната система на съвременните общества.
Изместването на акцента от общата програма към индивида поставя
проблема за ранното чуждоезиково обучение в съвършено нова перспектива. Основната цел на чуждоезиковото обучение става овладяването
на нови знания и компетентности, които са необходими на детето за
междуличностно общуване. При овладяването на комуникативната
компетенция, според Къминз3, разгледана като формиране на умения за
междуличностно общуване, детето проявява своята творческа природа,
която се състои в различното конструиране на придобитите знания и
умения, т.е при употребата на езика с цел общуване детето проявява
творчество.
Чуждоезиковото обучение поставя пред обучителите използване на
подходи, методи, средства, основани на внедряването на най-подходящите стратегии за преподаване, основани на разбирането на стратегиите за
учене, които са неразривно свързани с личностните качества и мотивация на учащите4. Творчеството, проявено от страна на учителите в хода
на педагогическите ситуации, се разглежда не само като формиране на
творчески способности, но и като фактор за изработване на програма за
осъществяване на целия образователен процес. Учител, който използва
иновативни подходи, но като ги пречупва през индивидуалните особености, социална и културна среда на учащите, несъмнено проявява
творчество в процеса на преподаване на учебното съдържание. Използването на подходящите стратегии на преподаване в съответствие с
индивидуалните стратегии за учене показва не само добри методически
познания, но и творческата природа на преподавателя. Изводът, който
може да се направи, е, че такъв учител трябва да притежава творчески
способности, защото не сухото следване на образователни стратегии и
3 Шопов, Тодор. Чуждоезиковата методика. С., 2008, 14 [Shopov, Todor. Chuzhdoezikovata
metodika. Sofia, 2008, 14].
4 Допълнителна информация по тези проблеми би могла да бъде открита в: Шопов, Тодор
и Екатерина Софрониева. Всичко да става за поука. С., 2018, 23 [Shopov, Todor i Ekaterina
Sofronieva. Vsichko da stava za pouka. Sofia, 2018, 23].
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методи е полезното образование на съвременното дете, а комбинирането на методи и подходи, стилове и стратегии съобразно нуждите за
себеизразяване на индивида налага интегриран подход в образованието.
Творческите личности стават модел за подражение и на самите деца.
Той се трансформира в начин на поведение в търсене на нови знания.
Тяхното усвояване, осмисляне, затвърждаване и творческо използване
в конкретни ситуации вече гарантира успеха на образователния процес
в предучилищна възраст.
Изхождайки от добрите европейски практики за преподаване на чужд
език, при които се наблюдава взаимната полезност и взаимодействие
на чуждоезикова методика и изразните средства на изкуствата, трябва
да се направи изводът, че е крайно време в българското предучилищно
образование да се използват възможностите на интегрирания подход.
Той съчетава различната методика на преподаване за съответните
дисциплини с изкуствата и в конкретния случай с музиката. При използването на интегриран подход на преподаване5 на децата се предоставя възможността те да се включват в различни дейности и да ги
пречупят през своето въображение. Крайните продукти от този процес
са различни, но показват по безспорен начин, че всяко дете е проявило
своята творческа нагласа.
В проведеното анкетното проучване бяха споменати някои добри
практики, при които преподаватели, запознати с философската концепция на Карл Орф и подхода на Емил Жак Далкроз, споделят как
възприемането или изпълняването на песни от англоезични култури
може да бъде използвано за развиване и усъвършенстване на импровизаторските изпълнителски способности на участниците. Богатството на
песни помага на преподавателя да ги използва в музикалните ситуации,
с които децата да усвояват характерни мелодични интервали, ритмични съчетания, пиеси в различно темпо, но и по-сложните концепции
като например тази за формата в музиката. При запознаването и усвояването на последната Орф и Далкроз предлагат детето не само да
слуша музиката сама за себе си, а да бъде привлечено и да изпълнява
съответни движения съобразно характера и звученето на дяловете от
музикалната творба. Песента е позволила на детето не само да усвои
чисто музикални концепции, но е способствала за разгръщането на
заложените в него импровизаторски и творчески способности, като за
тази цел е провокирала естественото му желание да изследва звуците,
издавани от инструментите или човешкия глас.
5 Автори, които имат отношение към музиката, английския език и педагогиката, като Карл
Орф, Емил Жак-Далкроз, Едуин Гордън, Трауте Ташнер и Мария Монтесори, използват
интегриран подход в своите изследователски разработки и практически занимания.
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Създаването на педагогически ситуации, изискващи творческо мислене и поведение от страна на децата, е сложен процес и не всеки
преподавател е достатъчно ангажиран с него. Използването и въвеждането на творчески подходи е част от процеса на преподаване на материала и неговото осмисляне. Тази задача не е лесна за реализация в
образователната ни система. Много често подготвянето на интересни
теми и задачи, които имат за цел да провокират детското творчество,
са трудни за изпълнение в групи с голям брой участници. Това обаче
не трябва да се използва като пречка да се поставят и изпълняват цели,
задачи и дейности, които изискват творческо мислене. То е свързано с
търсенето и намирането на необичайни решения на познати ситуации
или обратното – взимането на решение в качествено нова ситуация с
избор на подходящо знание, натрупано в миналия ни опит. Формирането на творческо мислене е основен момент в учебното съдържание
на предметите и направленията в образователната система в детската
градина и в училище.
Внедряването в музикалните педагогически ситуации на интегриран подход, осъществен от Мария Монтесори, на инструментариума
и концепцията на Карл Орф, както и привличането на танцувалните
движения и хореография, заимствани от подхода на Емил Жак Далкроз,
биха могли да бъдат част от решенията на констатираните проблеми.
Преподавателите трябва да са свободни да предлагат нови решения и
методи на преподаване, водени от своята мисия и вътрешна необходимост за промяна на педагогическото си поведение. Развиването на
детската креативност се реализира като процес само тогава когато на
самото дете се предлага подобен модел на поведение. Ако учителят
търси и намира нови решения, то и детето в бъдеще ще (по)следва този
начин на работа и изразяване, който педагогическият опит ми позволява да определя като творчески. Образованието ще е изпълнило своята
„мисия“, когато превърне децата в творческо поколение.
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FORMING A CREATIVE GENERATION IN
PRE-SCHOOL AGE
Emiliya Karaminkova-Kabakova
Abstract: The aim of the study is to investigate the formation of music culture and
creative thinking in children of pre-school age. Changing teachers’ and parents’
attitude would help to become aware of the fact that musical upbringing must
go beyond the formation of musical competencies associated with performances
only. It must also develop social intelligence, child imagination and emotionality,
creativity and understanding of musical language and imagery. It is common
practice for the musical repertoire to be related to the themes of the concert. Very
often these themes are about seasons, folklore rituals and official holidays. The
choice of such topics, however, limits the possibilities of children to get acquainted
with masterpieces of music. The children should take part not only in performing
activities. The music lesson should provide such activities that develop children’s
imagination through deeper acquaintance with elements of musical expression
and musical language. The perception of music works accompanied by interesting
stories, games with movements and dance, would awaken children’s curiosity
and their desire to discover new fields of the human knowledge and would favour
their ability to communicate free with the musical art.
Key words: music culture, creativity, creative thinking, pre-school age, musical
upbringing, musical competencies
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