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125 години Национална художествена академия

125 години НХА
Георги Янков
Скъпи читателю,
Националната художествена академия чества
тази година своя 125-годишен юбилей. Създадена
като рисувално училище през 1896 година, Академията веднага поема ролята на образователна
и културна институция. Основаването на училището неслучайно става в активния следосвобожденски период, но въпреки подходящите условия то среща и немалка съпротива. Големите
обществени личности – радетели и основатели
на Академията (Иван Мърквичка, Антон Митов,
д-р Иван Шишманов, Константин Величков и др.)
– оказват решаващо влияние тя бързо да се превърне в най-авторитетната институция, даваща посоката и модела на художественото образование в България. Националната художествена
академия и днес е ключов фактор в развитието и
разнообразието на визуалните изкуства у нас. Тя
присъства все по-осезаемо и в световния културен процес…
Всъщност развитието на Академията през различните исторически периоди многократно е
било обект на изследване и коментар от изявени автори и аз едва ли ще мога да добавя нещо
по-съществено и различно. Само преди 5 години
(2016 година) по повод 120-годишнината на НХА
излезе представително издание, където в пълнота е проследен нейният досегашен исторически
и артистичен път.
Това ми дава възможност да се спра само върху някои акценти от именно тези последни 5 години.
В този малък отрязък от цялата внушителна
125-годишна история на Академията се случиха
редица значими културни събития. Откриха се
различни по замисъл и формат изложби както в
галерия „Академия“ (София), галерия „Ателие“ (Бургас), така и в други градове в страната и чужбина. Техният списък е много дълъг и при изброяването им със сигурност бих пропуснал някои от
тях. Подробна информация и богат снимков материал за различните прояви и събития може да
намерите в уебсайта и Фейсбук страниците на
НХА и отделните специалности.

Най-сетне беше реализиран и първият етап
от дългоочакваното и изстрадано желание за
реконструкция и разширяване на сградите на
ул. „Шипка“ № 1. В Новия учебен корпус 9 катедри имаха възможност да увеличат работните си пространства и да обособят свои
ателиета и зали, подобрявайки значително
условията за работа и творчество на студенти и преподаватели.
През 2018 година ние предприехме нова, важна
стъпка. За първи път в своята дълга история
НХА изнесе териториално образователна структура. За четвърти път Филиалът в град Бургас
ще приема студенти в 5 бакалавърски специалности и 2 магистърски програми и това е повод
отново да благодаря на Община Бургас за всеотдайната подкрепа. В края на юбилейната година
ще се дипломира и първият випуск бакалаври на
Филиала. От тази учебна 2021/2022 година стартира и специално създадената магистърска програма „Културното наследство на Българското
Черноморие“.
Наред с творческите успехи и развитие имаше и
някои тежки моменти, които Академията успя да
преодолее.
След финансовите сътресения в НХА в края на
2019 година се наложи тя да се изправи пред едно
ново и неочаквано предизвикателство. Пандемията от Ковид-19 постави цялото човечество
пред непредвидими обстоятелства. Ритъмът и
качеството в образователния и научен процес
бяха поставени на неочаквано изпитание. Карантината стопира наситената с творчески изяви
програма на катедрите и студентите. За изключително кратко време – в рамките на двадесетина дни – ръководството, администрацията и
преподавателите успяха да организират и координират учебния процес така, че той да премине във форма на онлайн обучение. За първи път
в академичната ни история проведохме онлайн и
кандидатстудентски приемни изпити.
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Георги Янков
Успешно преминатите изпитания и предизвикателства показват едновременно устойчивост, изградена през годините,
и смелост и желание за непрекъснато развитие.
Националната художествена академия присъства с достойнство и самочувствие на европейската и световната културни сцени. Нейните преподаватели са едни от най-значимите артисти, даващи облика на съвременното българско изкуство.
Искам да благодаря на всички
тях, на администрацията и служителите за високия професионализъм и всеотдайна работа!
Пожелавам на всички вас и, разбира се, на скъпите ни студенти много здраве и вдъхновение!
Да живее Академията!

Фотография Кристина Борисова
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Проектът „125 години Национална художествена академия
в 125+ фотокадъра“ – разказ за
минало и настояще през фотообектива
Създадена през 1896 г. като първото висше учебно заведение за изкуство у нас, Художествената
академия изживява сложно развитие. Като една
от първите и най-престижни културни институции, основана непосредствено след Освобождението, тя има голям дял при формирането на
новото българско изкуство. В матрикулата ù за
изминалите учебни години фигурират имената
на внушителен брой български художници, постигнали значителни успехи у нас и зад граница.
За щастие, нейната история е добре проучена
от българското изкуствознание. Засиленото
през последните няколко десетилетия търсене
и използване на архивни документи от страна
на научната общност, свързани с развитието
ù през отделните периоди, даде нови насоки в
изследователския процес. Отбелязването на
кръгли годишнини на учебното заведение назад
във времето става повод и за публикуването на
обемни книжни издания, чиито принос се свързва
основно със значителната работа по обработката и класифицирането на огромен по обем архивен материал. Към това трябва да се прибави и
цяла поредица монографии и студии, посветени
на отделни художници, възпитаници на институцията, в които информацията за Академията
(под формата на документи, лични спомени, фотографии и др.) също се превърна в ценен източник на малко познати сведения за динамичната ù
историческа еволюция. В най-ново време историята на Художествената академия продължава да
бъде актуална тема, привличаща вниманието на
все по-широк кръг от изследователи. На първото висше училище по изкуства продължават да
се посвещават редица изложби и научни изследвания, акцентиращи върху определени проблематики – от идеята до трудното му основаване,

Предизвикателства в изследователската работа и основа за експозиционния дизайн1
Милена Балчева-Божкова
обусловено от социално-историческите фактори
в края на XIX в.; за различните му трансформации
във времето; за основните етапи и тенденции в
обучението през отделните периоди; за ролята
му на водеща художествена институция във формиращата се нова българска култура; за облика
му на съвременно и модерно висше художествено
училище с широки образователни възможности в
днешни дни.2
Отбелязването на 125-годишнината на Художествената академия провокира отново вниманието на нас, изследователите, към историята
на първата образователна институция по изкуства като съществен център и ключов фактор
в развитието на сложните процеси в българската художествена култура на отминалото столетие. Организираната през настоящата 2021 г.
изложба под надслов „125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра“ в галерия „Академия“ се превърна в подходящ повод за
проследяване паметта за учебната институция
чрез издирването и обработването на автентични фотографии – от началните ù години след
основаването през 1896 до днес.3 Проучването и
популяризирането на запазеното снимково наследство, свързано с висшето учебно заведение и
представянето му в публичното пространство,
за пореден път предостави възможност специализираната и широката публика да се запознае с
дългогодишната му богата история. Основната
идея на проекта се съсредоточи до разгръщането на една добре структурирана и обмислена експозиция единствено и само чрез употребата на
фотографията като документ на своето време,
която визуално да възстанови, доколкото това
е възможно, историческата картина на учебно-

1

Материалът, създаден във връзка с организираната изложба, се публикува в списанието в две отделни части, засягащи следните
основни проблеми: предизвикателствата и новите открития в процеса на изследователската работа по проекта (с автор Милена Балчева-Божкова) и анализ на дизайн процеса по експозицията в галерийното пространство (с автор Теодор Лихов).

2

Като последен пример в това отношение може да бъде посочена изложбата „Въздигане. Първият випуск. 125 години от основаването на Националната художествена академия“ (съвместен проект на Националната художествена академия и Софийска градска
художествена галерия с екип: Милена Балчева-Божкова, Пламен В. Петров, Рамона Димова и Николета Гологанова), представена в
залите на Софийска градска художествена галерия в периода 14 септември – 28 ноември 2021 г.

3

Изложбата е проект, организиран в рамките на общата програма за отбелязването на 125-годишнината на Художествената
академия. Той е осъществен в рамките на открития конкурс за научна и художественотворческа дейност на Националната художествена академия през 2021 г. Екип: ст. преп. д-р Росен Тошев (ръководител „Изложбена и галерийна дейност“ и ръководител
на проекта), д-р Милена Балчева-Божкова (уредник „Музейна сбирка“), ст. преп. д-р Теодор Лихов (дизайнер на изложбата, Катедра „Рекламен дизайн“), Калоян Богданов (докторант, Катедра „Изкуствознание“), Симона Халачева (докторант, Катедра „Изкуствознание“), Силвия Милославова (експерт „Преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност“), д-р Антон Иванов
(ръководител „Електронна и печатна дейност“) и Диди Спасова (Връзки с обществеността).
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Милена Балчева-Божкова

Ученици от първия випуск на Държавното рисувално
училище, 1896. Държавна агенция „Архиви“

то заведение през отделните периоди на неговото съществуване. Фокусът на вниманието в
експозицията неслучайно бе насочен върху запазените във времето известни и неизвестни институционални архивни фотографски колекции
и лични фотографски архиви. Дългогодишната
история на Художествената академия преминава през сложни етапи. Запазените архивни
сведения (под формата на писмени документи и
информация в периодичния печат) за нея не биха
могли да запълнят съществуващите все още редица неизвестни. Социализирането на съхранените във времето фотографски изображения и
включването им в подобни юбилейни експозиции
е може би най-смисленият път за попълването
на колективната визуална памет. Животът често ни връща към минали събития със задачата
да ги видим отново, но вече от дистанцията на

8

изминалите десетилетия. Представеният в изложбеното пространство обширен илюстративен фотографски материал има за цел да доближи
максимално изкушения зрител до автентичното
време, възстановявайки прекъснатите му връзки с миналото. Запечатаните от обектива фотокадри се превръщат в своеобразна машина на
времето, която го отвежда в предварително избраните от кураторите посоки и отрязъци от
време. Реално погледнато, фотографските изображения, независимо с коя област на изкуството
или знанието са свързани, не признават времеви
или физически граници. Тяхната информация или
въздействие като история, естетика или чиста
наука ги превръщат не само в огледало на технологичните достижения, но и в доказана част от
културно-историческото ни наследство. Отделен е и въпросът, че през последните десетиле-

125 години Национална художествена академия
тия в световен мащаб интересът към фотографията преживява истински бум. Регистрира се и
сериозен интерес към връщането на старите
фотографски техники със засилено внимание към
старите снимки.
Организирането на изследователска експозиция
от този мащаб отнема дълъг процес от време.
Тя изисква и голям екип, който да работи в различни посоки, свързани с нейното осъществяване. Идеята, около която екипът се обедини,
визираше проучването и систематизирането
на значително количество фотографски изображения, свързани пряко с историческото развитие на учебната институция. По тази причина
насочихме вниманието си към различните по
обем и хронологичен обхват фотографски сбирки на Снимковия фонд на Регионален историчеки
музей – София и на Българския исторически архив
към Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“. За подробния подбор на документалния материал се наложи и проучването на други
институционални архиви като Научния архив на
Българската академия на науките (ф. 120К – Александър Божинов). Работата по проекта естествено се опря на проученото и натрупаното до
този момент като архив, свързан с отбелязването на някои от предходните годишнини на
учебното заведение. Основна отправна точка в
работния процес бе издирването на непубликувани фотографски свидетелства. За тази цел бяха
прегледани значителен брой архивни единици в
редица лични фондове на възпитаници на учебното заведение в Централния държавен архив,
като тези на Асен Белковски (ф. 56К), Дечко Узунов (ф. 109К), Петър Петров (ф. 1519К), Емануил
Ракаров (ф. 1825К), Пенчо Георгиев (ф. 102К), Васил
Захариев (ф. 1510К), Асен Василиев (ф. 1680К), Ярослав Вешин (ф. 878К), Харалампи Тачев (ф. 2005К),
Невена Ганчева (ф. 2015К), Ари Калъчев (ф. 1380К),
Василка Генадиева (ф. 1785К), Иван Ненов (ф. 843К),
Екатерина Савова-Ненова (ф. 844К), Елисавета
Консулова-Вазова (ф. 849К), Бинка Златарева (ф.
917К), Александър Жендов (ф. 98К), Кирил Буюклийски (ф. 1333К) и Иван Пенков (ф. 1063К). Подробно
бе проучен и Царският архив, също част от фонда на Централен държавен архив (ф. 3К). Интересни фотокадри се откриха и в семейния фонд на
художниците и възпитаници на Художествената
академия Стефан и Ивана Пейчеви в Държавен
архив – Сливен. В процеса на работа бе подробно
проучен и архивът на Художествената академия,
част от фонда на Държавен архив – София (Фонд
1047К). Издирването и сглобяването на отделните исторически детайли при структурирането
на експозицията наложи и издирването на голям
4

брой допълнителни фотографски изображения
от лични архивни сбирки. Част от екипа, работещ по проекта, проучи подробно и обемния по
съдържание фотоархив „Михаил Енев“, към днешна дата част от музейната колекция на Художествената академия. Засиленият ни интерес в
търсенето на стари оригинални фотографии ни
заведе и до личната фотографска сбирка „Стара София“, където открихме любопитни и непубликувани фотокадри на основната сграда на
учебното заведение от периода на 30-те години
на миналия век – само няколко години след като
строежът ѝ е окончателно завършен.4
След първия етап от събирането и селектирането на обемния документален материал се пристъпи към неговото дигитализиране и обработка.
Това е важно както за съхранението на образния
материал в адекватен дигитален архив, така и
при подготовката на артефактите за представянето им в експозицията. Съществен момент
в работния процес бе вземането на решението
подбраните артефакти (в случая автентични
документални фотографии и произведения от
Музейната сбирка на Художествената академия) да бъдат представени интерпретативно в
експозиционното пространство – а именно под
формата на дигитални принтове, мащабирани в
различен размер според възможностите на пространството, следващи хронологията на събитията и изследователския разказ. Тук е необходимо
да се отчетат и трудностите, които съпътстваха електронната обработка на архивните
фотографии. Логично при най-старите фотографии възникна проблемът, свързан с неумолимия фактор „време“. Голяма част от запазените
снимки, особено при тези от началото на ХХ век,
независимо от строго контролирания режим на
достъп и отговорно съхранение от страна на
архивистите в държавните и общински институции, оригиналите бяха станали „жертва“ на естествения процес на стареене. В тази отговорна работа на екипа се включиха преподаватели
и докторанти от Академията, чието професионално отношение спомогна за крайните положителни резултати в този съществен етап от реализирането на изложбата.
Завършекът на тази първа стъпка от реализирането на проекта бе събраният архивен масив
от фотографски изображения да бъде представен по начин, отразяващ обективно живота на
висшето учебно заведение през неговата дългогодишна история. Подреждането му в една обща
експозиция се случва за първи път. И именно то
се яви първата сериозна, нелека задача, а и голя-

Тук бихме искали да изкажем сърдечните си благодарности на г-н Виктор Михайлов за неговото съдействие.
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мо предизвикателство. Тежестта на кое и защо
да бъде включено като снимков материал бе основната трудност, присъстваща постоянно в
работния процес. Подборът на архивните фотографии за включването им в експозицията се осъществи въз основа на определена научна концепция, детерминирана от спецификата на проекта.
Водени от принципа, че невинаги количественият показател може да бъде унифициран с качествения, още в началния етап от реализирането
на изложбата, екипът се дистанцира от идеята
за изчерпателен исторически прочит. Експозиция от този характер не би могла да отговори
на изискванията за максимална обективност, а и
не това бе нейната цел. Селекцията на събрания
снимков материал е продукт, колкото резултат
на задълбочения анализ на спецификата на конкретните исторически периоди, толкова и на субективната гледна точка, пречупена през призмата на нашето съвремие. Немаловажен за представянето на събрания документален материал
възникна и проблемът как той да бъде представен в ограниченото експозиционното пространство на галерия „Академия“. Сглобяването на отделните фрагменти в цялостната историческа
картина наложи включването на кратки текстови материали за отделните периоди. Идеята бе
чрез подбрания визуален материал зрителят да
може да проследи освен основните по-важни събития в живота на учебната институции, но и
да узнае съществени факти за нейната история.
Относно тематико-експозиционния разказ в изложбата, то той се оформи в четири основни
раздела. Подбраната селекция от фотографии,
представена в поредица от табла по стените в
галерийното пространство, се обособи условно в
три исторически етапа, които следват утвърдената периодизация. Разказът в изложбеното
пространство бе подреден по хронологичен ред
без да се поставя акцент върху едно или друго
събитие. Целта на тази опростена схема е да
може зрителят/посетителят бързо да възприеме общите принципи на организация на експозиционното пространство и групирането на
фотографиите в отделни групи. Първият период
обхвана момента от основаването на Художествената академия като Държавно рисувално учи-
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лище през 1896 г. до края на Втората световна
война. Втората група от архивни фотографии
проследи важните моменти от развитието на
учебното заведение от 1944 година до края на
тоталитарния период. Третата група от архивните кадри се фокусира върху последния период
от живота на Художествената академия по време на промените, започнали от края на 1989 г.,
завършвайки до нашето съвремие. Що се отнася
до смисловите центрове в изложбата, избрахме
да подчертаем един. Фотографиите на основната сграда на Художествената академия, а впоследствие и другите части на академичния кампус, се превърнаха в обединяващ елемент между
трите отделни исторически периода. Именно
поради това този акцент бе изтеглен в средата
на галерийното пространство и обособен като
самостоятелен раздел, представящ любопитни
гледни точки на зданията от различните периоди.5 Към днешна дата основната сграда на Художествената академия (или т. нар. Ректорат)
продължава да представлява нейният най-известен и разпознаваем символ. Архитект на
зданието е Александър Смирнов, чиито проект
печели обявения конкурс за нова бъдеща сграда
през далечната 1906 г. Журито с председател
министърът на народното просвещение проф.
Иван Шишманов присъжда наградата на неговия архитектурен проект, озаглавен с мотото
„Храм на изкуството“. Това се случва по време на
тържественото отбелязване на изминалия десетгодишен период от основаването на училището. Отпускането на средства за новото здание се явява най-значимият момент по време на
юбилейните тържества. През 1907 г. се полагат
основите ѝ. След дълъг период на застой тя е
окончателно завършена през 1930 г. За съжаление от проекта на арх. Смирнов остава реализирано единствено дясното крило на сградата. 6

Историческият разказ въвежда посетителя в основната тема на експозицията със специалното
място, отредено на две ключови обществени
фигури, имащи съществен принос за основаването и развитието на учебното заведение в първите години след като то отваря врати – Константин Величков и княз Фердинанд I. Появата
на Константин Величков като основна фигура в

От друга страна, частта за основната сграда на Художествената академия, ситуирана като пространствен акцент в средата
на изложбената зала, със своята интересна история би могла автономно да бъде разгърната в отделна експозиция.
Когато Държавното рисувално училище отваря врати през есента (14 октомври) на 1986 г., то приема своите първи възпитаници в частни здания. Адресите, на които са се посещавали неговите ателиета и канцелария, са били сградата на ул. „Аксаков“ (№
22), сградата на д-р Ю. Миркович (отново на същата улица) и впоследствие в частни здания на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Оборище“.
През 1904 г., след поредица от писма от страна на ръководството на учебната институция до Министерски съвет във връзка с
належащата нужда от собствена сграда мястото е определено – ул. „Шипка“ № 1. Частните помещения, наети от Рисувалното
училище, се ползват до 1906 г. поради ограничения брой построени салони в собствената му сграда. След полагане на основите на
главната сграда през 1906 г., започва дълга и нерегулярна строителна дейност. Югоизточното крило е завършено окончателно
през 1910 г. Тежкият период на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война оставя недовършена главната
сграда. Строежът е възобновен едва през 1928 г. Принос към историята на Държавната художествена академия (част „Сграда“).
ДА – София, ф. 1446, оп. 1, а.е. 16, л. 5-7.

125 години Национална художествена академия

Общ изглед към сградата на Държавната художествена
академия, 30-те години на ХХ век. www.stara-sofia.com

Ученици в Ателието по моделиране в Държавното
художествено-индустриално училище, 1910. Български
исторически архив при Национална библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“, сбирка „Портрети и снимки“

процеса на реализиране на идеята за създаване
на рисувално училище е ключова. Тази енциклопедична личност, съвместяваща в себе си интелектуалеца, общественика, писателя, политика и художника, има особена заслуга за основаването на
Държавното рисувално училище.7 Особено важна
за съществуването на Държавното рисувално
училище е и личността на княз Фердинанд, който
му оказва подкрепа и закрила. Той се явява първият и основен негов покровител, подпомагайки го
с редица деятелности.8
По-голямата част от подбраните четиридесет и две снимки в първия период в изложбата
са основно архивни материали от фотографските сбирки на Българския исторически архив на
Националната библиотека „Св. св Кирил и Методий“, Държавна агенция „Архиви“, Регионален
исторически музей – София и Научния архив на

Българската академия на науките. Същинският
исторически разказ в експозицията започва с
една от най-старите запазени фотографии на
първия преподавателски състав на Държавното
рисувално училище9, портретна фотография на
неговия пръв директор – проф. Иван Мърквичка10
и снимка на първия му випуск. Разказът продължава с фотокадри, запечатали важни събития
и моменти от историческата хроника на училището през първите години след 1896 г., като
юбилейната изложба през 1906 г. и снимки от павилионите му при участието на изложенията в
Сейнт Луис (1904) и Лиеж (1905). През 1906 г. Държавното рисувално училище тържествено отбелязва своята 10-годишнина. По този случай се
изготвя специална празнична програма, част от
която е представянето на юбилейна експозиция
в салона за преподаване на история на изкуствата на ул. „Шипка“ № 1. Културното събитие е

7

Като министър на народното просвещение (в периода 1894 – 1897) към кабинета на Константин Стоилов, той заедно с комисия
от видни обществени и културни дейци (проф. Иван Шишманов, Иван Мърквичка, Антон Митов и Борис Михайлов) и под ръководството на Дружеството за подпомагане на изкуството в България създават Законопроект за откриване на Държавно рисувално
училище в София. Този съществен документ изцяло изразява позициите на българската интелигенция, която след Освобождението търси нови пътища за утвърждаване на младата българска държава.

8

Княз Фердинанд се явява първият частен дарител на Държавното рисувално училище, подпомагайки го със значителни суми,
предназначени за учениците с беден произход, за да имат те възможността да продължат образованието си или да специализират зад граница. Той предоставя и произведения от личната си колекция в изложбите, подредени в салоните на учебното
заведение, и присъства редовно на беседите по история на изкуството, организирани в ателиетата. Вж. Юбилеен годишник на
Държавната художествена академия 1896 – 1926. С., 1927, 5.

9

Първият преподавателски състав се състои от четирима души – Иван Мърквичка (директор и ръководител на Ателието по
живопис), Антон Митов (преподавател по рисуване и история на изкуството), Борис Шац (преподавател по моделиране) и д-р А.
Сарафов (преподавател по анатомия). През 1898 г. към него се присъединяват още петима преподаватели – Ярослав Вешин („Рисуване“ и „Вечерен акт“), Антон Шоурек („Конструктивна перспектива“), Жеко Спиридонов („Моделиране“ и „Скулптура“), Раймунд
Улрих („Рисуване“ и „Декоративно изкуство“) и Юр. Миланов („Архитектура“). В края на XIX и началото на ХХ в. поради нарастващите нужди на училището и новооткритите школи преподавателският състав се увеличава. В него постъпват Петко Клисуров
(„Рисуване“), Марин Василев („Скулптура“), Иван Ангелов („Рисуване“), Стефан Димитров („Керамика“), Тереза Холекова („Везба и
дантели“) и Иван Травницки („Резба“). Вж. Отчет на Държавното рисувално училище в София за учебната 1897/1898 г. С., 1898, 9;
Отчет на Държавното рисувално училище за учебната 1898/1899 г. С., 1900, 8. Юбилеен годишник на Държавната художествена
академия 1896 – 1926. С., 1927, 5.
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Според първия закон за Държавното рисувално училище (от 1896 г.), управлението му се възлага „върху едного от редовните
първостепенни учители“. Заради безспорния си авторитет и влияние върху развитието на художествения живот в страната
от края на XIX век, за пръв директор е избран чешкият художник Иван (Ян) Мърквичка, който остава неизменно на този пост до
1909 г. В историята на учебната институция това е директорът, който най-дълго заема ръководната функция – цели тринадесет години.
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Посещение на цар Борис III и царица Йоанна в
Държавната художествена академия, 6 април 1940 г.
Държавна агенция „Архиви“

открито от министъра на народното просвещение проф. Иван Шишманов.11 В нея са поканени да
участват всички възпитаници на Рисувалното
училище до този момент, както и художници членове на различни творчески организации. Една
от основните задачи на Държавното рисувално
училище е неговото представяне зад граница.
Участието му в редица международни изложения
в периода 1900 – 1910 г. са фактор от изключителна важност за утвърждаването на неговия
авторитет. Включването на Рисувалното училище в специализираните световни изложения е
пряко свързано с представянето на младата българска държава и нейната целенасочена културна политика в посока на развитие в областта на
художественото образование. Държавното рисувално училище участва по два начина: от една
страна, с немалък брой учебни задачи, а от друга,
в осъществяването на подбора и колекциите от
творби на български художници. За цялостното
си представяне то е удостоено с три златни медала – от Парижкото всемирно изложение (1900),
Всемирното изложение в Сейнт Луис – САЩ (1904)
и Световното изложение в Лиеж (1905).12 Следващата поредица от снимки в първия исторически
период представя различни кадри от второто
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десетилетие на миналия век. През 1909 г. необходимостта от реформа в училището и реорганизация на учебната програма води до неговото
първо преобразование – в Художествено-индустриално. 13 Представените снимки са основно от
различните ателиета в преобразуваното учебно
заведение (от ателиетата по живопис, моделиране и скулптура), както и фотография на тогавашния преподавателски състав, сниман пред Северната сграда в двора на училището през 1913
г. През 1921 г. Държавното художествено-индустриално училище претърпява поредната си
трансформация, като се преименува на Държавна
художествена академия.14 В двете междувоенни
десетилетия позицията на учебното заведение
като водеща културна институция в страната
се утвърждава окончателно. Наред със Съюза на
дружествата на художниците в България, Художествената академия е един от определящите
фактори в българския културен живот. Тя се превръща в своеобразно средище на столичния художествен живот. В нейните салони редовно се
организират изложби. В междувоенните години
окончателно се затвърждава нейната позиция
на държавна институция с авторитетен преподавателски и експертен състав, вземаща отношение към редица обществени и културни въпроси. Развитието на Художествената академия в
двете междувоенни десетилетия е представена
в изложбата с различни по характер фотографии.
Една част от тях документират учебния процес
в институцията, представяйки непринудени моменти на студентите със своите професори в
атмосферата на различните ателиета, а друга
– академичния преподавателски състав, вземащ
участие в различни официални събития. Една от
включените снимки от междувоенните години
представя участието на Художествената академия в масовата студентска стачка през 1929 г. В
своето развитие в междувоенната епоха Държавната художествена академия регистрира редица
събития, свързани със студентската общност.
Тридневната студентска стачка през 1929 г.,
организирана от студентския комитет към
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В нея вземат участие 34 художници. Сред представените над двеста произведения, предимно живописни, са портрета на княгиня
Мария Луиза от Иван Мърквичка и бюст на княз Фердинанд I от Арнолдо Дзоки. Изложбата предизвиква широк обществен резонанс. НА-БАН, ф. 11 К, оп. 2, а.е. 404, л. 22.

12

За порасналия авторитет на учебната институция говори и поканата от Комитета по организацията на Третия международен
конгрес по рисуване през 1908 г. ДА – София, ф.1047К, оп. 1, а.е. 79, л. 1, 2.
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Главната цел на новата реформа е в посока за по-пълно развитие на Приложния отдел и въвеждането на художниците директно
в сферата на производството. През втората половина на XIX век триумфиращите нови технологии и машинното производство
засягат пряко специализираните художествени училища в Западна и Средна Европа. Това закономерно води до реформа на
утвърдените им образователни системи. Преустроено по техен образец, Художествено-индустриалното училище в София и
неговата бъдеща роля е била да възпитава художници не само в областта на класическото изкуство, а по-скоро в разгръщането
на умения, които да бъдат въплътени в полето на индустриализацията.
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През 1921 г. XIX Народно събрание гласува и приема нов закон за преименуване на Държавното художествено-индустриално училище
в Държавна художествена академия. В писмения си доклад до Царя от 29 септември 1921 г. тогавашният министър на народното
просвещение – Стоян Омарчевски, отбелязва заслугите на учебното заведение във възпитанието и подготовката на нашата
национална естетична чувствителност. Реформирането на училището, съчетано с отбелязване на неговата 25-годишнина от
основаването, става повод голям брой художници, негови възпитаници, да бъдат наградени с ордени. История на България 1918
– 1944. С., 2012, т. 9, 639-642.

125 години Национална художествена академия
учебното заведение по повод неплатените стажове, е красноречив пример за активната пропагандаторска дейност, повлияна от актуалните
политически идеи в епохата на модерността.15 В
тези години и студентското академично дружество „Константин Величков“ продължава да развива активна дейност, организирайки регулярно
карнавални балове за учениците и преподавателите. Като такъв в изложбата е документиран
студентският бал от 19 декември 1941 г. Като
важен елемент от живота на учебното заведение тези популярни вечерни забави са в синхрон
с масовата бална страст, завладяла светския живот на българската общественост в междувоенните десетилетия. Една от последните архивни
фотографии, отразяващи периода между двете световни войни, представя посещението на
цар Борис III и царица Йоанна в Художествената
академия, осъществено на 6 април 1940 г. Както
и през първите години, така и в следващите десетилетия от съществуването на Художествената академия царското благоволение на монархичната фамилия е от изключително значение за
просперитета на учебното заведение.
Вторият исторически период, представен в изложбеното пространство, обхваща годините на
развитие на учебната институция в условията
на тоталитарната власт. Обществените трансформации, започнали със събитията от 9 септември 1944 г., довеждат до радикални промени
в държавния апарат. Комунистическата партия
поема контрола и върху художествените процеси. Времето, в което свободата на творческата
мисъл е имала автентичен смисъл за изкуството, бързо отминава и натискът за „социално и
политически ангажирано“ творчество нараства.
В края на 40-те години в страната вече се е формирала система, която плътно интегрира художниците и техните произведения в модела на
социалистическо строителство. Творческата
свобода е напълно отречена. Този контрол варира по своята сила през различните периоди, като
на моменти е по-слаб, на моменти нараства.
Като цяло обаче той доминира в българския художествен живот повече от четири десетилетия.
Смяната на политическия режим дава генерално
отражение с различна сила през отделните десетилетия върху развитието на учебното заведение. Като една типична тоталитарна власт и
тази в България е принудена да вкара изкуството в определени стереотипи, за да създаде и съответните стереотипи на мислене.16 Към края

Поглед към Висшия институт за изобразителни
изкуства „Николай Павлович“, 1958. Държавна агенция
„Архиви“

на 40-те и началото на 50-те години политическият натиск върху Художествената академия
става все по-силен. В този период животът в нея
минава под знака на непрекъснати и обстойни
проверки от страна на партийно-държавното
ръководство на страната. Започва преустройство, което се осъществява под директивите на
единствената управляваща партия (БКП). Регистрират се съществени структурни, програмни,
методически и кадрови реорганизации. На 23 май
1952 г. Художествената академия се преименува
във Висш институт за изобразителни изкуства
„Николай Павлович“.
Периодът след разделния 9 септември се представя в експозицията с няколко интересни фотокадъра от фондовете на Централния държавен
архив. Един от тях е особено емблематичен – воденето на студентското хоро от тогавашния
ректор Крум Кюлявков по повод отбелязването
на всенародния празник на труда – 1 май 1953 г.
Въпреки че честването на празника започва да се
отбелязва у нас още в края на 30-те години, след
1944 г. той се явява като мощен пропаганден инструмент за налагането на новия политически
режим. Фотокадърът, представен в изложбата,
е толкова красноречив в това отношение, че
смятаме коментарът за излишен. Историческият разказ продължава с няколко важни фотографски свидетелства за онова време, представяйки
състава на преподавателското тяло по това
време. Следват кадри от различните ателиета в
учебното заведение, сред които и това по композиция на проф. Дечко Узунов с рисуващи дипломници, пред които на заден план зрителят забелязва
лозунг с характерното за времето идеологическо
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ДА – София, ф. 1047К, оп. 1, а.е. 214, л. 4.
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Разбира се, не бива да забравяме, че легитимиращата функция на изкуството не е откритие и патент на тоталитарната
държава от миналото столетие. Още от най-дълбока древност авторитарните монарси често са представлявали и страстни
покровители на изкуството и културата. Много често създаваното по онова време визуално изкуство е било предназначено да
увековечи конкретни обществени фигури, както и спомага в насаждането на преклонение пред държавния апарат.
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послание „Да живее Шестия конгрес на БКП“. Създаването на голям брой т.нар. тематични композиции в този период в Художествената академия
е най-показателният пример за легитимацията
на тоталитарната власт, без аналог в историята на учебното заведение.17
Вторият исторически период в експозицията
включва основно ценни документални материали
от Фотоархив „Михаил Енев“. Един от вълнуващите моменти в работата по проекта бе действително изследователската работа, свързана с
него. Към днешна дата този архив се съхранява
в музейната колекция на Художествената академия. От момента на предаването на голяма част
от фотографското наследство на Михаил Енев
от страна на семейството му през 2015 г. това
се явява първото му системно дигитализиране и
представяне през широката и специализираната
публика. В Музейната сбирка на Художествената академия архивът „Михаил Енев“ е отделен
от общия музеен фонд, състоящ се предимно от
произведения на изкуството. Обособен като самостоятелна фотографска сбирка, днес този богат документален снимков масив е не само една
от най-ценните придобивки на музейната колекция, съхраняваща за поколенията информацията
за дългогодишната история на Художествената академия от периода на 60-те години до края
на първото десетилетие на XXI век, но и ценно

свидетелство за развитието, възможностите
и постиженията на фотографията към онзи момент. Фотографската сбирка на Михаил Енев съдържа десетки хиляди броя негативи и оригинални снимки. Наличието на толкова богата и ценна
фотографска колекция задължава Художествената академия в бъдеще време да търси пътища за
нейното снабдяване с добър справочен и научен
апарат, както и стратегии за по-нататъшното
ѝ развитие и дълготрайно опазване.
В представената в изложбеното пространство
фото хроника от архив „Михаил Енев“, снимковият материал е класифициран в три основни групи:
значими събития от официален и политически
характер, професори със своите възпитаници в
атмосферата на ателиетата и фотографии на
основната сграда, библиотечния и музейния фонд
на учебното заведение. Периодът от средата на
40-те до края на 80-те години е време, наситено с многобройни и разнородни събития в Художествената академия, като различни чествания,
откривания на изложби, официални посещения на
български и чуждестранни гости. В усилията си
да уреди финансовата и икономическа протекция
на СССР спрямо България като първи партиен и
държавен ръководител Тодор Живков нерядко е
използвал и аргумента, че целият културен потенциал на нацията трябва да бъде „впрегнат“ в
строителството на социализма и да е беззавет-

Дипломни защити на специалност „Скулптура“, 1971.
Фотоархив „Михаил Енев“. Музейна сбирка на НХА

В музейното хранилище на Висшия институт за
изобразителни изкуства „Николай Павлович“, 1976.
Фотоархив „Михаил Енев“. Музейна сбирка на НХА
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Отделен въпрос е, разбира се, дали голяма част от тази „художествена продукция“ може еднозначно да се смята за изкуство.

125 години Национална художествена академия

Откриване на учебната година във Висшия институт
за изобразителни изкуства „Николай Павлович“, 1983.
Фотоархив „Михаил Енев“. Музейна сбирка на НХА

но верен на комунистическите идеи. Пълната
ангажираност на Людмила Живкова с културните процеси през 70-те години, а също и желанието на Партията (или на Първия в държавата)
да използва културните успехи за пропаганда
на собствената си политика не подминават и
Художествената академия. Сред тези важни за
периода исторически моменти, документирани
от Михаил Енев и представени в настоящата изложба, са посещението на руските космонавти
Алексей Леонов и Павел Беляев (1965), изложба на
софийските художници (1971), посещението на
министъра на културата на СССР Пьотр Демичев
(1975), посещението на Людмила Живкова (1975),
посещението на световноизвестния руски художник Светослав Рьорих (1978), посещения на съветски художници (средата на 70-те години) и редица
др. Важна част от архивните фотографии, представени във втория исторически период са тези,
свързани с тържествените събития, организирани във връзка с 80- и 90-годишнината на учебното заведение, както и отбелязването на 150-годишнината от рождението на Николай Павлович.
Към тази група спадат и редица фотокадри с
тържествени събрания за студентския празник,
откривания на учебни години, студентски изложби, конференции в Академичния съвет и мероприятия от различен характер на отделните специалности. Любопитни свидетелства за периода
са и поредицата фотографии от ателиетата
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Дипломни защити на специалност „Живопис“, 1981.
Фотоархив „Михаил Енев“. Музейна сбирка на НХА

на редица преподаватели, уловени в момент на
обичайно протичащия учебен процес. Подбраните архивни снимки обхващат голяма част от
съществуващите до този момент специалности
и ателиета, както и от новооткритите учебни
дисциплини, наложени от поредицата структурни преустройства на висшето учебно заведение
през 60-те години. Още от началото на 50-те
години в живота на института настъпват радикални промени относно неговата структура.
През 1951 г. в Художествената академия се обособяват два факултета – по Изящни и по Приложни
изкуства, а изучаваните специалности стават
десет на брой. 18 В началото на 60-те години на
миналия век в структурата на факултетите в
Института настъпват поредните промени. Новата програма съществено се изменя. Изготвят
се нови учебни планове. Курсът на обучение се
съкращава на четири години и половина. Отделя се специално внимание на учебните практики.
Учебно-производствената практика се въвежда
като задължителна дисциплина за всички учащи
се, породена от бързите темпове на развитие
на индустриализацията и необходимостта от
квалифицирани кадри в тази сфера. Това е и причината за откриването на нови специалности
в Института, които да бъдат пряко обвързани
с художественото проектиране в промишлената дейност, като художествено оформление на
тъканите, художествена обработка на стъкло,

В Изящния факултет се изучават „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Илюстрация с оформление на книгата“ и „Плакат“, а в
Приложния – „Декоративно-монументална живопис“, „Театрална живопис“, „Декоративно-монументална скулптура“, „Керамика“
и „Резба“.
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Студенти, работещи по дипломните си работи в
Ателието на проф. Дечко Узунов във Висшия институт
за изобразителни изкуства „Николай Павлович“.
Вестник “Вечерни новини”, 24 февруари 1954 г.

порцелан и пластмаси, промишлени форми, художествено-пространствено оформление и художествено оформление на метал. С основаването
на новите учебни дисциплини постъпват редица
нови преподаватели, като Секул Крумов, Величко
Минеков, Петър Михайлов, Димитър Серезлиев,
Васил Стоянов, Димо Заимов, Добри Добрев, Борис
Зографов, Марин Върбанов, Спас Доневски, Илия
Илиев, Михаил Карапаунов, Георги Петров и др.19
Третият исторически период във временната
юбилейна експозиция започва с регистрирането
на най-значимото събитие в академичния живот след промените от края на 80-те години.
През 1996 г. Художествената академия отбелязва своята 100-годишнина от основаването си. За
тази цел са организирани събития от различен
характер (мащабна изложба от фонда на музейната колекция, научна конференция и др.) с широк
обществен резонанс. 20 Подобно на предходните
два исторически периода, и в последната част
вниманието е насочено към ключови събития в
историческото развитие на институцията през
последните две десетилетия. По-големият обем
от фотографии представя основно времето
около и след 2000-та г., когато в институцията
се регистрират редица значими промени. С утвърждаването на новите степени „бакалавър“ и
„магистър“ се въвеждат редица актуални учебни
дисциплини. През октомври 2000 г. Художествената академия започва да издава вестник „ЛИСТ“
(„Личности, изкуство, съвременност, творчест-
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во“) или хроника на всичко случващо се в многообразния академичен живот, определен от тогавашния ректор проф. Иван Газдов като „първата
лястовица на академичното ни достойнство,
заявено в общественото пространство“.21 През
2004 г. след реконструкция на големия салон в
Южната сграда на ул. „Шипка“ № 1 Художествената академия се сдобива със собствено изложбено
пространство – галерия „Академия“. Паралелно с
това е извършена и основна реконструкция на
музейното хранилище. През 2004 г. се инициира
и обявяването на архитектурен конкурс за създаването на проект за обновяване и изграждане
на модерен сграден комплекс на ул. „Шипка“ № 1.
На първо място е класиран проектът на арх.
Стефан Добрев. Редица обстоятелства от различен характер не довеждат до реализирането
му в следващите години. През 2005 г. Художествената академия основава и своя фондация – „Св.
Пимен Зографски“, чиято основна задача е да
подпомага и финансира дейностите, свързани с
развитието на визуалните изкуства, както и да
се ангажира с различни проекти на студенти и
преподаватели и с дейности, свързани с разширението на сградния, библиотечния и музейния
фонд. След 2000 г. Художествената академия започва да развива широка международна дейност.
От същата година тя започва да взема участие
в секторната програма „Еразъм“ за обмен на студенти и преподаватели. През 2005 г. Националната художествена академия подписва дългосрочен
договор със Сите Ентернасионал дез`ар в Париж
за самостоятелно ателийно пространство във
френската столица за срок от 55 години. От 2010
г. Художествената академия започва да провежда
Лятна академия за деца и ученици, по времето на
която за период от един месец децата имат възможност да се срещнат с изкуството, а студенти – да развиват своите педагогически умения.
Последната група от фотографии в третия раздел
на изложбата представя съществени моменти от
живота от историческата хроника на Академията
през последните няколко години. През 2016 г. учебното заведение отбелязва с мащабна програма
своята 120-годишнина. По повод юбилея са организирани събития с различен характер, сред които
отпечатване на юбилейна книга и организирането
на изложбата „120 години Национална художестве-
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Доневска, Б., Чавдар Попов. Националната художествена академия през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век. Националната художествена академия, 1896 – 2016. С., 2016, 138-144.
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През 1992 г. се основава Фондация „Сто години Национална художествена академия“, чиято програма включва редица дейности,
които да бъдат реализирани по повод провеждането на годишнината. Сред тях са: издаване на юбилеен сборник, пълен сборник
каталог на музейната колекция, документална изложба, завършване (изграждане) на архитектурно-функционалния ансамбъл на
НХА (на ул. „Шипка“ № 1) по първоначалния проект на арх. Смирнов, адаптация и осъвременяване чрез национален конкурс и др. За
съжаление, трудните години на прехода от социалистическата към демократическата политическа система пряко рефлектират върху това голяма част от предвидените дейности за отбелязване на кръглата годишнина да не се реализират. Архив НХА.
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„ЛИСТ“, бр. 1 от 2000 г., с. 1.
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на академия. Ректорите“ в галерия „Академия“. Нереализирането на одобрения архитектурен проект
от 2004 г. довежда до нови идеи за обновяване на
сградния фонд на Художествената академия, намиращ се на ул. „Шипка“ № 1, с които следващите ръководства пряко се ангажират. През 2018 г. започва
строежът на нов учебен корпус, чието продължение включва и реконструиране на Северната сграда.
Отново през същата година Художествената академия прави и решителна стъпка в своето дългогодишно развитие, като за първи път териториално
изнася своя образователна структура. През 2018 г.
Министерски съвет постановява откриването на
филиал в структурата ù в гр. Бургас.
Без да претендира за изчерпателност, временната експозиция „125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра“ може да бъде

разглеждана като своеобразен кратък исторически разказ за развитието на висшето учебно заведение през отделните му периоди. Интересът
към представяне на историята на институцията чрез запазените фотографски документи бе
породено от фактите на знаковото ù присъствие в миналото и настоящето като съществена
част от културното развитие на страната. Намерението на екипа по проекта в това отношение се изрази в полагането на една солидна основа
за бъдещи проучвания по темата чрез обединените усилия на разнородни специалисти в името
на общата цел. Работата му в това своеобразно
„пътуване“ по следите на отминалото време в
голяма степен се изрази в трудната и отговорна
задача да подреди в сравнително ограничен брой
фотографии (малко над 125) разнородната историческа картина на едно най-престижните и зна-

Конкурс „Рисунка“, представен в коридора на
Северната сграда на Националната художествена
академия на ул. „Шипка“ № 1, 2001. Фотоархив
„Михаил Енев“. Музейна сбирка на НХА

17

Милена Балчева-Божкова
чими висши училища в България. Сто двадесет и
петте години са сериозен повод за историческа
равносметка. Но и за поглед към бъдещето. Към
днешна дата Националната художествена академия продължава да бъде носител на най-високите
оценки при официалните рейтингови проучвания
на Националната агенция за оценяване и акредитация в направление „Изобразително изкуство“.
Със своите широки образователни възможности
и с активната си изложбена, издателска и международна дейност тя продължава да затвърждава
своя облик на съвременно и модерно висше художествено училище.
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ПРОЕКТЪТ „125 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ В 125+ ФОТОКАДЪРА“
За анализа на артефактите,
пространството и медиите в
контекста на дизайн процеса.
Или за личния подход, изложбения разказ и перспективите
пред една „домашна“ експозиция
Теодор Лихов
За художника основната част от творческия
процес протича интровертно, в изолация, като
неговият импулс е плод на лична метафизика или
за художника процесът е личен. За неговия колега, също художник, но и дизайнер на експозиция,
процесът започва в резултат на покана, дошла
отвън. Това определя и неговото участие в екип,
ангажиран с това начинание или за художника дизайнер процесът е екипен.
В конкретния случай имам привилегията да плувам в свои води: темата на изложбата е годишнина на институция, с която съм свързан емоционално и фактически от много време – лично
пристрастие, а пространството на галерия
„Академия“ – добре познато. Имам още привилегията свои колеги и приятели от катедрата, към
която принадлежа, в същото пространство и по
повод предишни годишнини (доц. Мирослав Богданов и д-р Светлин Балездров, изложба „120 години
НХА – РЕКТОРИТЕ“, 2016), създали тематични експозиции със силен художествен образ и дизайн, за
които се говори и до днес с респект и ведър спомен. Така тази задача за мен се превърна в професионално предизвикателство, което е неприлично да отклониш. Нищо лично.
Предварителна работа и анализ на артефактите. Подбор на медии и структуриране на изложбените модули. Отпечатване на
фотоекспонатите в резултат на предварително създадената тематико-експозиционна
концепция. Носеща система на изложбените
модули
В началото на процеса е неизбежно объркването
от обема на фотографиите и тяхната привидна

Изобр. 1 Пробни отпечатъци на фотографиите в реален
изложбен размер: тест на различни медии и фокус на
изображението. Снимка Теодор Лихов

фрагментарност. Те, идващи от различни архиви
(източници), бяха прецизно подбрани от изследователя в екипа на изложбата. Това определяше
и различното им качество както при създаване
на самия образ по време на снимане, така и при
последвалата дигитализация. Това наложи, за да
сме наясно с приложимостта им за целите на експозицията, на някои от най-дискусионните да се
направят пробни отпечатъци в реален размер,
от които да се установят качествата им за голямоформатно увеличение (изобр. 1).
Още в самото начало екипът се обедини около
няколко ключови подхода при изложбения разказ
и работата с артефактите в рамките на тематико-експозиционната концепция. Като художник дизайнер на изложбата предложих общото
търсено излъчване при дизайна на експозицията да бъде деликатно, а главна роля да играят
снимките и техните „герои“ – документи, запечатали събития, изложби или исторически персонажи. От изследователска гледна точка значимостта на изображенията е огромна, особено
на онези фотографии, които се публикуват за
първи път. Логиката на изложбения разказ сама
наложи кадрите да следват историческата хронология, а 125-годишната история на Академията да се раздели на три периода: първи – от момента на основаването ѝ през далечната 1896
до 1944 г.; следва периодът на социализма, обхващащ годините между 1944 и 1989, и трети –
най-новата история на учебното заведение от
1989 до наши дни.
За артефактите фотографии се наложи идеята
за дигитално-печатно репродуцирания експонат. При отпечатаните увеличения целта бе да
се съхрани максимално тяхната автентичност:
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Теодор Лихов
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Изобр. 2 Селекция и дигитализация на фотокадри
от Архив „Михаил Енев“
Снимка Росен Тошев

Изобр. 3 Пробни отпечатъци на различна големина
текст и детайли от фотографиите в реален размер
Снимка Теодор Лихов

кадриране, цветност, отпечатъци от времето,
именно в духа на общата тематико-експозиционна концепция. Този подход беше до голяма степен
и предопределен от негативите във фотоархива
„Михаил Енев“, съхраняващ се днес в Музейната
сбирка на Художествената академия (изобр. 2).
Кадрите от него, основно снимани в размер 60
х 60 мм на голямоформатен професионален рол
филм, изграждаха основната селекция за втория
и началото на последния исторически периоди.
Те бяха сканирани и дигитализирани специално
за изложбата от колеги в работния екип – докторантите Симона Халачева и Калоян Богданов.
Друга задача, която екипът си постави предварително, бе принтовете да бъдат максимално
щадени физически при експонирането им. Целта
бе впоследствие те да постъпят като част от
музейната колекция на учебната институция.
Същевременно желанието ни зрителят да има
близък контакт с хартиения отпечатък при максимална част от експонатите определи те да се
излагат директно, а не зад стъкло, какъвто е
класическият подход за експониране на фотографии. От технологична страна във важен момент
се превърна изборът на вида медия за печат на
фотографиите: 180 g фото-мат за експонатите
в ниския пояс и 230 g лустер, по-тежка за вертикалите в пространството (изобр. 3; 4, изгледи В-В1
и Е-Е1). По естествен начин се стигна и до идеята за фиксирането им върху изложбените модули
от хартия посредством двойки неодимови магнити (изобр. 5; 6). За този способ бяха тествани
няколко комбинации от хартии (изобр. 7; 7a). За
основните вертикални модули се спряхме на натурален крафт поради най-добрата комбинация
от качества: физическа здравина и добро поведе-

ние при голямоформатен печат. Решаващо обаче
за избора на натуралния крафт бе цялостното
му излъчване и художественото, деликатно цветово присъствие върху сивите стени в залата.
За пластичния акцент във високата част на залата избрахме бяла, полупрозрачна, едностранно
промазана хартия с малък грамаж (36 g/m2). Тя се
огъва лесно и добре образува пластични фалти, а
и притежава неподозирана здравина (по водата).
Тестовете показаха, че ще носи надеждно фотосите, отпечатани върху по-тежкия пластифициран лустер (изобр. 8). И при двата вида изложбени
модули носещите елементи в краищата са фиксирани посредством двойки лайсни от т.нар. снап
система – добре позната отдавна в Катедра „Рекламен дизайн“ и наложила се впоследствие като
удобна и функционална при много събития на Академията. Това предопредели оперативността
при монтажа и се реагира на предварителното
желание в максимална степен да се използват налични материални ресурси на институцията поради ясни финансови ограничения.
За логиката при функционално разпределение
на зоните в залата. Синергията между комуникационната градация в експозиционните
модули и цялото изложбено пространство
като резултат на тематико-експозиционната концепция
Логично функционалното разпределение на зоните в изложбената зала следва естествените ходови линии, започващи от двата входа
(изобр. 9). В ниската част на залата – там, където стават официалните откривания – естест-
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вено се ситуира основната визуална идентичност на изложбата заедно с тематичния акцент,
посветен на инициаторите и първооснователите на Художествената академия (изобр. 4, изгледи
В-В1 и Е-Е1 ). В това пространство се разполага
и информация за екипа, работил върху проекта,
като се акцентира с текст и графика (символи,
лога) върху спонсорите, партньорите и колегите, спомогнали с предоставяне на артефакти от
личните си архиви (изобр. 10, изгледи A-A1+D-D1).
Тук е мястото да се отбележи, че често в нашата професионална практика, какъвто е и настоящият случай, елементите от графичната идентичност, предоставена ни от партньорите и
спонсорите за анонсиране на тяхното участие
в проекта, невинаги са на адекватно професионално ниво. Поради тази причина бе необходима
взискателна преработка на голяма част от предоставените файлове и отстояване на принципа
на равнопоставеност (в случая – монохромност в
дизайна) при комуникацията с тях.
Предопределена от архитектурната даденост,
пространствената концепция на изложбения
разказ обхвана две зони във височина:
– нисък пояс от 50 до 250 см във височина от
пода, който следва основния хронологичен разказ
и се разполага хоризонтално върху трите основни стени в галерията. Това е ергономична зона
в главното зрително поле на зрителя, с възможност да поеме максимален брой кадри. Естествен
акцент в тази ниска зона на залата са хората,
създали и били част от историята на висшето
учебно заведение в различни периоди от живота
си, като студенти или преподаватели, а понякога и двете (изобр. 1; 4, изгледи А-А1, D-D1, E-E1,
изобр. 11). При създаването на изложбения модул
за тази зона се спази доминацията във форма̀та
на горната част над информационните текстове. Поради присъщото за дизайн процеса непрекъснато съпоставяне на цял комплекс от фактори, често се налагаха редакции и размествания
(изобр. 7b). Самите текстове разположихме заедно с всички кадри в паното в най-четимата
зона на височина 150 – 165 см от пода при всички
табла. Като цяло в проекта бе търсена елегантна и същевременно комуникативна типография с
чист силует на буквения знак, предоставящ ергономичен комфорт за четене от близка и по-далечна дистанция. Това определи избор на богата
на начертания шрифтова гарнитура Хермес (разработка на ХермесСофт), за да се изгради графич-

на йерархия при различните типове текстове.
Естествено се стигна и до типографско едрото
решение при визуалната комуникация на трите
исторически периода, разположена вертикално.
Тематично погледнато, при тази ниска зона разпределението на фотографиите при трите исторически периода в хоризонтална посока почти
съвпадна с трите експозиционни стени в основната част на залата.
– висока зона, в централното пространство във
височина 230 до 490 см с пластично решение от
бяла полупрозрачна хартия и емоционално въздействащи кадри, разпечатани в максимално едър
план, от сградите на Художествената академия
през различните периоди, включително и първото частно здание, в което се е помещавало Рисувалното училище в годините след основаването
си – на ул. „Аксаков“ № 22. Представени са интериорни, екстериорни снимки и снимки от птичи поглед. Тук се разчита както на емоционалното и художествено въздействие на самия експонат, така
и на целенасочено провокирания жест зрителят
да отправя поглед във височина, подобно на храм.
Като специалисти, проверявали редовно практическия успех на принципите на тоталния дизайн,
положени от Sir Ove Arup (Ove Arup 2021), а предефинирани и развити като цялостна методоло-

Изобр. 4 Изгледи B-B1 (западна стена) и Е-Е1 (източна
стена). Проект Теодор Лихов
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Теодор Лихов

Изобр. 5 и 6 Тестове на различни комбинации неодимови магнити. Снимки Теодор Лихов

гия от Stuart Pugh (Stuart Pugh 2021), разбираме
че няма нищо по-добро от една добре работеща
концепция. В случая подходихме с бързо адаптиране на основната идентичност на изложбата
към различните печатни и електронни рекламно-информационни носители с ясната задача за
цялостно звучене и разпознаваемост на художествения образ, вдъхновен от документалната
фотография. Този образ, заедно с други исторически автентични фотографии, заедно и с такива, направени специално за изложбата, ни гледат
от източните огради на двора, през южния вход
на галерия „Академия“, до мултимедията в залата
(изобр. 12; 12а; 13 и 17). Тя от своя страна, освен
като кинетичен експонат в залата, послужи и за
екранно покритие при отразяването на събитието в национален телевизионен ефир (предаването „Култура. БГ“ от 29 септември 2021 г. и
предаването „Рецепта за култура“ с Юрий Дачев
на 1 октомври 2021 г. – и двете на БНТ) и получи
неформалните адмирации на колегите там.
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Няколко думи за финал или като допълнителен
бонус към професионалното предизвикателство,
за което стана дума в началото. В сравнително
дългия процес на работа по проекта цареше усещането за компактност, добър климат в отбора – фактор от особено значение за творческия
екип, оглавяван от д-р Росен Тошев. Той бе координатор във всички фази на процеса и автор на няколко спонтанни кадъра, направени в движение,
когато това се налагаше. Благодарности за д-р
Милена Балчева-Божкова (уредник „Музейна сбирка“ на НХА), посветила се на издирвателската и
изследователска работа неотлъчно въпреки ваканционния период; на колегите от Катедра „Рекламен дизайн“, предоставили плановете на залата и чиято безрезервна подкрепа усещах през
цялото време, особено във финалната част на
реализацията, когато съмненията на терен бяха
най-големи; благодарности за Силвия Милославова, на която дължим пунктуалността и професионалната редакторска работа по текстовете
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и превода на английски език; за д-р Антон Иванов,
на когото се разчиташе в най-напрегнатите моменти за производството и печата; благодарност за младите ни колеги асистентите Адела
Горанова от Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ и Елизар Милев от Катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“, които се включиха
самоотвержено в екипа при височинното инсталиране (изобр. 11 и 11а) и помогнаха за насочването и прецизирането на новото за галерията

осветление. Накрая, но основна благодарност за
всички колеги, допринесли с лични архиви за селекцията от снимки и персонално споменати в
изложбения експонат, подписал тази експозиция,
както и на ръководството на Художествената
академия (изобр. 14 и 19) за доверието и възможността този процес на екипна работа да се случи
и завърши, надяваме се, успешно.

Изобр. 7 Селекция и дигитализация на фотокадри
от Архив „Михаил Енев“. Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 8 Прецизиране на изложбените модули във
височина. Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 7a Селекция и дигитализация на фотокадри
от Архив „Михаил Енев“. Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 9 Основен план на галерия „Академия“.
Снимкa Теодор Лихов
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Теодор Лихов

Изобр. 7b Коректури и редакции. Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 11а Екипна работа в галерия „Академия“
Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 13 Източната ограда на ул. „Шипка“ № 1
Снимкa Теодор Лихов
Изобр. 10 Изгледи А-А1 (северна стена) и D-D1 (южна
стена). Проект Теодор Лихов

Изобр. 11 Началото на изпълнението в галерия
„Академия“. Снимка Теодор Лихов
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Изобр. 14 Колегите по време на аранжирането
на изложбата. СнимкaТеодор Лихов
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Изобр. 12а Пробен отпечатък на плаката
Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 16 Мултимедия и публика на откриването
на изложбата. Снимкa Теодор Лихов

Изобр. 17 и 18 Мултимедия и публика на откриването
на изложбата. Снимкa Теодор Лихов
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Теодор Лихов

Изобр. 19 Официално откриване 2021, Снимкa Теодор Лихов
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ПЪРВИ ЧАСТНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ
УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – ШКОЛИТЕ НА БОРИС ШАЦ И ЕСТИР
СЛЕПЯН И ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА
ФОРМИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНОТО РИСУВАЛНО УЧИЛИЩЕ
Бойка Доневска
През 2021 година Националната художествена
академия – най-старото и престижно висше художествено училище в България – отбелязва 125
години от своето основаване. Открита през
1896 г. като Държавно рисувално училище (ДРУ),
Академията регламентира професионалното положение на българския художник и същевременно
изиграва значима роля в ускореното развитие на
културната ни действителност. През изминалите десетилетия тя неизменно e билa духовен
дом за генерации от талантливи български художници, изкуствоведи, реставратори и дизайнери, като същевременно е определяла мащаба
на художествения живот у нас и е била гарант за
неговата интеграция в европейското културно
пространство. Днес тази забележителна традиция безспорно е повод за гордост, но и за ретроспективен поглед към историческото начало, когато идеята за създаване на висше училище за
изкуство у нас е била мечта на малцина просветени идеалисти.
Въпросът за въвеждането на професионално художествено образование в България всъщност се
поставя още преди Освобождението на страната (1878) във връзка с прехода от късновъзрожденската към светска живопис. В този момент
постиженията на изкуството се определят
главно от дейността на големите иконописни и
резбарски школи в Банско, Самоков, Трявна и Дебър, които съхраняват част от традициите на
византийския културен модел. Първите български художници, завършили през XIX век престижни
европейски академии – Николай Павлович (Виена,
Мюнхен) и Станислав Доспевски (Петербург) –
пропагандират възгледа, че преодоляването на
религиозната традиция в изкуството е възможно единствено чрез въвеждане на академично образование. За съжаление и двамата не успяват да
реализират своите идеи поради скептицизма и
съпротивата на доста консервативната среда.

Борис Шац

Формирането на светската култура непосредствено след Освобождението протича в една
динамична социална и обществена атмосфера, чиято специфика пряко рефлектира върху
организацията и проявите на художествения
живот. В този момент страната вече има нов
политически ред, нов градски бит и разбира се,
нова културна стратегия. Липсата на подготвени професионални кадри налага на първо време
поканата към художници чужденци. Голяма роля
за изграждането на институциите и на художествения живот у нас имат чехът Ян Мърквичка, словакът Ярослав Вешин, литовецът Борис
Шац, руската емигрантка Естир Слепян и др.,
които свързват различни периоди от живота си
с България. Истинската стойност на тяхната
просветителска дейност може да бъде разбрана единствено в контекста на тогавашната ни
действителност.
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ването на Държавното рисувално училище, в София отварят врати две частни школи – на Борис
Шац и на художничката Естир Слепян. Към този
момент и двамата творци са достатъчно ерудирани и професионално подготвени, за да поемат
важна роля в художествения живот. Съдбите
им са тясно свързани по време на престоя им в
България, а впрочем и след това. Въпреки че съществуват за сравнително кратък период от
време, и двете школи спомагат за формирането
на ново отношение към изкуството в следосвобожденската епоха и поставят началото на съвременното художествено образование у нас.

Борис Шац Свирчо, 1896

По това време София е все още малък град с провинционален, почти ориенталски облик, а културната политика тепърва се създава. Първото
публично представяне на произведения на изкуството е в Художествения отдел на Земеделско-промишленото изложение в Пловдив (1892),
първото Дружество за поддържане на изкуството в България се учредява през 1894 година, първото специализирано печатно издание – списание
„Изкуство“ – през 1895 г. Всеки един от пристигналите в България художници чужденци, както и
българите, завършили в Европа, имат само една
алтернатива – да станат учители по рисуване
или да получават поръчки от държавната власт.
На първо време почти всички се насочват към
учителската професия, считана към момента за
една от най-благородните (Киров 1976, с. 9–43).
През 1896 година, непосредствено преди откри-
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Пътят на Борис Шац (Шломо-Залман Барух Шац,
1867 – 1932) към изкуството е дълъг и изпълнен
с трудности. В неговата биография има няколко
обстоятелства, които оказват силно формиращо
влияние върху творческия му профил (Иванова 2007)
(Маринска 2014) (Zalmona 2006) (Гезенко 2001). Роден
е във Ворно (Литва) през 1867 година в семейството на набожни родители. Скоро склонността към
изкуството го насочва към Вилнюското рисувално
училище, където Шац решава да продължи обучението си като художник от европейски тип. Около
1887 – 1888 година Шац започва да посещава курс по
изящни изкуства във Варшава, а през 1889 г. заминава за Париж, където постъпва в Академията по изящни изкуства в класа по живопис на проф. Кормон.
В Париж се сбъдва и мечтата му да учи скулптура
при своя сънародник Марк Антоколски, а по-късно
да стане и негов помощник. Контактът с двамата
му учители – емблематични личности в света на
изкуството, оказва тотално въздействие върху
художествената практика на Шац, както и върху
бъдещото му развитие като педагог. Така се оформят двете лидиращи линии на влияние: от страна на еврейската традиция и на руската култура,
трайно свързани в неговото творческо съзнание.
През 1895 година Шац пристига в България по
покана на княз Фердинанд, който вижда негови
творби в Париж. По това време той е автор с
напълно установен възглед относно социалната роля на изкуството и неговия национален характер. Самият Шац много точно определя своя
метод: За учител си избрах твореца на творците
– природата (Шац 1932, с. 3). В своята първа статия художникът програмно заявява: „Аз гледам на
изкуството като на храм, а на художниците като
на негови жреци. Мечтая да бъда висш свещеник в
служба на изкуството, така че да предавам на човешкия род идеала за великото и за прекрасното“
(Маринска 2014, с. 8). От същите принципи Шац
се ръководи и в преподавателската си дейност.
Неговата школа приема само един випуск през
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1896 г. поради преминаването на автора към състава на Държавното рисувално училище по-късно
през същата година. По замисъл цензът на школата би могъл да се уподоби на специализирана
гимназия за младежи. Тя се помещава в сградата на
проф. Павел Милюков, разположена на ул. „Велико
Търново“ и ул. „Сан Стефано“ в столицата. Преподаваните дисциплини са две – рисуване и моделиране,
като занятията по първия предмет се водят от
съпругата на Шац – Евгения Жирмунска, а по втория – от самия него (Божков 1962, с. 18). За известно време в училището преподава и Естир Слепян,
която пристига заедно със семейството на Шац в
София. Тъй като основната роля на школата е била
да подготвя кандидатите за ДРУ, като им предаде
основни изобразителни умения, Шац не включва в
програмата общотеоретични дисциплини.
Борис Шац и Естир Слепян са първите художници
чужденци, които въвеждат академичния метод
в образованието по изкуство по образеца на познатите им западноевропейски академии. Макар
да са класически по своя характер, техните програми създават условията за едно високо ниво на
съвременното обучение. Изискванията, които
поставят пред учебните си програми, са напълно идентични. Те са свързани с изучаването на
перспективата, анатомията, конструкцията,
светлосянъчното изграждане на формите и други умения, които художникът трябва да овладее,
за да изобразява оптически вярно действителността. Именно академизмът предлага завършена система от адекватни изразни средства
– точна, пластически стегната рисунка, плътна
моделировка на формата, гладка фактура и класически композиционни решения. Този стил определя хода на българското изкуство до началото на
ХХ век, когато в художественото пространство
се появяват първите тенденции, които конфронтират неговата естетика (Доневска 2014).
За съжаление разполагаме с твърде ограничен
документален масив за краткотрайната дейност на училището на Шац. Можем да съдим обаче за методическите му възгледи от преподавателския му опит в ДРУ, където той проявява
почти научни интереси към изучаването на натурата (Иванова 2007). Шац обаче е сложна личност. Подобно на своя учител Антоколски, той
е и мислител, който отделя голямо внимание на
въпроса за националния облик и просветителската роля на изкуството. В духа на руския реализъм Шац поставя като първо изискване пред
изкуството да бъде изцяло вярно на природата
и да отразява социалните явления на времето.
Прекрасните му скулптурни ескизи на характер-
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ни типове и сюжети от селския бит показват
осъзнатата съпричастност на автора към българската традиция независимо от факта, че
той е чужденец.
Като преподавател може би най-добре го описват думите на неговия ученик – известния скулптор Андрей Николов: За нас, първите ученици в Рисувалното училище, Шац със своята външност, със
своя руско-български език, със своята наивност,
със своята непрактична-практичност, със своето
другарско отнасяне, а най-вече със своето вдъхновено отношение към изкуството, беше най-интересната личност. В случайни беседи той ни откриваше широките хоризонти на изкуството и ние,
дошли със скромното намерение да станем след
две-три години учители по рисуване, започнахме
да мечтаем да станем Рафаеловци и Микеланджеловци (Николов 1934, с. 31).
През 1896 г., когато Държавното рисувално училище отваря врати, първият учителски съвет се
състои от трима преподаватели: Ив. Мърквичка – директор и преподавател по живопис, А. Митов – преподавател по история на изкуството
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където създава програмите по моделиране за
общия (тригодишен) и специалния (двегодишен)
курс. Благодарение на неговия професионален
опит се организират школите по скулптура, дървена скулптура, металически изделия, керамични
и др. изделия. Показателно е, че през 1900-та година, когато Шац напуска училището, ДРУ получава златен медал на световното изложение в
Париж за целесъобразност на своите програми
и за творби на възпитаници. Студентските работи получават изключително високи отзиви
и през 1906 г., когато юбилеен каталог е изпратен в чужди академии. Известният италиански
скулптор Арнолдо Дзоки пише: „Училището е постигнало светли, великолепни резултати“. Генералният директор на Върховния комитет по изящните изкуства в Париж Пол Колен отбелязва,
че училището е „организирано по толкова умен
план и има такова превъзходно преподаване“
(Божков 1962). Заслуга за тези високи оценки несъмнено има и Борис Шац.
През 1905 година Шац окончателно се разделя с
България и се отправя към следващата си мисия,
с която оттук нататък ще бъде свързана съдбата му – откриването на художественото училище „Бецалел“ в Ерусалим. Мечтата за възраждането на Израел и на еврейските култура и изкуство
се превръща в следващата кауза на този дееспособен и благороден човек.

Борис Шац Македонец, 1896

и перспектива, и Б. Шац – по моделиране (Божков
1962, с. 18). Този състав, шеговито наречен от
съвременниците „Светата Троица“, е имал решаващо значение за художествения живот през
периода – той е представял възпитаниците на
училището във всички комисии, съвети, конкурси
и журита за световни изложби.
Своя опит в преподаването Шац пренася и в ДРУ,
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През есента на 1896 година с посредничеството
на тогавашния министър на народното просвещение Константин Величков се открива и училището на Естир Слепян. Публикация в столичния
вестник „Прогрес“ накратко съобщава, че „Художницата Е. Слепян, свършила Московското художествено училище, удостоена с три сребърни
медала и усъвършенствала се в Париж и Мюнхен,
открива с разрешение на Министерството на
народното просвещение частно рисувално училище за 30 мъже и 25 жени, като има за цел да даде
възможност както на желаещите да държат конкурсен изпит в Държавното училище, така и на
желаещите да изучават изкуство вън от училището, да изучават изкуството от гипс и натура“
(Божков 1962, с. 18).
Естир Слепян (Eсти́р Ио́сифовна Иосиле́вич; Ира
Ян, 1869 – 1919) е родена в Кишиньов, Бесарабска
област, в семейството на известен юрист и автор на трудове по право. През 1882 (1885?) година постъпва в Московското училище по живопис,
скулптура и архитектура в класа на Василий Поленов, а по-късно учи в Париж при Рафаел Колен.
Данните за пребиваването на Естир Слепян в
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Естир Слепян между своите ученици

България са много оскъдни (Михалчева 1958, с.
163–186). Тя пристига от Париж заедно с Борис
Шац и по негова покана. Двамата се познават отдавна, може би дори от Вилнюс (Маринска 2014,
с. 14), и споделят еднакви естетически възгледи.
Художничката вероятно е водена и от благородната амбиция да се включи в културното изграждане на новоосвободената държава. Нейните
писма, изказвания и публикации описват един жив
ум, професионализъм и класическо разбиране за
етичната роля на изкуството. Още с пристигането си у нас Е. Слепян се включва в тесния кръг
от интелектуалци и политици с културни интереси. Сприятелява се с министър Белчев и с неговата съпруга – известната поетеса Мара Белчева (по това време ученичка в школата на Шац),
заедно с която правят опити да превеждат на
български език поезията на Пушкин и Лермонтов.
Паралелното откриване на частното училище
на Слепян (ул. „Белчев“ и ул. „Денкоглу“) и ДРУ налага отпечатък и върху неговата организация
и програма. През първата учебна 1896/97 година

на приемните изпити в ДРУ се явяват 149 кандидати, от които са приети 59 студенти. Други
32-ма се записват в школата на Слепян. Художничката разбира, че много от учениците по-късно ще продължат обучението си в държавното
училище и затова въвежда преподаването на
общи дисциплини с практически характер. Наред
с това тя запазва изцяло оригиналния характер
на своята школа без да допусне превръщането ѝ
в подготвителен етап от бъдещо обучение. Нейните модерни за времето си инициативи показват голяма професионална култура, прогресивни
възгледи и смелост, които изпреварват в много
отношения методите на преподаване в ДРУ.
В училището на Слепян се преподават основно
рисуване и моделиране, като занятията по осем
часа на ден се водят от нея и от Борис Шац. Именно Слепян първа въвежда рисуването по живи модели наред с гипсови отливки и натюрморти и си
поставя за цел да развива не само професионалната сръчност на младия художник, но и неговата
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в края на учебната 1897 година oбща изложба говори
за несъмнените успехи на учениците и за качеството на учебните програми, създадени от Слепян.
Много показателен за либералните идеи на Б. Шац
и Е. Слепян е и фактът, че в техните школи, както и в ДРУ, се обучават и жени ученички (Генова
1993). Израз на признание към школата на Слепян
е и решението на Министерството на народната просвета да приеме някои от талантливите ѝ
възпитаници направо във втори курс на ДРУ – споразумение, което за съжаление Управата на Рисувалното училище отказва да изпълни.
След този конфликт Е. Слепян прекратява дейността на училището, на практика просъществувало
само две години, но продължава изложбените си и
публикационни прояви. В Националната художествена галерия в София е представена една-единствена нейна картина – „Премина като сън“. Като
цяло стилистиката на творбата е много близо до
сантименталните настроения на руския реализъм
от втората половина на XIX век (Божков 1988).

Естир Слепян Портрет на госпожа Маряшес

индивидуалност и възприемчивост (Михалчева
1958, с. 163 –186). Интересно е да отбележим, че
в ДРУ до 1919 година в първите класове се рисува
само по гипсови отливки, което прави обучението при Слепян много по-привлекателно за учениците. Според собствените ѝ думи „Задачата на
преподаването не се състои в това, да стоим
под уровена на ученика, а да го издигнем на по-висок уровен. Трябва да се борим с неразвитостта
на ученика, а не да се приспособяваме към него“
(Сп. “Български преглед” 1897, с. 152). Решението
на проблема за Слепян е резултат от едно важно
условие – ученикът да бъде „заинтригован и увлечен“, а това предполага неизменна работа с
натура. В съответствие с това системата ѝ на
преподаване се базира на реалистичното разбиране за рисунка и композиция.
Сред възпитаниците на нейната школа се нареждат такива известни български художници като
Елисавета Консулова-Вазова, Александър Божинов,
Петър Кънчев, Анета Ходина и др. Организираната
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В архива на проф. Иван Шишманов е запазено и
едно интересно писмо от художничката, в което
тя споменава, че му е предала две тетрадки с разсъждения върху същността на изкуството. От
частично публикуваните ѝ в списание „Български преглед“ критически отзиви можем да реконструираме тревогата ѝ за перспективите пред
младото българско изкуство и нейния стремеж
към по-модерно художествено развитие. С емоционален тон и множество оригинални примери
Слепян поставя значими теоретични въпроси за
възприятието на изкуството и неговите задачи, за традициите и възможните влияния върху
националното чувство. С право отбелязва и липсата на сериозна художествена критика, която
адекватно да коментира изложбеното ниво, което сравнява с това на руското изкуство от средата на века (Михалчева 1958, с. 163–186).
След 1908 година Е. Слепян се установява по покана на Б. Шац в Ерусалим, където продължава преподавателската си дейност в школата „Бецалел“ и
в гимназиите „Рехавия“ и „Херцлия“. Тя е и първата
учителка по рисуване на известния живописец и
скулптор Нахум Гутман. По това време Слепян става член на обединението „Нови Ерусалим“, занимава
се с публицистика, превод и илюстрации на книги.
Като забележителни творци Борис Шац и Естир
Слепян имат своя несъмнен професионален принос за изграждането на новата светска култура
в България, който за съжаление не е достатъчно
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изследван в нашата историография. Дейността
им се развива в няколко посоки – като реформатори в областта на скулптурата и живописта,
като организатори на художествени прояви и
като педагози, усвоили съвременните методи и
практики на обучение. Техните усилия са важна
част от културния подем, благодарение на който България успява за неимоверно кратък срок да
се включи в европейския художествен ритъм.
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ARGUMENTUM AD HOMINEM
Венелин Шурелов
Човешките същества са както продукт на естествената еволюция,
така и на паралелната еволюция на културата и технологиите
(Lее, Slager 2010).
Argumentum ad hominem
Темата за физическия ъпгрейд на човешкото тяло се актуализира непрестанно. Технологични добавки, всевъзможни екстеншъни,
позитивни протези, биология – направи си сам (DIY – Do It Yourself),
биопънк, биохакинг, трансхуманизъм и теории за постчовека, са
едни от названията, които маркират необходимостта от разширяване на физическите и интелектуалните способности. Представянето
10 00 на темата, ще бъде една блиц разходка с исторически
препратки, с примери от света на изкуството, медицината, философията, субкултурата, научната фантастика.
Боди хакингът има двукомпонентна етимологична същност, която описва многото видове самонасочващо се човешко развитие.
Боди (англ. body – тяло) хакинг (англ. hacking – разбиване) обобщава различни практики на биотехнологичен направи СИ сам . Но
в този случай направи СЕ сам . Боди хакинг представлява добавяне
на технологични устройства към или в човешкото тяло, които го
снабдяват с допълнителни функции. За едни боди хакингът изглежда като пиърсинг, за други е последна тенденция в правенето на
татуировки или форма на някакъв ъндърграунд култ. Извън лайфстайл екзотиката може да го оценим като най-нов вид протеза. Тя
може да включва специализирани биометрични устройства за проследяване или когнитивни подобрители, имплантирани чипове за
достъп или радиочестотни идентификатори. В основата на боди
хакинга е етосът – „направи си сам“ (DIY). Независимо дали е форма
на самоизразяване или развива определена представа за качество
на живот, боди хакерите вярват, че имат право да поемат рисковете и ползите от всяка технологична възможност и да вземат
самостоятелни решения за формите на обвързване с нея.
Боди хакингът обитава две ареалии: тази на художествения проект и тази на субкултурното Аз. В първия случай то има заглавие и церемониален ритуал по представянето му – галериен или
медиен. Във втория случай е авторско самообитание, визионерска
стигма, доживотен отпечатък, апокрифно свещенодействие, племенен техноритуал. Не зная за друг подобен пример на паралелно
съществуване на нещо, което да има както своята художествена
форма, така и да притежава способността напълно еманципирано да обитава и в житейска форма, и в социална форма, и в етична форма. Извън художествените практики това „нещо“ няма как
да носи заглавие или име на проект, то може единствено да носи
името код на родения с тази необходимост, намерил кураж да я
реализира. Характерът на боди хакинга се отнася към личността
на притежателя на допълнението. Етосът1 на боди хакинга е ед1
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Тато (псевдоним на Гулиелмо
Сансони) Механичен портрет на
поета футурист Ремо Чити
1930 (Marinetti 1930)

Фотографията е направена от Ерих
Консемюлер, студент в Баухаус, и
показва жена, която е или Лис Байер
или Исе Гропиус, съпруга на Валтер
Гропиус. Тя носи пола, проектирана
от Байер, и театрална маска
от един от преподавателите в
школата Баухаус – Оскар Шлемер.

Етос (гр. ἦθος, ἔθος, ethos – морален характер, природа, предразположение, навик, обичай). В реториката това е обликът на автора,
оратора и т.н. Това е едно от трите основни средства за убеждение — етос, патос и логос. Както и едно от централните средства за аргументация — характерът, личността на автора (оратора), който трябва да буди уважение, за да могат читателите или
слушателите да вярват на неговите думи. Съответно нападката към личността на автора е argumentum ad hominem.
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новременно и личността, и допълнението, то е „духът“, който
мотивира идеи и действия.
Етосът е основната променлива в уравнението или аналогията
между мита и действителността (Castriota 1992).
Но коя действителност? Според мен такава, която въплъщава в
себе си и мита.
Боди хакерът е митотворец, въплъщаващ и етоса, и argumentum ad
hominem. 2 Отнася се към личността, но и съдържа критика срещу
личността, веднъж видяна като морално измерение на самия боди
хакер и втори път, защото е отправена като критика към човека
изобщо. Държа да отбележа – необикновен вид критика, форма на
реакция, личен манифест, психо-соматичен трус.

Уолтър Пихлер TV-шлем (преносима
всекидневна), 1967

Темата за самонасочващото се човешко подобрение касае няколко основни понятия: Боди хакинг (Body hacking), Биохакинг
(Biohacking), Биология „направи си сам“ (DIY biology), Биотехнология
(Biotechnology), Биопънк (Biopunk), Гриндър (Grinder), Трансхуманизъм
(Transhumanism), Постхуманизъм (Posthumanism).
Ще разгледам само първото от тях, давайки му съответното определение:

Уолтър Пихлер (Walter Pichler)
Small Room Prototype no. 4, 1967

Карстен Хьолер (Carsten Höller)
Обърнати очила (Upside down glasses), 2009 – 2011

Боди хакинг (Body Hacking) е ъндърграунд практика на функционална модификация на тялото с намерение за аугментиране3 на човешкото тяло или възприятия. Тя се корени в трансхуманистичните
идеи за самоопределяне (self-determination) и самоусъвършенстване
(self-improvement), използвайки технология. Боди хакингът може да
включва потенциално незаконни дейности в зависимост от държавата, в която се реализира, според това кои закони се прилагат
в случаи на самоопериране (self-surgery), какво се счита за „хирургия“ и „медицинска практика“ и т.н. Общността на боди хакерите
се разполага в доста тясна социална ниша, но започва да придобива
все по-голямо признание от страна на медиите, както и от част
от медицинската и научната общност. Някои я възприемат като
реален опит за привеждане на философията на трансхуманизма в
реалния свят: възможност за подобряване на човешкото състояние. Други смятат този вид дейност за неетичен и опасен. Боди
хакерите се занимават с теориите и постиженията в различни
области като трансхуманизъм, постхуманизъм, биоинформатика4, биотехнология, евгеника, социален дарвинизъм, протеиново
инженерство, хакерство, футуризъм, насочена еволюция, дигитално безсмъртие, модификация на тялото, кибернетика, джендър
теория и др. Боди хакингът е известен като практичен трансхуманизъм и се фокусира върху това как можем да изразим или подобрим себе си в момента. Областите на проучване включват персонализирани здравни грижи, импланти и модификации на тялото,
протези, екзоскелети и носими технологии.
Наташа Вита-Мор, „първият женски трансхуманистки философ“,
е известна с нейния Primo Posthuman – произведение, изобразяващо как човек може да изглежда с такива технологични подобрения
като променяща цвета си кожа. Наташа Вита-Мор си представя

2

Ad hominem (от лат. към/срещу човека или към/срещу личността), още argumentum ad hominem (аргумент към човека) или лична
нападка, се нарича аргумент в логиката, реториката и критичното мислене, който е насочен към личността на опонента, а не
към неговия аргумент.

3

Аугмента̀ция (от лат. augmentum — увеличение).

4

Биоинформатика – област на науката, в която биологията, компютърните науки и информационните технологии се
обединяват в една дисциплина, за да анализират биологичната информация, използвайки компютри и статистически техники.
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бъдеще, в което хората се освобождават от конструкцията, диктувана от природата.
Техническа божественост
„Всички мечти се завръщат отново към единствения останал
инстинкт, да избягаш от очертанията на себе си“, Ханс Белмер
(Foster 1993).
Мисълта на Ханс Белмер има визионерска стойност. Тя обобщава
казаното дотук и стои в основата на всяко развитие на взаимоотношенията между човек и технологии. Смея да твърдя, че кодираният смисъл в това заключение е приложим за боди хакинга, но
и винаги е служил като естествен мотиватор в цялата история
на човечеството. Напускането на собствените ни очертания e
мечта инстинкт, но може да бъде разгледано и като техническо
занимание. Ако вникнем по-дълбоко в разбирането си за това какво
е технология, ще стигнем до смайващото заключение, че всичко
е технология (McLuhan 1987).5 И това не е спекулация. Храненето
е технология, ловуването, готвенето, диетите, подмладяването,
медицината, тренировките, спортът, развлеченията, музиката,
рисуването, театърът, литературата, азбуката, говоренето,
мисленето, медитацията. Очевидно всички нива на нашата дейност и средства за културна комуникация преминават през техническа способност, умения, методи, процеси, системи. Оставям
настрана ползите за бита, оцеляването, производството, икономиката, печалбите. Това, което е осъзнато като същинска липса и
винаги е подхранвало различни футуристични амбиции за човешкото техническо усъвършенстване (мечта инстинкт), са атрибутите на божественото: трансцендентност, вездесъщност, всезнание, всемогъщество, неизменност, нематериалност, безкрайност,
съвършена доброта и безусловна любов. Различните форми на изкуство изразяват стремежа към постигане на техническа божественост през напускането на собствените ни очертания. Смея да
твърдя – и частично я постигат. Изкуството е средство за постигане на техническа божественост.
Визуалните изкуства са неразделна част от всяко културно или
социално движение, което понякога е следвало, а понякога е и начело на новаторска философска мисъл. Хуманизмът е имал най-видимата си крепост в живописта по време на Ренесанса. Днес хората
обикновено свързват само идеята за този период първо с изкуствата, а след това с всички други постижения. Няколко столетия
по-късно – след Ренесанса, след Просвещението, след рационализма и емпиризма, модернизма и постмодернизма — друга школа на
мисълта е в центъра на вниманието. Отхвърляйки предишните
„антропологични универсалии“, постхуманизмът се опитва да
се отдели от зоната на човешката перспектива. Хуманизмът е
рестриктивен, вместо да се опитва да бъде флуиден и да проявява индивидуалната мисъл чрез различни идентичности. Такъв
вид гъвкавост е присъщ на постхуманизма и това го прави особено привлекателен за съвременните художници, които изследват
множеството гледни точки отвъд техните собствени, отвъд
личните идеологии или дори отвъд идентичността, присъща им
като членове на човешкия вид. Разположен между наука, технология и изкуство, постхуманизмът е интердисциплинарен както в
5
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„Най-човешкото нещо относно човека е нашата технология“ (Маршал Маклуан).

LucyandBart Lowtech Plastic Surgery

Артур Елсенаар Перфектният Пол:
„За свободата на лицево изражение“,
2012. Arthur Elsenaar, Perfect Paul: “On
Freedom of Facial Expression”, 2012
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Доминик Уилкокс (Dominic Wilcox) Finger-nose™ Stylus for Touch Screens

Дмитри Морозов ::vtol:: Последен
дъх, 2001 (Dmitry Morozov ::vtol:: Last
breath, 2001)

Ченг Гуо Фабрика за уста, 2012
(Cheng Guo, Mouth Factory, 2012)

своята теория, но и в художествените практики – приемането,
че човешката природа съвсем не е постоянна, че е непрестанно
развиваща се както като изразно средство, така и като начин на
разбиране. Често е по-скоро начин как да се гледа на изкуството,
отколкото изкуство; по-скоро е това, което активизира зрителя, отколкото предлаганото от художника на неговото внимание.
Това е предизвикателство – диалог, вместо монолог. Разбирането
за света като множество от разнородни перспективи се превръща в прерогатив. Появяват се въпроси относно етиката и справедливостта, социалните системи, равенството, комуникацията
между езика и трансвидовете, както и за мястото на всеки един
от нас в гигантския пъзел, който е самият Космос. На сцената
излизат художници и индивиди, които размиват границите между изкуство, наука и философия, разширяват нашето разбиране и
възприятие за света, като отхвърлят традиционните идеи за
човешката форма. Те ни показват, че изкуство и технологии винаги са имали връзки, по-дълбоки от очевидното. Като за изкуството ползите не са единствено в естетическото рафиниране.
Именно територията на философското направление естетика е
вододел, в който биват определени целите и очакванията, стоящи пред изкуството. На пръв поглед съвременното състояние на
изкуството още не се е отърсило напълно от очакванията за естетическа реализация, но трябва да отбележим и еволюция на самото понятие „естетика“, което понастоящем се тълкува повече
в своите социални измерения, отколкото декоративни и сетивни.
През целия XX век изкуството интензивно преосмисля, преработва и реконтекстуализира връзките между природата, технологиите и хората. В основата стоят моделите на релативност и
свързаност в социалната организация променени от технологиите. Естетиката и технологиите едновременно откриват своите социални измерения, с други думи своята обща цел. Процесът е
взаимосвързан. Периодът, в който технологиите се налагат като
проблем на социалното, диктувайки неговото развитие и определяйки мрежите за социална свързаност, позволява в изкуството
през въпросите за социалната отговорност да нахлуят новите
норми на образността. В този нов порядък технологиите не са
възприети само като инструмент на креативните практики, а
като тема с убежна точка, не по-различна от всички митопоетични конструкции, върху които стъпват културните традиции на
развитите общества. През XVII век изкуството се еманципира в
своите духовни измерения и се формира понятието „естетика“,
за да маркира границата с техниката и науката. Различният път
на развитие на изкуство и наука след Ренесанса са породени от идеите за хуманизма. Трябва да изминат няколко столетия, за да се
възстанови общият интерес и половините на едно цяло отново да
бъдат събрани. С индустриалната революция и идеите на модернизма тенденцията се обръща. Естетическият диктат на хуманизма
се е срещнал лице в лице с постхуманистичния диктат на наука и
технологии. Образите никога вече няма да са това, което са били.
Художествената рамка на постчовека

Ан Хамилтън Лице в лице, 2001
(Ann Hamilton, Face to Face, 2001)

Поставена между агресивните електронни медии и двеста години
индустриален вандализъм, дълго поддържаната идея, че тънкият
пласт от произведения на изкуството може някак да „разхубави“ и
дори значително да промени средата, звучи наивно. Една паралелна
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илюзия в артистичното влияние надделява през свръхестествената осмоза, излъчвана от произведенията. Същото лицемерие спрямо
общата красота е и територията на оградените със защитен ров
музеи. Въпреки че в ранните етапи на индустриализма е все още възможно такива декоративни медии като живописта и скулптурата
да въплащават естетическия порив, с технологичния напредък на
този порив му се налага да се отъждествява повече със средствата
на изследванията и производството. Очевидно е, че това далеч не
описва настоящата ситуация. В така отчужденото общество единствено образователната страна на изкуството все още има някакво значение. Артистът действа като полуполитически провокатор,
макар да няма как да бъде назован идеолог или моралист в конкретния смисъл на думата (Burnham 1968).
В цитираната по-горе „Естетика на системите“ Джак Бърнам безкомпромисно десакрализира естетическото убежище на
обект-ориентираното изкуство и поставя акцент върху процесите, протичащи между човека и заобикалящата го среда. Естетиката на визуалния обект е изместена от информацията като
„значим естетически фактор“. Човекът се е трансформирал в
Homo Arbiter Formae („творец на естетически решения“). Наблюдава се преход от обектно ориентирана към системно ориентирана
култура. Естетиката на системите е ключът към промяна в социо-техническите условия и новите еталони в изкуството

Джеймс Оугър и Джими Лоазо
Интерстициална пространствена
каска, 2003 ( James Auger and Jimmy
Loizeau, Interstitial Space Helmet, 2003)

През 1998 г. френският куратор Никола Бурио допълва идеите на
Бърнам в понятието „релационна естетика“. Той публикува книга,
наречена „Релационна естетика“, в която определя едноименния
термин като:
Съвкупност от художествени практики, които приемат като теоретична и практическа отправна точка цялостните човешки отношения и техния социален контекст, а не независимото и лично
пространство (Bourriaud 2002).
Бурио вижда художниците като фасилитатори6, а не създатели, и
разглежда изкуството като обмен на информация между художника и зрителите. Художникът в този смисъл дава на публиката достъп до властта и средствата да променят света.
Новата художествена антропология е антропотехнология. Тя определя технологията като култура, а културата – като технология.
За разлика от предишните векове, арт сцената днес най-често няма
хомогенност... Тази идеологическа и естетическа фрагментация е
довела до множество художествени езици. Пърформансът е вид изкуство, при който постхуманизмът се проявява най-често. С използването на собствената телесност на художника като средство за
изразяване се предлага по-мощен начин на комуникация. […] И така,
как човек може да разпознае постхуманистичното изкуство? В чисто визуален аспект не е толкова просто да се определи. С толкова
много стилове, колкото са и артистите, постхуманизмът носи индивидуалността на съвсем друго ниво, позволявайки на художника да
приеме колкото може повече гледни точки. Като добавим към това
непрекъснато променящата се дефиниция за това какво означава да
бъдеш постчовек и неспособността да се определят историческите
6
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Джеймс Оугър и Джими Лоазо
имплант за зъби, 2001 ( James Auger
and Jimmy Loizeau, Audio Tooth Implant, 2001)

Муун Рибас Земетръсен имплант,
2013. (Moon Ribas, Earthquake Implant,
2013)

Facilitate [fә’siliteit] – улеснявам, облекчавам, благоприятствам/спомагам за, съдействам на, подпомагам. Това е буквалният превод
на думата „фасилитирам“. Човекът, който извършва този процес, се нарича „фасилитатор“. Фасилитаторът не е учител, който
казва, той дава насоки и подпомага обучаемите в процеса на учене и развитие. Фасилитирането е процес, а не задача.

125 години Национална художествена академия
му корени и развитие, предизвикателството е доста трудно (Kordic, Godward, Martinique 2016).

те се появяват в „първата зора“ като съвременни
„кентаври“, наполовина мъже, наполовина машини.

Различните търсения на Новия Човек, настойчивият призив за нечовешкото, прераждането
в някакъв свръхестествен протезиран бог, опиянението от трансвидовата миграция, технологичната обсебеност пораждат възпроизводството на един нов вид физически тела, които
се държат като личности.

Преди няколко години една жена – шофьор на такси, потвърди тезата на футуристите, казвайки
ми, докато шофираше из софийските улици, че
те (шофьорите на такси) са съвременните кентаври. Това ме накара да се вгледам в градската
субкултура и да намеря начин да декодирам някои от съвременните митове, като ги кодирам в
създаването на нови същества. Съвсем като във
футуристки манифест заявих: Хенд екстеншън“
(Hand Extension) e проект за бъдещето в криза, чиито разцъфтяващи визии за реалността започват
от контейнера за боклук.

В продължение на векове хуманизмът диктуваше
правилата в изкуството и налагаше правилата
за това как да изглеждат произведенията на изкуството и какво да изобразяват. Постхуманизмът е
роден от технологията много по-късно, като еволюирала, много напреднала версия на хуманизма и
има за цел да промени всичко, което хората бяха и
мислеха, че са. Като изобретяваме роботи или изследваме космоса, например, нашият вид става все
по-малко специален, като се фокусираме все повече
върху научните открития, които биха направили
нашето минало по-ясно и бъдещето ни по-лесно.
Тези тенденции се отразяват от и в изкуството,
във всички негови области, било то литература
или визуални изкуства. Може би първата конкретна стъпка към постхуманисткото изкуство е взета
от футуризма (Kordic, Godward, Martinique 2016).
Ето какво казват самите футуристи:
След господството на животинското, ето началото на механичното царство. 7
Следствието:
Докато други модернисти от епохата гледаха към
архаични цивилизации и класически митове, футуристите гледаха към бъдещето през обектива на
настоящето. Те си представяха тялото извън биоса като сливане на човек и машина. Неотдавнашната културна теория се върна към тази тема в
постмодерен контекст, независимо дали е в киборгите на Дона Харауей, в постхуманизма на Катлин
Хейлс или в теорията за транс-корпореалността
на Стейси Алаймо (Davidson 2019).
Маринети лансира две концепции за футурологична (и/или евгенна) технология, които са свързани с
идеята за аналогията човек-машина: механичният
човек с взаимозаменяеми части и човекът, умножен
или удължен от машината. Технологичният ъпгрейд на човека се разкрива като процес с две тенденциии: самоизграждане и саморазрушаване, подобряване и ампутация, раждане и смърт. Човекът се
преражда като технологичен субект: футуристи7

Проектът представя колекция от приспособления, които определени хора ползват като инструмент за преравяне на съдържанието в кофите за боклук. Главните действащи лица в този
„Нечовешки театър“ (SubHuman Theatre) по софийските улици са маргинални фигури, бездомници, клошари, аутсайдери, безработни. Разгледах
този феномен през призмата на технологичния
ъпгрейд като ефект от една своеобразна lowtech кибернизация. Опитах се да дестабилизирам
стереотипите и да изведа един конкретен обединяващ монотип – този на технологичния ъпгрейд, който всъщност е архетип.
Архетипът е демонстриран най-ярко от митичния Икар.
Чрез него [Икар] до нас достига първият пример за
човека, смесващ своя поетичен идеал с тялото си
като инструмент за постигането на този идеал.
Икар заявява човешката непримиримост и съпротива срещу константността на своя образ – недостатъчен, за да го изрази, недостатъчен да го
прояви, недостатъчен, за да постига. Пример за
това как може да се постига това, което е извън
пределите на съзнанието, познанието и опита.
Той първи направи от мисълта си жест към невъзможното, първи смеси тялото си с конструкция, с
предмет, с нечовешкото (Шурелов 2009).
Дръзко е поставянето на знак за равенство между Икар и градския клошар. Технически те съвпадат, разликите са само в целите, които си поставят. Всеки търси да постигне своята лична
техническа божественост, да постигне мечтата инстинкт да напусне собствените си очертания, т.е. да осигури своето безкрайно постигане. Дали целта е естетизирана и възвишена от
майсторски сглобена литература или е суров социален спазъм, то технологията на „добавката“

„After the reign of the animal, behold the beginning of the reign of the machine“ (Технически манифест на футуристичната литература).
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е обща. Смъртта е другата допирна точка. При
Икар тя е физическа, при клошарите е социална.
Търсят се механизмите за тяхното прераждане.
Обръщайки поглед към постхуманистичните ходове на футуристите, видяхме типичното размиване между раждането и смъртта в съчетаването на човек и машина. Кръщението на футуриста
е промишлено, новата идентичност е машинна,
а метафората на технологичното прераждане –
валидизирана. Футуристите осъзнато се позовават на чувството, че са „отвъд“ човека, че подобряват тялото, правейки го по-добро, по-мощно
и по този начин създават нещо повече от човек
(което днес се смята за чисто трансхуманистична концепция). Обединявайки човешки форми с механични, те излизат извън границите на тялото,
като изграждат представата за нещо ново.
Във футуристичните манифести има отчетлива тенденция концептуалното да произлиза от
връзката със социалните системи. Изразът на
тяхното творчество е все още твърде материален, традиционен и обект-ориентиран. Модернизмът трябва да бъде преодолян от постмодернизма, за да се отърси от производството
на артефакти. Питър Вайбел прави брилянтна
дисекция на този процес:
Художествената антропология е антропотехнология, тя е медиа-антропология, антропология на
универсалните медии. В този смисъл тя е предизвикателство за утвърдените хуманитарни науки.
Преди 19-ти век изкуството се е считало за продукт на експерти с компетентности и занаятчийски умения да създават картини, скулптури и
архитектура, поръчани от светската или духовна
аристокрация, и да бъдат представени в замъци и
църкви. Модерното изкуство се разбира като изражение на индивида, на вътрешното Аз, без никакво възлагане. Художествената антропология
поставя под въпрос съдържанието на модерното
изкуство. Ако едно произведение проектира отношения между технологията, природата и хората,
това не е израз на себе си. Неговият вид изследвания е по-научен и иновативен. Той поставя под въпрос традиционните представи за човечеството
(Lее, Slager 2010, p. 57).
Последният цитат загатва за тенденции, в които изкуството скъсва с антропоцентричната
си мотивация. Това обяснява интереса в настоящия текст, насочен към изкуство, което пресича границите между художествената хипотеза
и научния експеримент, като теренът за това
драматично пресичане е предефинирането на
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човешкото тяло. Тялото си остава тяло, но все
по-малко човешко. Причините и следствията
от този процес са разнородни. Те са свързани с
липси, чието запълване можем да проследим.
Телата са хакнати, гените са картографирани,
протезите са прикрепени и химерите са проектирани в лаборатории. Транс-видове, транс-джендър и дори транс-човекът се множи“ (STELARC |
PROJECTS n.d.).
Съвместното съществуване между личността
на автора и постиженията в областите изкуство и наука, в лицето на боди хакера се появяват под знака на компенсацията. Мога да отлича
два вида компенсация. Едната е свързана с нарушената цялост на унифицираната човешка природа. Това е нашата психо-соматична биологична принадлежност към човешкия вид. Другата е
свързана със стратегиите на една контролирана
еволюция, насочваща човека към непредсказуемо
бъдеще. Перспектива, заредена с експлозивната
мощ на един протезиран бог.
Бих искал да проследя няколко примера за авторски проекти, които са свързани с утопичната
представа за постчовешко бъдеще. Във визуално отношение прави впечатление, че мястото,
където се съсредоточават множество от опитите, е човешката глава. Главата, поставена на
пиедестала на раменете, е като комуникационен
център, метафоричен генератор, мултимедиен
обект, щабквартира на постхуманистичен стартъп. Ще разгледам различни технологични интервенции в тази област и историята на обекти, дебаркирали със завоевателски намерения на
най-високата кота на човешкото тяло. Надявам
се наложеното от мен ограничение да е забавно и
същевременно да оформи една по-отчетлива картина на това как се изменя човешката природа.
Ако се съгласим, че вглеждането в нашите лица
води до красноречиво свидетелство за това.
Механичният портрет на поета футурист, видян сякаш като в огледало с двойно отражение, е
футуристичната аналогия за истинска симбиоза
на човека и машината (Berghaus 2009).
В манифеста за футуристично механично изкуство на Панаджи и Палагини от 1922 г. виждаме
почти буквално описание на портрета на Тато:
Зъбчатките изтриват мъгливото и нерешителното от очите ни, всичко е по-натрапчиво, решително, аристократично, остро. Чувстваме се
механично и усещаме, че самите ние също сме на-
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правени от стомана, ние също сме машини, ние също сме механизирани от заобикалящата ни среда... Това е нуждата, която чувстваме, и
това е принципът на нова естетика (Pannaggi, Paladini 2009, p. 124).
Школата Баухаус е продължител на разбирането за ново единство
между изкуството и технологиите. Първата Баухаус изложба е
във Ваймар през 1923 година и е проведена под надслов „Изкуство
и технология – Ново единство“. Тя подсказва в каква посока се движат изследванията. Тричасовото метафизично ревю „Триадичен
балет“ на Оскар Шлемер е един от образците.
Едуардо Kaц Time Capsule, 1997

Стеларк Трета ръка, 1980
(Stelarc, Third Hand, 1980)

Телевизионният шлем на Уолтър Пихлер от 1967 година е техническо устройство, което изолира потребителя, като го вкарва в
безкрайна мрежа от информация: затворен срещу външния свят,
ползвателят е изцяло фокусиран върху екрана пред очите си. Тази
работа на Уолтър Пихлер не само официално предвижда VR очилата, разработени десетилетия по-късно. Той също така артикулира въпроси за съдържанието във връзка с медийния опит много преди да се открие дори понятието „виртуален свят“. Пихлер
нарича своето изобретение „портативна всекидневна“ и това
обикновено се тълкува като оскърбителен сарказъм (Virtual Worlds:
Walter Pichler’s Futuristic Visions 2013). Културно-песимистичната
интерпретация на неговото произведение се припокрива с тезата на Маршал Маклуан, че техническото устройство е толкова
мощно, че дори може да функционира без съдържание.
Произведенията на Пихлер са сред най-ранните примери за медийна критика. Неговите странни обекти критикуват способността
на новите медии да предизвикват мързел и атрофия. Три от произведенията му, по-специално „TV-шлем“ (преносима всекидневна),
„Малка стая“ и Intensivbox, формират един вид пакет, като всички
те приемат приблизително формата на изолационна камера и осигуряват вход за медийно съдържание. За Пихлер, изглежда, медиите не са архитектура, следователно той ги превръща в такава,
като създава конструкции, които да въплъщават физически присъствието им. Индивидуализираната матрица става реалност.
С образование на учен, преквалифициран в художник, основната
загриженост на Карстен Хьолер е свързана с природата на човешкото възприятие и самоизследване. Когато навлиза в света на
изкуството, произведенията му внасят в изложбените зали научнo-изследователски подход и ги превръщат в своеобразни лаборатории. Той изследва емоциите, възприятията, взаимодействията
между публиката и творбите. Той създава многожество проекти,
които привличат зрителското участие и взаимодействие, докато поставят под въпрос човешкото поведение, сетивността и
логиката. Неговата „лаборатория на съмненията“, въплътена
в обекти, вариращи от увеселителна въртележка и пързалки до
обърнати очила, често съдържат игриви, халюцинаторни или
мрачно хумористични обертони, за да провокира ново изживяване
и да даде повод за размисъл. Хьолер има за цел да дезориентира и
по този начин да стимулира предкогнитивни (от лат. cognitio –
„познание“) състояния на чисто усещане.

Гравиран фронтиспис от съчинението на Джон Булуер „Филокофус“,
(Philocophus) от 1648 г.

Проектът Обърнати очила (Upside down glasses) е базиран на експеримент, извършен от Джордж Стратън през 90-те години на
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XIX век. Докато изучава възприятието в зрението, психологът е
носел специални очила, които обръщат образа нагоре и надолу и
наляво и надясно. Той открива, че след 4 дни непрекъснато носене
мозъкът му започва да компенсира необичайната перспектива и
той отново възприема света по правилния начин.
Дейзд Дигитал (Dazed Digital): Как смесвате работата си с пърформанса?
Люси и Барт: ЛюсиендБарт (LucyandBart) вече е на турне. След работата в нашето студио сега имаме желание да покажем процеса и да привлечем аудитория. От галерии и арт изложения ни помолиха да покажем
„представления на живо“ на някои от нашите концепции. За галерия в Холандия поставихме пърформанса „Нискотехнологична пластична хирургия“, като залепихме Куки и Очи към лицата на посетителите. Успяхме да
предефинираме пейзажа на лицето, като променяхме външния вид на скулите или подчертавахме устните, създавайки аналогова версия на пластичната хирургия. Ние сме на разположение за коледни партита, Бар
Мицва, сватби и бебешки празненства! (The Magic of Lucy and Bart 2009).
Нискотехнологичното протезирано подобряване на LucyandBart е
вдъхновено от генетичната манипулация и нормите за красиво,
дефинирани от съвременното състояние на обществото и съвременните технологии. Идеала за красота се развива и променя в зависимост от новите технологии.
Човешкото лице е терен за експерименти отвъд модата и представите за красиво в работата на Артур Елсенаар.
Артур Елсенаар (р. 1962) е холандски пърформър, бивш радиопират
и хакер, чиято работа изследва компютърно контролирания израз
на лицето. Елсенаар е очарован от интимната връзка на електричеството и човешкото тяло и е инициатор на електро-лицевата хореография. Проектът е продължение на неговата известна
лекция/пърформанс “Huge Harry”, в която дигитален персонаж изнася лекции за комуникацията между компютър и човек. Новата
лекция/пърформанс представя резултатите от докторската му
теза, озаглавена “Facial Hacking: The Twisted Logic of Electro-Facial
Choreography” от 2014 г., и демонстрира превъзходните качества
на дигиталния срещу невронния контрол на лицето.
Доминик Уилкокс работи между световете на изкуството, дизайна, занаятите и технологиите, за да създава иновативни, провокиращи мисълта и изненадващи обекти. Британският художник и
дизайнер е учил в Кралския колеж по изкуствата.

Нийл Харбисон
първият киборг художник

Такао Сомея и Томоюки Йокота
Е-кожа, подобна на татуировка,
(Tattoo-like ‘e-skin’, Takao Someya and
Tomoyuki Yokota)

Една от работите му включва първите GPS обувки в света. Пръсто-носовият писец за тъчскрийн е свързан с практическа необходимост. Удължаването на носа „пръст“, позволява навигацията,
когато телефонът може да се държи само с една ръка, ако например другата е мокра или е заета с книга или лъжица.
Убедих се, че във всичко, което ни заобикаля, има стотици идеи и
връзки, които чакат да бъдат намерени. Ние просто трябва да гледаме достатъчно внимателно. Някои от моите идеи се развиват от
наблюдения върху човешкото поведение и ги изразявам чрез предметите, които създавам (Wilcox 2011).
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Дмитри Морозов (Morozov n.d.) активно развива концепцията за
„пасивни инструменти“. Под такива инструменти той има предвид различни мултимедийни обекти, които не трябва толкова да
управляваме, а по-скоро да съществуваме заедно с тях, тъй като
са във взаимоотношение на взаимна „хибридна“ симбиоза. Проектът „Последен дъх“ е пример за такъв инструмент. Принципът
на действие на обекта е изключително прост – издишаният въздух (неговото налягане и дебит) активира генеративен процес в
зависимост от параметрите на издишване, който контролира
движението на въздуха в органа. Обектът не изисква специална
техника на свирене, въпреки че промяната в дишането (умишлено или поради физиологични причини) пряко засяга както динамиката на звука, така и другите параметри на генерирането на
звуковия поток.
„Фабрика за уста“ на Ченг Гуо (Guo 2012) е серия от функционални машини, специално проектирани да се управляват от устата
на потребителя. Проектът има за цел да проучи възможностите и гъвкавостта на устната форма и възможните положителни
употреби на негативните телесни състояния. „Фабрика за уста“
допълва и естетиката на производството чрез серия от перформативни устройства. Производствените устройства на Ченг Гуо
въплъщават и усилват взаимната връзка и ефекти между нашето
тяло и нашите инструменти.

Биохакерът Тим Кенън (Tim Cannon) има в ръката си инсталирано
електронно устройство, захранвано
от батерии. Имплантът
представлява компютърен чип,
предаващ телесни данни на
смартфон.

Патрик Паумен Рентгенови снимки
на моите #biohacking #implants

Ан Хамилтън използва собствената си уста като пинхол камера.
Когато устата се отвори, филмът се експонира. Получените изображения на лица и пейзажи са странно изкривени, кривината на
устните ѝ образува форма, която почти прилича на око. Фигурата
или пейзажът се превръщат в зеница на очите, създадена от устата, по същия начин, по който човек вижда себе в отражението
на зеницата на друг човек. Изображенията са част от серия, озаглавена „Лице в лице“, издадени през 2001 г., включвайки 67 принта
на различни личности и пейзажи (Hamilton 2001).
Интерстициалната (междинно-) пространствена каска (Interstitial
Space Helmet – ISH) (Auger & Loizeau 2004) е емпиричен коментар за
съвременната комуникация, опосредствана от технологията.
ISH разглежда възхода на дигиталното посредничество на човека
и как това предизвиква нормативните идеи за възприемането,
личността и комуникацията. Докато се намира пред екрана, взаимодейства с други хора чрез уеб камери и изкуствени персонажи, аватари, съвременният потребител може да срещне проблеми, свързани с реалните хора във физическите взаимодействия.
Концепцията размива тези два свята, като взима елементи от
виртуалното във физическото. Това е сякаш продукт за поколението Отаку (Вашата къща). Японските отаку са силно повлияни
от системата, от стреса, продукт са на консуматорското общество, затова се изолират, затварят се в собствен свят, признавайки факта, че Интернет е създал нови форми на социално
взаимодействие и поведение. Онлайн чат стаи, игри и виртуални
светове като например Second Life, където можем да бъдем всеки,
когото сме избрали да бъдем, илюстрира това. Нормативни начини на поведение и правила не съществуват и за някои тези места
са по-удобни от физическия свят.
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Медицински интервенции и изкуство
Друг проект на тандема Оугър и Лоазо – „Аудио
имплант за зъби“ – може да бъде допълнителен
поглед към темата. Физическият ъпгрейд в примерите до този момент бяха предимно прикачени (wearable) устройства и обекти. Макар и
вдъхновени от процесите за преобразуване, протичащи в интериора на човешкото тяло – генетични, психични, поведенчески, оставаме с впечатлението, че тялото е поставка за утопичен
дизайн. С намесата на медицината, хирургията и
необходимостта от лабораторна работна среда
се изменя „палитрата“ и „платното“ на художниците. Новите средства и новата среда са импланти, медии, микрочипове, компютърни симулации,
холография, човешки протези, експериментална
фотография, статистика, пластични операции,
фрактали, роботика, факс машини, виртуална
реалност, мрежи, сателити, видео, телероботи,
телетранспорт, телематика, геноми, биотехнология, морзов код, ДНК и пр.
„Аудио имплант за зъби“ (Auger & Loizeau 2001) на
дуото Оугър и Лоазо представя радикално нова
концепция в личната комуникация. Миниатюрно
аудио изходно устройство и приемник се имплантират в зъба по време на рутинна стоматологична операция. Те предлагат форма на електронна
телепатия, тъй като звуковата информация резонира директно в съзнанието. Зъбният имплант се
състои от 3 отделни елемента: 1. Нискочестотен
приемник (150kHz). 2. Пиезоелектрическо микровибрационно устройство. 3. Електромагнитен микрогенератор. Използва се модифициран мобилен
телефон или специално устройство, за да се приеме сигнал от далечни разстояния. То се настройва
и за пълно персонализиране, тъй като получаването на нежелана звукова информация е подобна на
техношизофренията. След това устройството
предава нискочестотен сигнал, който активира пасивния приемник (в зъба) чрез магнитни полеви ефекти. След това датчикът преобразува
този сигнал в ниско амплитудни вибрации. Тогава
във вътрешното ухо се приема звука чрез костна
трансдукция.
Представете си, че се събуждате през нощта и
усещате вибрациите на земетресение от другата страна на света, пулсиращи през тялото ви.
Това е реалност за родената в каталуния Муун
Рибас (Moon Ribas n.d.).
Тя заявява: „Аз съм киборг“. Два импланта, разположени в краката на Рибас, са свързани с онлайн
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сеизмични сензори, които изпращат вибрации в
реално време през тялото ѝ при всяко земетресение. „Преди знаех, че Земята е жив организъм,
сега го усещам“, казва Рибас. Новооткритият сеизмичен усет на Рибас ѝ позволява да надмине
ограниченията на човешкото възприятие и да
синхронизира тялото си с непонятните мащаби
и движения на природни явления. Рибас вижда технологията като възможност да променим отношенията си с нашето обкръжение: „сега, когато
съм киборг, не се чувствам по-близо до машини
или роботи, чувствам се по-близо до природата,
защото мога да почувствам своята планета, и аз
се чувствам по-близо до други животински видове, защото мога да усетя земетресения, както
другите животни могат. Ако бихме могли да разширим сетивата си, за да възприемем и разберем
планетата си по-дълбоко, поведението ни би се
променило“. Рибас яростно вярва, че всички можем да разширим възприятието си и да станем
„сенстронавти“. Вместо да променяме света тя
ни моли „да сме достатъчно смели, за да се трансформираме“.
Муун Рибас заедно със своя приятел и киборг Нийл Харбисон е съосновател на Cyborg
Foundation (Cyborg Foundation n.d.) през 2010 г.
Фондацията е международна организация, която има за цел да помогне на хората да станат
киборги, да защитава правата на киборгите и
да насърчава киборг изкуството. През 2017 г.
тя сформира обществото Transpecies – група,
която дава глас на нечовешките идентичности и защитава правото на самодизайн.
След задълбочено проучване на възможностите
на телематиката и телеприсъствието Едуардо
Кац насочва интересите си в новата област на
генетиката и биотехнологиите. На 11 ноември
1997 г. Kaц показва Time Capsule (Time Capsule 1997)
по бразилската телевизия (Canal 21). В присъствието на лекар и телевизионна аудитория на живо
Кац имплантира микрочип в левия си крак, което
позволява на тялото му и неговата самоличност
да бъдат регистрирани в база данни за идентификация на животни, използвана за проследяване
на загубени домашни любимци. Само няколко минути след операцията Кац официално е регистриран едновременно като собственик и като домашен любимец. Това сатирично сливане на плът и
технология е едно от първите изследвания на художника в биотехнологичното изкуство.
Така, както го преживяваме днес, преминаването в
дигитална култура – със стандартни интерфейси,
които изискват от нас да се забием пред клавиатура
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и да седим зад бюро, втренчени в екран – създава физическа травма, която усилва психологическия шок,
генериран от все по-бързи цикли на технологично
производство, разработки и техническо остаряване. В своята най-очевидна проява тази физическа травма придобива форма на карпално-тунелен
синдром и болки в гърба. В по-малко очевидната си
форма настоящата стандартизация на интерфейса доведе до цялостно ограничаване на човешкото
тяло, което е принудено да съответства на една
кутия – форма на компютърна конфигурация (монитор и процесор). По-скоро тялото стана продължение на компютъра, а не обратното. Това може
би само отразява общите перспективи на технологията, тъй като органичният живот наистина
се превръща в продължение на компютъра, тъй
като възникващите вектори в микрочипната технология ясно сочат биологичните източници като
единствения начин за продължаване на експоненциалния процес на миниатюризация извън границите
на традиционните материали.
Очевидна е необходимостта от алтернативни начини за изживяване на дигиталната култура. Мокрият хостинг на цифрова памет – както е показано с
Time Capsule – сочи може би не по-малко травматична, но все пак по-свободна форма на въплътяване на
такова предложение. Живото тяло иска да излезе от
неудобната кутия и да има неограничено движение.
Само при смъртта тялото почива в кутия. Интрадермалното присъствие на микрочип разкрива драматизма на този конфликт, тъй като се опитваме
да разработим концептуални модели, които дават
явни нежелани последици от този импулс и които в
същото време ще ни позволят да съгласуваме аспекти от нашия опит, все още като цяло считан за антагонистичен, каквито са свободата на движение,
съхранение и обработка на данни, влажни интерфейси и мрежови среди (Time Capsule 1997).

менните стратегии за определяне и оценка на света и тялото, което обитава и взаимодейства с
него (Stelarc a.k.a. Stelios Arcadiou [no date]).
Стеларк (STELARC | PROJECTS n.d.) е автор, спечелил
статута на жива легенда, който физически и визуално сондира, акустично усилва и хирургически
манипулира собственото си тяло. Широкото му
творчество се състои от медицински уреди, протези, роботика, системи за виртуална реалност
и филми, които изследват вътрешността на
тялото му. В своята работа Стеларк често използва интернет и биотехнологии, за да изследва
алтернативни, интимни и неволни интерфейси,
движейки се на ръба на това, което повечето приемат като граници на човешките възможности.
Стеларк хирургически вгражда допълнително ухо
на ръката си с идеята за обществено достъпен
акустичен орган за хора от други места. Въпреки че изпълненията на Стеларк са изключително
зрелищни, те винаги са концептуално заредени
със силни внушения за връзката между човешкото тяло и технологията и безотказно обогатяват разбирането ни за самите нас.
Медицински интервенции и субкултура
Определение за протеза е записано за първи път
като „част от хирургията, съдържаща се в замяна на липсваща част от тялото“ (Armstrong 1998).
Необходимо е да се разграничат два различни
смисъла на понятието: негативните протези са
тези, които подменят липсваща част от тялото, те функционират под знака на компенсацията; докато позитивните протези съдържат
една по-утопична версия на технологията, в която човешкият капацитет е екстраполиран.

Стеларк предполага, че сме достигнали крайната
еволюционна точка, от която следващият логически етап на адаптация е органичното асимилиране на механиката. В „Простетика, роботика
и отдалечено съществуване: Постеволюционни
стратегии“ той пише: „Това вече не е въпрос
на увековечаване на човешкия вид чрез възпроизвеждане, а на подобряване на индивида чрез
препроектиране. Това, което е важно, вече не са
мъжко-женските отношения, а интерфейсът човек машина. Тялото е остаряло“ (Stelarc 1991).

Два примера могат да ни послужат за илюстрация на един трети вид протезиране. Едновременно с преодоляването на един недостиг те
също така разширяват телесния потенциал, в
конкретния случай – сетивния. Компенсацията
е повод не само за запълване и възстановяване
на нарушените функции, но и възможност за тяхното подобряване със средства, които природата не е осигурила в комплекта на родения като
човек. Допълването на комплекта е своеобразна
хакерска намеса. Съвсем очевиден пример за боди
хакинг от 1648 г. е изследването на Джон Булуер,
в което глух човек „чува“ музика благодарение на
костната проводимост на зъбите.

Аз не съм техно-нърд, дори не съм техно-ентусиаст в този смисъл на думата. Технология произлиза от гръцката дума techne, което означава
„умение“. Така че технологиите са просто съвре-

Джон Булуер (кръстен 16 май 1606 г. – погребан 16
октомври 1656 г.) е английски лекар и натурфилософ, който е написал пет творби, изследващи
тялото и човешката комуникация, по-специално
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чрез жестове. Той е първият човек в Англия, който
предлага система за обучение на глухи хора в специално създадена за целите академия. Според неговите наблюдения някои глухи хора могат да „чуят“
вибрациите, произведени от музикалните инструменти, чрез костната проводимост на зъбите. Булуър смята, че тялото може да развие една
по-обща сетивност като например това, че окото
може да се използва за възприемане на речта чрез
четене на устни. Неговите следващи генетични
творби отразяват интуитивното му желание да
свърже тялото с областта на технологиите.
Друг, този път съвременен пример, с който боди
хакингът е постигнат, е медицинската интервенция на Нийл Харбисон (Neil Harbisson), първият
киборг художник, който вярва, че хората имат
възможността да използват технологиите, за
да надхвърлят възможностите на сетивата си.
Роден с невъзможността да вижда цветове, той
носи протезно устройство – антена, хирургически поставен имплант. Антената се извива нагоре и назад от задната част на черепа му и му позволява да „чуе“ цветовия спектър, включително
цветовете извън обхвата на човешкото зрение.
Тя му позволява да възприема видими и невидими
цветове чрез звукови вибрации в черепа му, включително инфрачервени и ултравиолетови лъчи,
както и да получава цветове от пространството, изображения, видео, музика или телефонни
обаждания директно в главата му чрез интернет
връзка. Харбисън се идентифицира като киборг;
счита се за технологичен преходен вид; той вече
не се чувства 100% човек. Същевременно заявява, че връзката с технологията го е върнала към
природата. Неговите творби изследват идентичността, човешкото възприятие, връзката
между зрението и звука и използването на художествено изразяване чрез нови сензорни входове.
Какъв би бил светът, ако имаме дисплеи, които
могат да се прикрепят към телата ни и дори да
показват нашите емоции или нивото на стрес
или безпокойство. В допълнение към това, че не
се налага да носим устройство през цялото време, те могат да подобрят начина, по който взаимодействаме с хората около нас, или да добавят
изцяло ново измерение към общуването. Такъв
пример за интегриране на електронни устройства с човешкото тяло предлагат от Университета в Токио. Там са разработили ултратънък
защитен слой, който помага за създаването на
електронни показатели за нивото на кислорода в
кръвта, сензори за сърдечен ритъм на е-кожата
за спортисти и други приложения. Екипът демонстрира използването му чрез създаване на дисплей с органичен светодиод (OLED – Organic Light-
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Emitting Diode). Интегрирането на електронни
устройства в човешкото тяло за подобряване
или възстановяване на функцията на тялото за
биомедицинските приложения е целта на изследователи от цял свят. Прикачената (wearable)
електроника трябва да бъде тънка и гъвкава, за
да се сведе до минимум въздействието, когато
се прикрепя към тялото.
Тим Кенън е американски разработчик на софтуер, предприемач и биохакер, базиран в Питсбърг,
Пенсилвания. Той е най-известен като главен информационен директор на Grindhouse Wetware, биотехнологична стартъп компания, която създава
технология за увеличаване на човешките способности. Кенън има различни импланти за модифициране на тялото, включително за радиочестотна идентификация (RFID) в ръката си и магнитни
импланти в пръста, което го етикетира като
киборг в медиите. Поради юридически и етични
ограничения за видовете хирургични операции,
които могат да бъдат извършени върху хора, повечето от тези модификации не могат да се правят от лекари или анестезиолози. Вместо това
те се правят от експерти по модификация на тялото или на базата на „направи си сам“.
Патрик Паумен (Patrick Paumen) е биохакер, който
експериментира с импланти от 2011 г. Има общо
12 импланта, 5 биомагнита и 7 RFID транспондера от компания Dangerous Things. Биомагнитите
позволяват на Патрик да усеща магнитни полета, както и да повдига малки обекти. Различните импланти за радиочестотна идентификация
са предимно за приложения за контрол на достъпа като отключване на врати в дома, офиса и
колата, както и за отключване на смартфона му
и влизане в неговия лаптоп. Той може също така
да споделя данни за контакт или други данни,
контролна електроника и измерване на телесната температура. Последният му имплант е
VivoKey от Dangerous Things, който е способен да
се свързва със софтуер за сигурност и да изпълнява криптографски задачи. Патрик е включен в
множество национални и международни медийни
публикации, включително Wallstreet Journal и немски документален филм за киборгите.
Genesis Breyer P-Orridge – певец, автор на песни,
музикант, поет, изпълнител и окултист, идентифицирайки се като трети пол и използвайки
конфронтационно представяне – надхвърля доста ограничения, дори и спрямо постмодерните
стандарти. След като се жени за Жаклин Мери
Брейър през 1993 г., двамата заедно започват
проекта Pandrogeny. Той е опит да се обединят
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като „пандрогин“ или единично образувание чрез
използването на хирургическа модификация, за да
заприличат физически един на друг. Изследването и разбиването на ограничените понятия за
пол е основна тяхна тема.
Заключение
Това, което природата прави сляпо, бавно и безмилостно, човекът може да направи провидливо,
бързо и любезно (Galton 1985).
Цялата визуално-концептуална линия, която проследихме от футуристите до днес, демонстрира как различни творци и индивиди разширяват
постчовешката субективност, търсейки начини
да се интегрират с технологиите. Боди хакерите произвеждат нова образност и възприятия,
давайки ни възможност да надникнем в един
постчовешки свят. Структурата на субективността, знанието и моженето са изправени пред
множество перспективи, показвайки, че интеграцията между технологията и Аз-а е възможна
реалност. Посхуманистичната перспектива подпомага естетиката да открие своите социални
измерения. Свикнахме да приемаме, че мястото
на изкуството е да осигури рамка за обществен
дебат. Философът и теоретик Рози Брейдоти
подчертава значението на изкуството в този
дебат заради начините, по които то ни свързва
с „животните, растителните, земните и планетарните сили, които ни заобикалят“. Работейки
не само с визуални, но и с биологични и механични
средства, художниците не само развиват научни
постижения в своето изкуство, но и предприемат
нови форми на изследване. Те прекъсват традицията в производството на артефакти, насочвайки вниманието си към системите, поведенческите модели, комуникационните стратегии и
в крайна сметка работейки със собствената си
телесност в различни перформативни ситуации.

то допълнителни механични протези от времето на индустриализма; новите протези дълбоко
влияят на действията на тялото и се сливат с
неговите биологични функции. За да обобщим – в
отношенията си с технологията тялото изглежда, че трябва да бъде превъзмогнато, превърнато,
пре-създадено. Съответно на човешкия копнеж за
безплътен интелект, тялото изглежда обречено
на безмилостна ентропия, нарастваща успоредно
с технологичното развитие. Предлаганите нова
биология и генетика възмутително потвърждават баналната неспособност на тялото да се
съревновава с абстрактната безтелесност на
машината. Съпоставени с компютър с интернет
достъп, нашите тела изглеждат по-скоро бедни,
сковани, неподвижни… (Шурелов 2009).
Какво е нашето постчовешко бъдеще? Разбирането на човека за човешката природа се променя. Въпросът какъв ще бъде следващият етап в
еволюцията на човека е обезпокояващ. Еднозначен отговор няма. През 1954 г. немският философ Мартин Хайдегер пише в есето „Въпросът
за технологията“ твърдението, че технологията е това как разбираме какво е около нас и че
не трябва да се позиционира като „друго“ или
отделно от човека. В книгата „Нечовешкото“
от 1988 г. френският философ Жан-Франсоа Лиотар се пита дали една мисъл може да продължи да съществува без тяло и дали това може да
бъде средство за нова постчовешка субективност. Съвременният свят е погълнат от доказателства за дълго предсказваното сливане на
нашите тела с технологията. Възможността
за надграждане, което извежда тялото в нови
територии, става все по-малко научна фантастика и повече реалност. Боди хакингът е дръзко
предизвикателство към културните и социални
модели, той сякаш твърди, че процесът на създаване не е приключил в шестия ден и призовава
Човека да поеме щафетата.

Тялото като „месо“ (Willam Gibson); погледът в бъдещето, където хората ще водят безсмъртно, безтелесно, дигитално съществуване (Hans Moravec);
краят на уникалния феномен, наречен тяло ( Jean
Billard); модерното тяло е инвалид, то е протезирано (Paul Virilo); „тяло без органи“ (Gilles Deleuze
и Felix Guattari); This Is My Body, This Is My Software
(Орлан); Primo Posthuman (Natasha Vita-More); The
Human Body is Obsolete (Стеларк) са твърдения,
които изглежда са напът да унищожат тялото.
За да може то да съществува и да функционира
правилно, тялото изисква все повече high-tech протези, съществено различаващи се от онези прос-
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АЛОИС РИГЛ И ОПАЗВАНЕТО НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Стефан Белишки
Австрийският историк и теоретик на изкуството Алоис Ригл (Alois Riegl) е сред най-значимите
фигури в хуманитарните изследвания от началото на ХХ век. Известен обикновено с принадлежността си към Виенската школа в историята на
изкуството, той има знаков принос и в развитието на теорията на опазването и реставрацията
на културното наследство. Интересът към личността и творчеството му се засилва отново
в края на ХХ век, но у нас до днес той остава сравнително непознат и в сянката на други големи
имена. Неговите основни трудове все още не са
преведени на български език и от наши автори
няма сериозни изследвания на научните му приноси. За да бъде разбрана работата му, посветена на културното наследство, е необходимо да
се познава по-ранното му професионално изграждане в областта на историята на изкуството и
приносът му в тази дисциплина.
Алоис Ригл е роден през 1858 г. в Линц, Австро-Унгария. Семейството му пътува и се мести на различни места в империята покрай работата на
баща му. Този живот го кара да опознае различни
културни особености на многонационалната Австро-Унгария. Той е 17-годишен, когато през 1875
г. пристига във Виена. Записва се да учи право във
Виенския университет, следвайки семейното желание. Това обаче очевидно не го влече и през 1878
г. се насочва към история и философия. Посещава
лекциите на Макс Бюдингер, от когото възприема
позитивистичния исторически метод; на Роберт
Цимерман и Франц Брентано, както и на други последователи на различни школи, и от всички тях
получава широк теоретичен хоризонт.
Ригл проявява специален интерес към историята на изкуството и през 1881 г. става студент
в престижния Австрийски институт за исторически изследвания, който по това време е независима академична институция.1 Особено влияние
върху формирането му като познавач на изобразителното изкуство оказват лекциите на Мориц
Таузинг (Riegl, Aloïs 2018). Курсът в Института
включва и посещение и обучение в Рим. През 1883
г. Ригл пише дисертация за романската църква
„Св. Яков“ в Регенсбург, но ръкописът не е запазен. Темата е показателна за някои от насоките
на професионалното му развитие.
1
2
3

Ригл и историята на изкуството
През 1886 г. постъпва като доброволен сътрудник на Австрийския музей на изкуството и индустрията 2 и след това е назначен като помощник-куратор ( Jokilehto 2005, р. 378). Ригл работи в
музея през следващите десет години като уредник на колекцията от текстилни произведения.
Най-ранните му трудове са резултат на проучвания в този отдел. Първата му книга „Старинни ориенталски килими“3 (Altorientalische Teppiche)
директно отразява работата в поверената му
колекция (Riegl 1891). Втората книга – „Проблеми със стила: основи на история на орнамента“
(Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der
Ornamentik, по-нататък за краткост „Проблеми
със стила“/Stilfragen) – му носи истинска известност (Riegl 1893). Тя става причина през 1894 г. за
него да бъде обявена извънредна преподавателска длъжност (extraordinarius) в Института за
исторически изследвания (Riegl, Aloïs 2018). Книгата е толкова популярна, че е издадена повтор-

Institut für Österreichische Geschichtsforschung, днес част от Виенския университет.
	Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, днес Музей на приложните изкуства (Museum für angewandte Kunst).
Преводите на български език в статията са на автора.
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но през 1923 г. Показателно е, че и в двете книги
Ригл избира за предмет на изследване не т.нар.
високо изкуство – живопис и скулптура, а приложните изкуства.
В „Проблеми със стила“ той прилага историческия
подход в изследванията. Излага тезата за историческата приемственост в изкуството, в този
случай по отношение на орнаментите в Близкия
изток от древността до времето на Исляма. В
публикацията се посочва, че независимо дали орнаментите са по-абстрактни или реалистични,
те винаги представляват вариации на едни и
същи трайни образци (Zerner 1976, р. 178). От друга страна, извън историческия анализ или успоредно с него в книгата се излага и полемична теза,
насочена срещу архитекта и теоретик Готфрид
Земпер и неговото материалистично обяснение
на развитието на изкуството и по-специално към
неговите последователи. Според тях стилът се
определя от три фактора: материал, техника и
цел. Ригл опонира, че естетическият избор не е
обвързан с материалните условия (пак там). Той
въвежда трудния за превод термин Kunstwollen,
който би могъл да се интерпретира като „желание за изкуство“ или по-свободно като „стремеж
към изкуство“ или дори като „художествен стремеж“. Ернст Гомбрих дори предлага на английски
език превода will-to-form („желание за създаване“),
докато Ото Пехт уточнява, че буквалният превод би бил that which wills art („това, което желае
изкуство“) (Pächt 1963). Kunstwollen заедно с други неологизми е част от сложния език на Ригл,
което прави текстовете му понякога трудни за
възприемане. Терминът е многократно коментиран и анализиран с опити за обяснение. Той еволюира и се развива в следващите публикации на
учения заедно с развитието на теоретичните
му концепции. Несъмнено Kunstwollen е израз на
комплексния аналитичен подход на изследователя в контекста на систематичния исторически
анализ в трудовете му, като същевременно се
дистанцира от чисто материалистичните и позитивистични теории (Pop 2015).
В отношението на Ригл към историцизма като
изследователски подход може да се открие известна амбивалентност. Независимо че развива
редица от тезите си с този метод, той има и
критични бележки към някои от интерпретациите на историцизма. Даяна Рейнолдс Кордилеоне
(Cordileone 2010) посочва като пример в този смисъл статията му от 1895 г. „За ренесанса на изкуството“ (Über Renaissance der Kunst) (Riegl 1895).
В нея се критикуват някои от ограниченията на
подхода, които според автора се наблюдават в
4
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работата на изкуствоведите в музея: фокусирани основно върху т.нар. високи стилове, те пропускат предпоставките за развитието на изкуствата и занаятите в различните исторически
периоди.
Интересът на Ригл към пренебрегваните периоди и жанрове в изкуството намира отражение в
следващата му книга „Късноримската художествена продукция“ (Die spätrömische Kunst-Industrie)4
(Riegl 1901). През ХIХ век разглежданият период се
считал за упадък на римското изкуство, а приложните изкуства, върху които се фокусира авторът, често са възприемани като по-ниска категория.
Историческата аналитичност на Ригл намира
израз и в последвалата монография „Холандският
групов портрет“ (Das holländische Gruppenporträt),
публикувана година по-късно (Riegl 1902a). Изследването е съсредоточено върху конкретен жанр
и показва новия интерес на учения към изкуството на барока. Наред с Късната античност това
е още един период, пренебрегван от историците
на изкуството през ХIХ век. Критиците на Ригл
коментират, че в този текст той изоставя
характерния за ранното му творчество формализъм и възприема метод, който според някои
може да се охарактеризира като свързване на
естетиката на възприемането и историческата
психология (Kemp 1999, p. 1).
Изследванията му върху бароковото изкуство
намират широк отзвук сред академичната общност във Виена и след смъртта му Макс Дворжак
и Артур Бурда (Riegl, Burda, Dvorák 1908) публикуват събран том с редактирани бележки към лекциите му, озаглавен „Появата на бароково изкуство в Рим“ (Die Entstehung der Barockkunst in Rom).
Изданието може да бъде разглеждано и като още
една своеобразна реабилитация на стилове в контекста на цялостното творчество на Ригл. В
лекциите си той отбелязва, че периодът трябва
да се разглежда сериозно, като се вземат предвид
особеностите и историческия контекст (Devlin
2013). В този смисъл е анализирана и специфичната художествена стойност на коментираните в
книгата произведения.
Далеч по-късно се появява и последният том с текстове на Ригл – „Историческа граматика на изобразителното изкуство“ (Historische Grammatik der
bildenden Künste) (Riegl, Pächt, Swoboda 1966).
Теоретичните идеи на Ригл са забелязани от
специалистите още с ранните му текстове и

Пълното заглавие е Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn im Zusammenhange mit
der Gesamtentwicklung der Bildenden Künste bei den Mittelmeervölkern.

125 години Национална художествена академия
през 1889 г. той става университетски лектор.
По това време пише хабилитационния си труд
„Илюстрацията в средновековния календар“ (Die
Mittelalterliche Kalenderillustration), в който изследва елинистичните традиции в средновековните
календарни ръкописи (Riegl, Aloïs 2018). Академичната му кариера се развива истински, когато
през 1895 г. е утвърден за асистент, а през 1897
г. – за професор.

на теоретични разработки за опазване на културното наследство. Днес тези текстове се
приемат за основополагащи в съвременното разбиране за тази дисциплина, която по онова време
все още е сравнително нова. Те не биха оставили
такава значима следа без теоретичната подготовка по философия и история на изкуството и
без историческия подход, който е характерен за
цялостното творчество на Ригл.

Музейната среда обаче е тази, която развива
творческия интерес на Ригл към историята на
изкуството. Самият той споделя, че с отдаването на академичната кариера е загубил близкия
контакт с музейните колекции и предмети (Pächt
1963, p. 188). Независимо от това именно университетската позиция му позволява да развие
широко теоретичните си концепции, особено с
последните си две книги. Академичната атмосфера се оказва благоприятна и за оформяне на цялостното му виждане за културните ценности и
културното наследство в по-широк план, включително и по отношение на опазването им.

При заемане на поста „уредник“ му е възложено
да реорганизира австро-унгарската система за
опазване на културното наследство, като създаде нова правна рамка. Тази реорганизация се налага от все по-голямото натрупване на културни
ценности в огромната територия на империята
и необходимостта от опазването им. По това
време в Австро-Унгария вече тече и разгорещен
дебат за подходите в този процес. През втората
половина на ХIХ век там доминира т.нар. стилистична реставрация, водена от идеите за „стилистично единство“6 и „стилистична чистота“7,
които можем да открием при Виоле-льо-Дюк и неговите последователи. В края на века тази тенденция затихва.

Опазване на културното наследство
Научните интереси на Ригл надхвърлят рамките
на музейните колекции и през януари 1902 г. той
е вече част от редакционния съвет на Бюлетина
на Имперската и кралска централна комисия за
изследване и опазване на изкуството и историческите паметници (K.к. Zentralkommission für die
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen
Denkmale) (по-нататък за краткост „Централната комисия“). Същата година той пише есе за
дискусионния проект за реставрация на портала5
на катедралата „Св. Стефан“ във Виена, публикувано във вестник Neue Freie Presse (Riegl 1902b).
Построен първоначално в романски стил, порталът по-късно е трансформиран в готически.
Водени от желанието за връщане на оригиналния вид на конструкцията, както църковните
власти, така и светските планирали демонтиране на готическите елементи. Сред обществото
обаче имало групи, които настоявали готическият вид да остане. Публикацията на Ригл успява да
успокои разгорещения дебат по темата и това
става причина през 1903 г. той да бъде поканен
да заеме новоучредения пост на Главен уредник
(Generalkonservator) в Централната комисия. Така
последните години от живота му са посветени

Резултат от работата на Ригл на новата длъжност е неговият „Проект за правна организация
на опазването на паметници в Австрия“8, който
се състои от три части: въвеждащо есе, проект
за закон и инструкции за тълкуване и приложение
на закона. Есето, озаглавено „Модерният култ
към паметниците, неговата същност и произход“ (за краткост „Модерният култ“), е най-позната от трите части на публикацията. Тя е
издадена и самостоятелно почти веднага след
целия документ и оказва огромно влияние върху
развитието на теорията и практиката на опазването на културното наследство и особено в
германоезичните държави (Riegl 1903a).
„Модерният култ“ понякога се тълкува извън контекста на другите две части на публикацията,
като така се губи правният и политически контекст на теорията и има риск от некоректното
ѝ възприемане. От друга страна, изучаването на
есето без да се отчита творчеството на Ригл
като историк на изкуството и публикациите му
по тази дисциплина също могат да доведат до едностранни тълкувания като например прекомерното експониране на връзката му с авангарда в изкуството по онова време (Lamprakos 2014, р. 421).

5

Известен като Riesentor.

6

Stilenheit.

7

Stilreinheit.

8

На немски: Entwurf einer gesetzlichen Organisation der Denkmalpflege in Österreich.

9

Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung.
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Стефан Белишки
Система от стойности
В „Модерният култ“ е възприета и развита новаторска идея за система от стойности по отношение на паметниците. За автора тези стойности
са определящи в процеса на опазване на културното наследство. В есето е представено въведение
в термините, като още в първата част „Стойности на паметниците и тяхното историческо
развитие“ Ригл предлага определение на „паметник“ (Denkmal) и „произведение на изкуството“
(Kunstwerk). Той въвежда термина „съзнателно
създаден паметник“ (Gewollter Denkmale)10 като
алтернатива на често използвания дотогава „художествен и исторически паметник“ (Kunst und
historischen Denkmale), тъй като счита последния
за объркващ поради възприетата концепция за
същината на художествената стойност по негово време (Riegl 1996, р. 69). В този смисъл задава
въпроса „Какво е художествена стойност и какво
– историческа?“ и анализира хипотезите, че всяко
произведение на изкуството в исторически план
е исторически паметник и обратното – всеки
исторически паметник е художествен. Разглеждайки „художествената стойност“ (Kunstwertes)
като относителна и свързана с настоящия момент, той заключава, че тя не е „възпоменателна“ (Erinnerungswerte), а „съвременна стойност“
(Gegenwartswert) спрямо момента на наблюдение
и оценка.
В следващата част Ригл разглежда връзката
между възпоменателните стойности и култа
към паметниците 11, в третата – връзката между днешните стойности и култа към паметниците. 12
Една опростена схема на термините би могла да
ги представи в следния табличен вид13:
I. Възпоменателна стойност / Erinnerungswerte:
1. Старинна стойност (или буквално възрастова стойност) / Alterswert;
2. Историческа стойност / historischer Wert (заедно първата те са определяни и като „нецеленасочено придадени стойности“);
3. Целенасочено придадена възпоменателна
стойност / gewollter Erinnerungswert;
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II. Съвременни стойности / Gegenwartswert:
1. Функционална стойност / Gebrauchswert;
2. Художествена стойност / Kunstwert;
a. Стойност на новостта / Neuheitswert
b. Относителна художествена стойност /
relativer Kunstwert.
В речника му можем да открием и други производни термини като например „художествено-историческа стойност“ (kunsthistorisches Wert).
С този набор от „стойности“ Ригл цели да очертае ясна система, която да позволи обективна
преценка при подхода към опазването. Същевременно обаче в есето той отново развива концепцията за Kustwollen („Стремеж към изкуство“)
и с това преплита в поясненията субективната страна на преценката за паметниците,
по-конкретно когато това се отнася за художествените стойности.
„Старинната стойност“, разгледана във втората част на есето, според Ригл се изразява в
„несъвършенствата, липсата на завършеност,
тенденцията цветовете и формите да се размиват – характеристики, които са в контраст
с новосъздадените творби“. Заедно с това той
пояснява, че разрушенията по новосъздадени
творби ни смущават по същия начин, по който
някоя очебийна реставрация на стара творба.
Естетическият ефект на паметника от гледна
точка на възрастовата стойност според него е
подсилен от признаците на рушене (Riegl 1996, р.
73) и по-нататък заключава, че „култът към възрастовата стойност […] действа директно срещу опазването на паметниците“.
По отношение на „историческата стойност“
Ригл отбелязва, че тя е свързана с определен исторически момент, представящ развитието на
човешко творение в дадена област. Той счита,
че „историческата стойност“ на паметника нараства, когато е по-запазен, като това се отнася и за художествено-историческата стойност.
Така дефинирани, категориите „старинна стойност“ и „историческа стойност“ си противоречат по отношение опазването на паметниците:
колкото по-голяма е историческата стойност,
толкова по-малка следва да е старинната. В допълнение Ригл отчита, че удоволствието от преживяването при разглеждане на даден паметник
„не изниква единствено от старинната му стой-

10

В ползвания английски превод терминът е deliberate monument (Riegl 1996, р. 69).

11

Das Verhältnis der Erinnerungswerte zum Denkmalkultus. В Английския превод: The Relationship of Commemorative Values and the Cult of
Monuments.

12

Das Verhältnis der Gegenwartswerte zum Denkmalkultusл В английския превод: The Relationship between Present-Day Values and the Cult
of Monuments.

13

Подобна схема предлага Ернст Бахер (Bacher 1995).

125 години Национална художествена академия
ност, но до голяма степен от причисляването
му към някоя позната стилистическа категория:
античност, готика, барок или др. Следователно
историческото познание става естетически източник в добавка към и отделно от старинната
стойност“ (пак там, с. 76).
„Целенасочено придадената възпоменателна
стойност“ е свързана с функцията на паметника
и Ригл приема, че тя е характерна за античността. 14 Целта ѝ е да увековечи даден момент, като
го поддържа жив в съзнанието на бъдещите поколения. Тя заявява претенция за „безсмъртност
и вечно присъствие“ (пак там, с. 78). За да е налице тази ценност, е необходимо да бъде съхранен
физическият интегритет на паметника. Като
пример в текста се посочва антична мемориална
колона с възпоменателен надпис: ако бъде заличен текста ѝ, тя престава да бъде съзнателно
създаден паметник, тъй като не може да бъде
разпозната като такъв. Тази трета категория
в групата представлява и своеобразна връзка със
съвременните стойности.
В следващата глава Ригл разглежда връзката
между съвременните стойности и култа към паметниците. Първата категория е „функционална
стойност“. Тя е дискутирана, като са приведени редица примери, включително и за необходимостта от поддържане на жилищни или религиозни сгради паметници, за да могат да запазят
функцията си без да се отнема историческата
им стойност. Загубата на функцията при тези
паметници неизбежно би довела и до загуба на
стойност според Ригл. Какъвто би бил случаят
според него с базиликата „Св. Петър“ в Рим, ако
бъде оставена без църковните служби и оживените тълпи поклонници. Сравненията са разширени с доза ирония и към музеите, съхраняващи
произведенията на изкуството, които според
автора губят стойност, когато не се изложени
на показ и стават prison d’art (пак там, с. 79).
Втората категория от тази група е „стойността на новостта“ като част от художествената
стойност. Авторът я определя като носител на
масовия вкус, доколкото завършеността на новото творение е лесно разпознаваема с целостта
на формата и чистата цветност: те могат да
бъдат разбрани от всеки, като за това човекът
не е нужно да е образован. За запазването на тази
стойност „отчупено парче на мебел е естествено да бъде подменено с ново, както старата
опушена мазилка ще бъде заменена с нова“ (пак
там, с. 79). В крайна сметка Ригл стига до заключението, че цялото опазване на културното на14

следство през ХIХ век е основано на тази гледна
точка, като „възстановяването на първоначалния вид е било открито допускано и ревностно
насърчавано“ (пак там, с. 81).
Колкото до „относителната художествена
стойност“ – тя може да бъде във връзка с естетическите възприятия през даден исторически
период, но също така и със съвременните виждания спрямо даден момент или със субективното естетическо възприятие на дадена личност.
Тази относителност е в контраст със стремежа
на текста да предложи ясна и максимално обективна система, която да послужи като насока за
съпътстващия проект за закон.
Така на пръв поглед простото и ясно групиране
на измерими „стойности“ в есето в действителност не е съвсем еднозначно, тъй като Ригл
винаги разпознава естетическата стойност с
един субективистичен поглед. Това не е изненадващо, като се има предвид неговото образование
и практиката му като историк на изкуството,
както и културните тенденции във Виена през
този период (Lamprakos 2014, р. 423).
В теорията си Ригл се опира на историцизма,
свързан с културната и времева относителност
на възприемането. Това е противоположно на
друг вид историцизъм, опиращ са на фактологичния и археологически подход (пак там, p. 423).
По отношение на процеса на опазване на паметниците може да се каже, че различните видове
стойност: на новост, историческа, старинна
– могат да бъдат приписани на обекти, обхващащи практически цялата човешка история: новосъздаден предмет
предмет с белезите на
времето
руини
отломки
следи от културна дейност. В този смисъл теорията му може
да намери израз и в съвременните тенденции в
опазването, където представата за културна
ценност е разширена неимоверно по отношение
на време (периодизация) и материална структура
(физическа същност) в допълнение с нейния нематериален аспект. От друга страна, според Ригл
относителната художествена стойност, която
той свързва с Kunstwolen, е изначално противоположна и противоречаща на историческата и
старинната. Интересно е как тази класификация
може да се разглежда по отношение на интегралната цялост на творбата/паметника: историческата стойност предполага пълна завършеност,
а старинната – респект към следите на времето с процеса на стареене и рушене, включително оценка на руините, което неизменно води

Мишел Лампракос публикува диаграма, показваща връзката между историческите периоди и видовете стойности, дефинирани
от Ригл (Lamprakos 2014, p. 421).
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до придаване на стойности и на отделни фрагменти от цялата структура. Ако системата се
приеме за отворена, тя би могла да се разпознае
и от съвременното критично и аналитично отношение към проблемите на културното наследство. В същото време при анализа на теорията
на Ригл някои съвременни автори изразяват критични бележки – например за противоречивостта на някои от тезите му, включително и по отношение на връзката с проектозакона му (напр.
Lamprakos 2014).
Редица автори откриват връзка на „Модерният
култ“ с тезите на Джон Ръскин, чиято книга „Седем лампи на архитектурата“ („Seven Lamps of
Architecture“) е преведена и публикувана на немски
език през 1900 г. Маргарет Олин например счита,
че термини като Erinnerungswert („паметен, възпоменателен“) в „Модерният култ“ са вдъхновени още от заглавието на превода на Ръскин: „Die
Leuchte der Erinnerung“ (Olin 1985, р. 178). Олин открива в тезите на Ръскин и Ригл социални измерения. Нещо повече, тя прави и паралели между
социалистическите виждания на Уилям Морис и
представите на Ригл за законодателно развитие
по отношение на културното наследство. Разбира се, теоретичните представи за социализъм
на Морис се различават от политическата практика в Европа в годините след Първата световна война. Самият Ригл вижда в проектозакона си
система за регулиране не само на паметниците,
които са държавна собственост, но и на тези,
които са църковна или частна собственост, а
това несъмнено би имало социален ефект. Тези
виждания за законодателството са припознати
и от други негови съвременници като Георг Дехио (Dehio 1905, p. 92; Riegl 1905, cols. 91–92).
Наследството на Ригл
Забележително е, че Ригл пише „Модерният култ“
с чисто практическата цел да улесни прилагането на нова правна система за опазване на културното наследство, като има предвид и конкретна структура, която е разработил благодарение
на образованието си по право. В същото време
в конструкцията и езика на есето забелязваме
отражението на курсовете по философия, които той посещава. Без системното обучение по
история на изкуството и теоретичните му разработки от предходните години Ригл не би имал
задълбоченото разбиране на същността на дискутираната материя – произведенията на изкуството и културните ценности с мястото им в
историята и човешката култура. Значимостта
15
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и широко припознатите послания на есето са
продукт на многостранното и комплексно образование на Ригл и дългогодишното му творческо
развитие.
Своеобразен преход от изследванията му по история на изкуството към „Модерният култ“ е
една негова лекция от 13 януари 1903 г., озаглавена „По въпроса за реставрацията на стенописи“ (Zur Frage der Restaurierung von Wandmalereien),
впоследствие отпечатана в Бюлетина на Централната комисия (Riegl 1903b). Това е първата
статия на Ригл, засягаща опазването на културни ценности, при това конкретно на живописни
произведения.
За да анализира проблемите, той разглежда връзката между обекта (стенописите) и зрителите,
като разделя последните на три групи. В първата
група поставя историците на изкуството, които
„оценяват стенописите просто като документи
от отминали периоди в изкуството; всякакво художествено удоволствие е отхвърлено“.15 В другите две групи слага тези, които имат някакъв
художествен интерес: едните ценят стенописите заради възрастта им, докато последната група знае как да оцени естетическата стойност,
като същевременно се стреми да схване особеностите на изграждането на формата и колорита
(Riegl, Weinryb, Koss 2020, p. 258). По-нататък се
прави връзка между противоречивите интереси
на тези групи и реставрационната практика от
ХIХ век, варираща от доминиращите тогава реконструкции до чисто консервационния подход.
В тази насока той цитира и популярния девиз:
„консервация, не реставрация“, използван често
от Георг Дехио, макар и да не споменава името на
колегата си. Ригл обаче заявява, че „консервацията без реставрация е фундаментално немислима“
и разяснява позицията си (пак там, с. 262). Интерес представлява и информацията в текста за
използвани през този период реставрационни
техники, които днес са отхвърлени, като например нанасяне на восъчно-смолни състави върху
стенописната повърхност с цел предпазването
ѝ от вредни влияния. Самият Ригл счита тази
практика за вредна, като отбелязва неизбежната колористична промяна и потъмняване на
стенописната повърхност.
В статията се разглеждат и различни хипотези
за възможни реставрационни намеси при стенописите, засягащи както операции, определяни
от автора като консервация (напр. почистване),
така и други, свързани с реконструкции на липсващи и повредени елементи от живописния слой.

Ползван е английският превод на статията от Макс Кос (Riegl, Weinryb, Koss 2020). Цитираните откъси са преведени от автора
на статията по английския текст.

125 години Национална художествена академия
Той предлага и някои идеи за конкретни варианти на реконструкция и колористична реинтеграция в увредените зони, някои от които днес
изглеждат остарели. Едно от важните му заключения е, че в бъдеще „добавка на бои върху стари
стенописи не трябва да се доверява на един единствен художник, който сам е придобил нужната
му информация…“, като посочва, че „по-скоро би
трябвало да има тясно сътрудничество с Централната комисия и методическо ръководство
от експерт“. Днес такава интердисциплинарна
връзка в един по-модерен аспект е част от нормалната професионална практика, което е резултат от обособяването на реставрацията като
отделна дисциплина и професия от десетилетия.
Тя се различава от тази на художниците както
като предмет на дейност, така и с изискването
за задълбочени научни познания и специфични
умения и сръчности, придобити по време на комплексно академично образование.
Стремежът на Ригл с предложения законопроект
и включеното пояснително есе „Модерният култ
към паметниците“ е да се противопостави чрез
строга правна рамка на все още силната, макар
и не напълно доминираща, тенденция по негово
време към стилистична чистота и отстраняване на всички исторически натрупвания в процеса
на провежданите реставрации в Австро-Унгария.
Израз на това разбиране на Ригл откриваме в
изготвения от него доклад относно проекта за
реставрация на Двореца на Диоклециан в Сплит
от 1904 г. Той пристига в града през 1903 г., за
да проучи резултатите от първата сесия на Комисията за опазване, поддържане и изследване на
двореца на Диоклециан16 във връзка със състоянието на паметника. Основният проблем, който
се дискутира там, е дали да бъдат запазени или
разрушени някои структури в центъра на комплекса, които пречат на гледката към някои добре
запазени антични сгради: мавзолеят, храмът на
Юпитер и фортификацията (propugnaculum) на
западната стена. Гледната точка на Ригл е представена на сесията на Комитета през октомври
1904 г. в Сплит (von Pichler 1904). Тезата му е насочена към съхраняване на епархийската сграда,
което е в противоречие с вижданията на някои
известни специалисти като Георг Нийман, Вилхелм Кубичек, Фране Булич и др., както и на представители на местната общност. В доклада си
Ригл използва системата от ценности, развити
в „Модерния култ към паметниците“. Позицията
на цитираните по-горе привърженици на т.нар.
археологическа гледна точка е, че дворецът е
толкова значим, че е оправдано изселването на
жителите на някои сгради около него и разруша-

ването на сградите. Привържениците на един
по-умерен подход, сред които и Ригл, предлагат
идеята за съвместно съществуване на сгради
от римския, средновековния и по-късни периоди
до съвремието. Самият той си дава сметка, че
цялостното съхраняване не е възможно и прави
компромис: в случая с Епископския дворец малка част от югозападното крило е премахната
(Ćorić, Špikić 2011). Възгледът му се основава на
многообразието от ценности, припознати в изследването на дворцовия комплекс и победата
в този спор може да се разглежда като стъпка
към промяната на отношението към проучване
и опазване на обекта със сложното стратифициране на историческите му натрупвания. В крайна
сметка обаче, през 1924 г. сградата, която така
и останала обект на разгорещени спорове и през
следващите години, изгоряла 17 и разкрила гледката към катедралата, както я виждаме днес.
Въпреки новаторското за времето решение на
проблема в Сплит и активната позиция на Ригл
по опазването на други обекти, предложеният
от него законопроект не е приет. Промяната в
правното регулиране на опазването на културното наследство в Австро-Унгария среща силна
съпротива както сред църковния клир, така и
сред аристокрацията. Новият тип правно регулиране се реализира пълноценно едва след падането на монархията, когато през 1923 г. е приет
нов закон. Независимо от аналитичния подход на
Ригл не бива да се забравя, че есето е пояснителен елемент към законопроекта, който цели да
задоволи преди всичко политическите и икономически нужди, а не научните и изследователските (Hayes 2019).
Ригл продължава теоретичните си изследвания
на културното наследство до ранната си смърт
през 1905 г., когато е едва на 47 години. Сред късните му съчинения е публикацията с коментар
на реставрацията на стенописите в параклиса
„Светият кръст“ във Вавелската катедрала в
Краков (Riegl 1904). Ригл е изпратен да огледа рушащите се стенописи в една зона, чиято реставрация предстояла. В статията си той разглежда
проблемите на сложната стратификация от исторически натрупвания, свързани с политически
промени, и разликите в стила и технологичната
изработка на елементите на този паметник. Докладът му се основава на всички достъпни форми
на информация: писмени документи от художници, публикувани исторически отчети, химически
анализи на боите, фотографии, както и неговите
собствени наблюдения на място. Едно от заключенията му е, че през ХVI век по подновяването

16

Kommission zur Erhaltung, Pflege und Erforschung des Diocletianischen Palastes in Spalato.

17

Предполага се, че била запалена умишлено (Lamprakos 2014, р. 431).
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на стенописите е работил художник, обучен в Западна Европа, който обаче е бил заменен с технически по-прецизен негов колега от Русия. Този
слой обаче не е оригинален, а обновява най-старата живопис от ХV век, от която също са открити следи. След анализ и критична оценка на
стойностите, основани на теорията му, Ригл
препоръчва да бъде направена сложна селекция
на слоевете, като бъде отстранено надживописването от току-що проведената реставрация по
част от стенописите, да бъдат запазени някои
елементи от преписите от ХIХ век и по-възможност да бъде разкрит и представен най-широко
слоят от ХVI век там, където е съхранен. 18 Тази
позиция едва ли е била неочаквана за читателите
на професионалното списание, особено от тези,
които са чули лекцията му от 1903 г. „По въпроса
за реставрацията на стенописите“, където Ригл
призовава да се спре прерисуването на стенописи при реставрацията им (Allais, Pop 2020).
Последната му статия е „Нови тенденции в
опазването на паметниците“ (Neue Strömungen
in der Denkmalpflege (Riegl 1905). С нея той дава
отговор на Георг Дехио за теоретичното развитие в тази дисциплина. Ригл споделя виждането
на колегата си, че разпространената през ХIХ
век концепция за стилистичното единство не е
подходяща за тяхното съвремие. Същевременно намира националистическия уклон на Дехио
за твърде ограничен. Той вярва, че културното
наследство е част от общочовешките ценности
и заявява, че опазването му трябва да е основано на по-общата идея за „усещане за човечност“
(Menschheitsgefuhl). Признава също, че е трудно
да намери точните думи за това „завладяващо чувство, което ни подтиква към култа към
паметника, което не е свързано с естетически
и исторически интерес“ и „[…] едва когато неудовлетворението на това чувство стане непоносимо, законът за защита на паметниците ще
има перспектива за успех“ (Riegl 1905, col. 95). Това
може да се приема и като завет на човек, изпреварил времето си ( Jokilehto 2005, p. 381). В подобна
насока е и виждането му за защита и на природата – тема, която добива популярност и в Германия по негово време.

менник в Германия, споделя много от вижданията
му и критикува други. Може да се говори за влияния на Ригл и в Италия, където Чезаре Бранди
трябва да е бил запознат с превода на есето му
(Alanís 2019, р. 127). Една от причините за сравнително ограниченото в миналото международно признание на теорията на Ригл трябва да се
търси в историческите събития през този период и кризата на победените – Австро-Унгария
се разпада на множество малки държави след края
на Първата световна война и това има широки
политически и културни последствия. Друга причина може да бъде фактът, че теорията „Модерният култ към паметниците“ е публикувана
в края на живота му и Ригл няма възможност да я
утвърждава или доразвива.
Някои от идеите в теоретичното му есе могат
да бъдат открити в класически доктринални текстове като „Венецианската харта“ (ICOMOS 1964),
която от своя страна е развитие на „Атинската
харта“ (International Museums Office 1931). Това се
отнася включително, но не само, и до ползваната
терминология: „паметник“, „историческа стойност“ и т.н. (Lamprakos 2014, р. 419). Теорията на
Ригл получава развитие и в трудовете на негови
последователи в Австрия след Втората световна
война като напр. Валфред Фродл, който през 1963
г. публикува Denkmalbegriffe, Denkmalwerte und ihre
Auswirkung auf die Restaurierung (Малджиева 2016).
Теорията и практиката на опазването на наследството се развиват изключително динамично
през ХХ век. Към „Модерният култ към наследството“ и други текстове на учения могат да
бъдат отправени критични бележки от позицията на съвременната представа за културна ценност и на самата идея за културно наследство в
неговите материални измерения и нематериален
аспект. Независимо от това трудовете му намират широка реабилитация и стават обект на изследвания и анализи в последните десетилетия.
Несъмнено Алоис Ригл оставя следа като един от
най-значимите виенски теоретици от края на ХIХ
и началото на ХХ век и днес все още е актуален със
систематичния си подход и въведената система
от стойности за оценка на паметниците.

Влиянието на теорията на Ригл за опазване и
реставрация на културното наследство остава
най-силно в германоезичните държави и Северна Европа, включително Полша19, и не е толкова
изявено в англоезичните държави. Макс Дворжак
например е директният наследник на делото му,
като го продължава със свой поглед върху развитието на теорията, а Георг Дехио, негов съвре-
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18

Ползван е английският превод на статията от Лусия Алаис и Андрей Поп (Riegl 2020).

19

Споделено от доц. д-р арх. Елена Малджиева в лични разговори.
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ВМЕСТО КРИТИКА
(преразказ с елементи на характеристика на една изложба)
няма „Аз“, няма „Имам“, няма „Съм“
17.12.2019 г. – 10.01.2020 г.
Галерия „Академия“

Божидар Бояджиев

Симеон Стоилов 2300 кг ЕГО, 2019, дърво, шперплат,
стиропор, смола, флуоресцентна боя, акрил, реален
модел на баластен кил на яхта Akilaria class 40

Самюъл Бекет е ирландски драматург и романист, удостоен с Нобелова награда за литература през 1969 година. Той е най-известен заради пиесата си „В очакване на Годо“. Самюъл Бекет
е този, чиито творби в най-голяма степен представляват критика срещу реалистичната традиция. Той разкрива възможността фикцията да се
освободи от конвенционалния сюжет и единението на време и място, за да се фокусира върху основните компоненти на човешкото състояние“.

През 1949 година Бекет пише романа „Думи няма“
(или „Неназовимото“). Цитатът няма „Аз“, няма
„Имам“, няма „Съм“ е част от същия роман.
Като концептуална рамка за шестото издание
на проекта „Субистории“ цитатът няма „Аз“,
няма „Имам“, няма „Съм“ е подсказан от творба
на Васил Абаджиев със същото заглавие, представена в изложбата Substories през 2009 година.
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Божидар Бояджиев
Цитатът може би поставя под въпрос обхватите на егоизма, въстава срещу нагона за притежание и дори отрича смисъла на съществуването.
Позицията на Бекет е извисена и дистанцирана
до степен да звучи нелогично и налудничаво. Тя
задава въпроса какво остава отвъд базовите
опори на човешката личност.
Всъщност отношението към „аз“, „имам“ и
„съм“ е от ключово значение. Големите съмнения са именно тези: съществува ли над-Аз, в
какво ни въвлича собствеността, от какво ни
освобождава и с какво ни обвързва тя, има ли
морални и етически оправдания за екзистенцията?

в рамките на временното и вечното. Саморазпад
и микроорганизмена атака стават хоризонт за
битието на творбата. Виолета не се спира дотук. Тя инсталира два броя All you can eat – бисквити с размери 30 х 21 см, изцяло ядливи, върху маса
с бяла покривка, снаряжена със столове за сядане.
Това, което човек има шанс да погълне, е от всичко в този съвременен свят на символен и смислов
миш-маш.

Участниците в проекта Анжела Терзиева, Божидар Бояджиев, Васил Абаджиев, Виолета Танова, Габриела Петкова, Гергана Николова, Георги Пасев, Елеонора Терзиева, Елза Томов, Емил
Желязков, Иван Абаджиев, Иван Костолов, Ива
Косева, Лазар Лютаков, Моника Тошева, Петя
Димитрова, Симеон Стоилов, Свилена Колева,
Юлиан Станкулов, Касандра Йонева и Ялмур
Тезджан се оставят да бъдат провокирани от
цитата на Бекет, разсъждавайки за човека и неговата същност.
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Изложбата е медийно разностранна, многофункционална, пълна с история и истории; творбите
населяват стените, пода, въздуха и ефира. Съвременната живопис е застъпена целево. Изобразените физиономии са над 80. Художниците се
вглеждат в лицата. Търсят сведения за „аз“, „имам“
и „съм“. Психологията на изобразеното изпълва кубиците на салона. Статистически погледнато, не всичко е лица буквално или фактически.
Фигуративно казано, става дума именно за лица.
За икони, индекси и символи, които олицетворяват. Понякога измерват. 2300 кг тежи егото според Симеон Стоилов. Симеон не само измерва,
той предлага методология за мерене. Разбира се,
че през изкуството. „Скулптурата“, която създава е в мерките на платноходков кил. „Лудостта“ на Симеон е в навигацията. Това е неговата
тема. Докато го е репликирал (килът), обсебен
от целите на маниакалната точност, сигурно си
е представял критичните моменти на рисково и
волунтаристично водене на платноходка. Килът
е насреща, катастрофата се отлага. Егоизъм и
технология са в равновесие.

Виолета Танова Eve, 2019, шоколадово-захарна фигура,
30х17х17 см

Символиката Виолета Танова я мери в захарни
калории. Нейната Eve е торта. Скулптурна интерпретация на библейски архетип с преобърнат и неочакван смисъл. Тленността ѝ е търсена

Движа се в пространството на изложбата по
маршрут, обратен на часовниковата стрелка.
Движа се срещу времето и против него. Така се
натъквам на случка от миналото, пресъздадена

Виолета Танова All you can eat, 2019, ядливи бисквити с
размер 30х21 см всяка
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от Елза Томов. По време на откриване на представителна изложба, отразяваща резултатите
от конкурс за съвременно изкуство, организиран
от М-тел във Виена през 2006 г., на терена на
Кюнстлерхаус се срещат кмет на София и професор по живопис и съюзен активист в качеството
му на ръководител на Международен отдел на
СБХ. „Кмет и Професор“ е представителен двоен
портрет, който взима под внимание и отчита
разликите в психологическата нагласа и социално
позициониране на представените протагонисти. Сравнението е съпроводено от чувство за
хумор и ирония.

Анжела Терзиева Храм-II, 2013, см. т., пл., 100х130 см

„Под купола“, но не на цирк или църква, е творба
на границата между фигуративно и абстрактно
на Гергана Николова. Тя открива „интериорния“
алпинизъм като средство за концентрация и самодисциплина. Докато го практикува, въздействайки върху себе си с особените средства на
пресметнат риск и усилие, открива от скъсена
дистанция нова гледна точка към околната среда на това упражнение по съобразителност, воля
и интелигентност. „В сянката на дълбините“
допълва, повтаря или засилва интерпретацията
на обстоятелствата и мястото. Всъщност задълбочава чувството за работа с вътрешното
Аз, едно от най-патетичните усилия, на които е
способен човек.

Елза Томов Кмет и Професор, 2008, м. б., пл., 180х140 см

Какво представляват храмовете днес? На какво се „кланя“ съвременната личност, как застава пред олтара на благосъстоянието, частично
постижимо с цената на икономическия растеж
и абсолютно непостижимо от гледна точка на
вътрешно присъщата ни ненаситност? Храмът
като бивше място за извисяване на духа, предложен от Анжела Терзиева, звучи като фалшив
силует на неопределен технообраз от визуалния
арсенал на масовата култура.

Гергана
Николова
Под купола,
2016,
акрил, пл.,
160х120 см
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Божидар Бояджиев
Касандра Йонева рисува своя „Политемигрант
от второ поколение“ в първи курс. От двете
страни на статива, в рамките на специфичната
релация художник – модел застават млад мъж с
произход от Доминиканската република и млада
дама, която иска да се „научи да рисува“, без да
подозира възможностите си да портретува и
характеризира с остър усет към детайл и подробности. Чакам с нетърпение и надежда тя да
повтори и надмине този чудесен резултат, вече
като „научена“ и с „нотариално заверен“ статут
на професионален артист.

товарена с функцията да бъде най-вече „арматура“ на възгледа. Изобразените близки на автора
представят себе си в респектираща и пораждаща уважение достолепност, за да внушат сигурността на семейната близост, солидарност и
сцепление, които биват дискретно оспорени от
двойния смисъл на картинната основа.
Творбата на Юлиан Станкулов е емблематична
за усилията на млади български художници да осъвременят живописта си, като търсят конвергенция с концептуалното изкуство. В резултат
на това имаме картинни произведения с форма,
съдържание и концепция, като последната определя коефициента на полезно действие на първите два елемента от устройствената структура
на произведението на изкуството.

Касандра Йонева Политемигрант от второ поколение,
2014, темпера върху картон, 55х46 см

„Мос майорум“ е неписаният код, откъдето са
произлезли социални норми на древните римляни. Серия с това заглавие от пет платна, създадени от Юлиан Станкулов, изработени от полиестери, са закачени на корнизи върху стена. В
изложбата е представена една творба от серията, озаглавена „Семейство“. Ясно личи формалното сдвояване на салонен портрет с плисирана
завеса. Ако можем да говорим за деформация на
изображението, тя е постигната през непостоянната конфигурация на нагъване на основата
на картината, изведена на преден смислов план
именно като „завеса“. Работите на Юлиан са концептуални творби, при които живописта е на-
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Юлиан Станкулов Семейство, 2013, акрил, полиестер,
корниз, 180х200 см

Емил Желязков не престава да ме изненадва.
Неговите изключителни живописни възможности му дават основание да отваря фронтове във
всички посоки на съвременното изкуство. Този
път неговите средства са хартия, молив, търпение, пластическа изобретателност, самоконтрол, творческа воля, разбирането за вътрешна
работа и стоицизъм на личността. Това, което
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той създава с безпощадна свръхточност, не е хиперреализъм, а нещо отвъд, нещо, в което „аз“,
„имам“ и „съм“, оставайки неразличими и неотделими, формират особена психологическа сплав и
същина.

Ялмур Тезджан Memento mori,
2018, акрил, пл., 66х66 см
Емил Желязков www.usps.com, 2019, молив, хартия,
50х60 см

Творбите на Свилена Колева и Яалмур Тезджан
са разположени на близко разстояние една от
друга. Те си приличат по това, че са сравнително
малки по размер, изображението е силно концентрирано, в сюжетен план са минимализирани откъм наративна обстоятелственост. „Отвътре
навън“ тълкувам като невъзможност на желанието, на надеждата, на действието. „Мементо
мори“ на Яалмур съдържа предупреждението за
преходност, несигурност, то прави несъстоятелни всички наши устновености, поставя под
съмнение плановете и перспективата.

Как израства личността? Как светът влияе на
подрастващия Аз. Това, което се разкрива пред
него, истина ли е? Условната стъклена аквариумна преграда на постановъчните методи за откриване на света в чия полза работи? Какъв вид
илюзии и измамно усещане за надмощие над природата генерира тази сценична инсталация на
симулиран природно-житейски театър? Въпросите, които Елеонора Терзиева поставя с нейните две работи, озаглавени King for a Day и Stage
Diving, остават отворени.
Елеонора Терзиева Stage diving, 2018,
м. б., акрил, пл., 100х140 см

Свилена Колева
Отвътре навън,
2019,
м. б., пл., 90х60 см
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Божидар Бояджиев
към несъвършенствата на докторската ѝ дисертация, получих частен имейл за Коледа с пожелание за „повече доброта“. „Съм“ е над всичко.

Елеонора Терзиева King for a day, 2019, м. б., акрил, пл., 85х160 см

Абитуриентите на Моника Тошева преливат
от щастие. Разделят се с детско-юношеския си
живот. Край на „омразното училище“. Приповдигнатите емоции, породени по стечението
на обстоятелствата, превръщат усмивките в
гримаси. Белеят се челюсти и млад зъбен емайл.
С младата дама, изобразена на преден план, години по-късно в Академията имах „конфликт“. След
като взех добронамерено, служебно отношение
към несъвършенствата на докторската ѝ дисертация, получих частен имейл за Коледа с пожелание за „повече доброта“. „Съм“ е над всичко.

Петя Димитрова The Future is now!, 2019,
дигитални принтове, хартия, 100х70 см, 8 броя

Моника Тошева Кажете зеле, 2013, м. б., пл., 100х130 см

Абитуриентите на Моника Тошева преливат
от щастие. Разделят се с детско-юношеския си
живот. Край на „омразното училище“. Приповдигнатите емоции, породени по стечението на
обстоятелствата, превръщат усмивките в гримаси. Белеят се челюсти и млад зъбен емайл. С
младата дама, изобразена на преден план, години по-късно в Академията имах „конфликт“. След
като взех добронамерено, служебно отношение
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Петя Димитрова живее в Австрия. Тя е активист за правата на човека и концептуален автор
едновременно. Поредица от видео интервюта
със съответни участници е преведена на езика на
комикса, илюстрацията, а в широк смисъл погледнато, и на езика на живописта. The Future is now!
Работите върху хартия (рисунките) са създадени в съвместна колаборация с AfroRainbowAustria
в рамките на изложбата „Archipelago. Insel des
unvorhersehbaren Denkens“, проведена в градската
библиотека на Виена. Те представят африкански
LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning
(or: queer), intersex) мигранти в търсене на сигурен
живот отвъд безправието, изключването и агресията. Австрийските власти не приемат като
аргументи за придобиване на статут на бежанец
истории от територията на LGBTQI. Следствие
на това стават застрашаващи живота депортации обратно в страните на произход.
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Габриела Петрова Манекени, 2015, м., б., пл., 100х360 см

Манекени, изкуствени хора и особено един от тях, загледан с оптимизъм към светлото бъдеще на
всеобщото и всеобхватно потребление. Обединяващата тема за „грешката“ става изходна позиция
в работата на Габриела Петрова. Изобразени са манекени, които я впечатляват с визията си и с
въздействието си. „Те са пластмасовият модел за подражание, изведен в различни „идеални“ ситуации. Приликата им с човека, а и на човека с тях, е все по-голяма и стремежът към деформираното
съществуване се проявява като фикс идея. Така трите момичета и малкото момче с чаровна усмивка
се превръщат в нравствен коректив за поведението на масата. Те стават грешка сама по себе си в
културния контекст на настоящето“ (Г. П.).
Германия например доживотната гаранция е премахната, лимитирана е до 30 години, но в други
страни още съществува. Получава се странен фокус върху предмета и неговата маркетингова аура.
Обектите са девет. Те следват поверието за способностите на котките да оцеляват, което още
веднъж маркира интереса ми към свръхспособностите на тези предмети от бита, носители на определена материалност, тежест и дизайн, визирайки
не само техния онтологичен потенциал, но и пазарната им логика като техен създател“. Предметите
се разполагат върху разгърната бяла кърпа, която
трябва да прилича малко на разтворен вързоп или
импровизиран магазин на амбулантен търговец.

Лазар Лютаков 9 живота, 2019,
инсталация, 9 предмета, бяла покривка върху под

Лазар Лютаков се представя с инсталацията
„9 живота“. Той казва следното: „Това, което ме
интересува, е връзката живот – предмет, която тези обекти превъплъщават. Те са закупени
с доживотна гаранция, защото са едни от много редките артикули на пазара, които се продават с такава. Тоест достигат до нас с определен вид обещание за надеждност. Тази връзка,
естествено, се оказва много спекулативна. В

Георги Пасев Dream Zone, 2019, м. б., пл., 60х70 см
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Божидар Бояджиев
Ива Косева
Приятелки, 2015, м.б., пл., 130х200 см

Едно борово пънче подпира малка картина с борове. Но не е само това. Фантастично превозно
средство от емблематичен фантастичен филм
завръща в бъдещето надежди и очаквания. Зоната на мечтите, съня или сънуването е извадена на бял свят за да предположи връзката с „аз“,
„имам“ и „съм“.

Иван Костолов Без заглавие, 2019, см. т., пл., 25х35 см

„Без заглавие“ е автопортрет на Иван Костолов
в цял ръст с палитра, стъпил върху фасетъчната обществена структура, изразена метафорично като пчелна пита. Последната излиза от
плоскостта на картината, изненадва и извиква
възхищение към живописната техника и професионален потенциал на автора. Работата е посткласическа, смислово лаконична и четлива, виртуозна, херметична и огледална. Допуска, приема,
отстоява и отвръща на атаката на отразените
смислови съобщения, идващи от изложбената
атмосфера.

Божидар Бояджиев Увеличаване на мащаба. Комикс, 2010,
см. т., фазер, 100х150 см

Три студентки до вчера: художник, топмодел и
юрист на служба в полицията са пред прага на младите си животи. Спрели са се за миг преди „тръгване“. Свещенодействат. Чувстват се свързани.
Приятелки са. Една от тях е Ива Косева.
Божидар Бояджиев Увеличаване на мащаба. Берлин,
2010, намерена аероснимка, 70х100 см, детайл
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„Увеличаване на мащаба. Комикс“ цитира 3D
„изображение“, намерено в мрежата. То показва
сцена на сексуална игра с доминация между жени,
интерпретирана в съответен размер и трансформирана в 2D образ с рисунъчните средства на
въглена, бялата креда и подложената тюркоазена живописна имприматура. Получилата се картина е поставена в плексигласова кутия рамка.
„Увеличаване на мащаба. Берлин“ е редимейд.
Представлява закупена от сувенирния киоск на
емблематичната телевизионна кула на Източен Берлин аероснимка на Берлин от 1984 година
с точни очертания на Берлинската стена. Ясно
видими са двете части на града: Западен Берлин
и Berlin – Hauptstadt der DDR. Прави се опит да се
конфронтират значенията на преразказаното
изображение и намерено такова в рамките на
образен бином. Рестриктивни акции и следствия
от подобни занимават съзнанието на Божидар
Бояджиев във връзка с опит да се стигне до изводи за функциите на личностното устройство.

тории“. Негова инсталация със същото заглавие
няма „Аз“, няма „Имам“, няма „Съм“ беше от
ключово значение в Substories през 2009 година,
а 10 години по-късно прераства в голям общ знаменател на цяла поредна изложба. Във витрина
от стъкло с музейно звучене, съхранена и запазена заради изведената до краен предел съдържателна значимост, филмирана втора реалност се
обективира през екранчето на малко таблетче,
подпряно на елегантно градско павенце. В „бароковия“ тунел на московска метростанция „Сталинская“ хората се „реят“, крачейки в забавен
каданс. „Накъде“ се движат и защо са безпътни
в иначе фиксираната полоса на транспортната
инфраструктура?

A Short Film About Sadness (2008)

Васил Абаджиев Накъде, 2019, видео, стъклен шкаф,
таблет, гранитно паве

Иван Абаджиев Кратък филм за тъгата, 2008,
5 минути, 21 секунди

Едно живо същество с увреждане, което е куче,
се радва на свободата си. Бива разказан ординерният живот на това изоставено куче, докато
търси да намери храна в едно затихващо село. То
е самотно и никой не му помага. Има само тъга
в това безлюдно селище. Частично цитираният
от мен синопсис на филма остава формален. Емоционалният обхват на творбата прави нейното
„гледане“ дълбоко съпричастно и ангажирано.
Васил Абаджиев е своеобразен „кръстник“ на
настоящото шесто издание на проекта „Субис-
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Иска ми се да сложа точката на този изложбен
„преразказ“ с помощта отново на Васко. Неговата фотография „Мигове връз мигове“ не носи на
коментар. Тя остава така ясна, лаконична и сдържана, както повелява нейното заглавие, подсказано отново от Бекет.

Васил Абаджиев, Мигове връз мигове, 2019,
черно-бяла фотография, 50х70 см

„БОЖЕСТВЕНАТА КОМЕДИЯ“ И ПРАВО...
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„БОЖЕСТВЕНАТА КОМЕДИЯ“
И ПРАВОСЛАВНИТЕ ДЕЛЕГАТИ
НА ФЛОРЕНТИНСКИЯ СЪБОР
ПРЕЗ 1438 – 39 ГОДИНА
Посвещава се на 700-годишнината
от смъртта на Данте
Зарко Ждраков
В „Божествената комедия“ на Данте е засегнат
конфликтът между републиканците (гуелфи) във
Флоренция през XIV век и монархистите (гибелини),
които приемат върховенството на Свещената
Римска империя в Италия. Малко известен факт е,
че в този идеен контекст е вписана сто години
по-късно православната делегация на събора във
Ферара-Флоренция през 1438 – 39 г., предвождана
от император Йоан VIII Палеолог (1425 – 48). Мнозина от тях са представители на българската
аристокрация и ръководят Вселенската патриаршия с подчинените на нея български митрополии.
След падането на Търново (1393), което се интерпретира есхатологически като знак за наближаване на Второто Пришествие през 7000
г. от Сътворението на света (1491/92 от Рожд.
Хр.), част от висшата аристокрация отстъпва
от Православието и се включва дейно в управлението на Османската империя. От Анонимната
гази-история за Варненската битка през 1444 г.
става ясно, че лявото европейско крило на ордата е поверено на търновските бейове Феруз
и Михал, чиито потомци са определени от Г. С.
Раковски като принадлежащи на българския род.
Неслучайно при Варна бейовете изменили на султана, като се скрили с войските си в горите на
Балкана и въпреки това Ферузбееви обитават
Царевец до 1878 г., като в дома им се пазят короната и скиптърът на българското царство, за
което свидетелства П. Славейков. Известно е, че
някои от синовете на цар Иван Шишман са приели исляма – напр. Асен (погребан в църквата „Св.
40 мъченици“) и Александър, който владее обширни области в Анадола.
Други представители на царската фамилия заемат важни позиции в Константинопол и това
улеснило подчиняването на Търновската патриаршия като митрополия на Вселенската в
Константинопол без да се засяга почетната
българска патриаршеска титла, носена от митрополитите до ХVІ век. Заслуга без съмнение има

Вселенският патриарх Йосиф ІІ, който е син на
цар Иван Шишман и е въздигнат в сан на деня на
св. Константин Велики, а подчиненият му търновски митрополит Игнатий и силистренският
Калист, наричан граф (conte) в Италия, били от
неговата фамилия и килия в Светогорския манастир Кутлумуш. Търновският митрополит Игнатий подписва Акта на съединението във Флоренция на отданието на празника Петровден (6
юли 1439 г.), както и едно антипапско писмо до
хусистите в Прага, а през 60-те години се намира
отново в Света гора. На събора взимат участие
също митрополитите на София, Мелник, Поморие
и вероятен представител на Охридската архиепископия („Богородица Перивлепта“). Българското участие става още по-значимо в контекста
на отказа на сръбския деспот Георги Бранкович
да изпрати свои представители на събора, което по-късно дава своите плодове по време на неговото емигрантство в Унгария, когато основал
манастири с ярка антикатолическа насоченост.
По време на отсъствието на императора в периода 1437 – 39 г. градоначалник на Константинопол бил Павел Асен, чиято дъщеря се омъжила за
брата Димитър Палеолог в катедралната църква
„Св. София“ в Несебър. Адютант и ковчежник на
Димитър Палеолог бил Христофор Асен. Някои от
висшата българска аристокрация били във връзка с италианските хуманисти – напр. Матей Асен,
Григорий Цамблак и Георги Филантропин, в чийто дом във Венеция Йосиф ІІ гостувал. Известно
е, че Филантропините са сродени с Асеневци и вероятно са във връзка с Търново. Такъв представител би бил зографът Никола Филантропин, жител на главния град Ираклион на управлявания от
венецианците остров Крит, за когото се знае,
че е пътувал до Константинопол през 1418 г., но
негови произведения все още не са идентифицирани. Известни са и други представители на висшата византийска аристокрация, занимавали се
с живопис – напр. Емануил Фокас, Емануил Евгеник,
Ангелос Акотантос. Придворният зограф Никола
Филантропин би могъл да се идентифицира с Никола в Търновската катедрална църква „Св. Първоапостоли на Римската църква Петър и Павел“,
чиито стенописи са поръчани от митрополит
Игнатий през 1442 г. (Фиг. 1) в униатски контекст
– срв. патронното изображение на Св. Първоапостоли с Вселенския храм (Фиг. 2), „Пиета“ (Фиг. 3) и
др. Една година преди да замине за Италия Йосиф
ІІ поканил в Константинопол зографа първопевец
(протопсалт) в императорския хор Ангелос Акотантос, който също живеел в Ираклион. По време
на събора хронистите съобщават за участието
на певци попове (напр. протопапа Константин
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с певци), което дава основание да се приеме, че
Ангелос и неговите критски ученици Андреас и
Николаос Рицос са били в Далмация и Италия, за
което свидетелстват техни икони, а косвено –
и тържествената процесия на патриарх Йосиф
в двореца на управителя на остров Корфу. Сред
придворните художници е имало и такива с различна от критяните художествена традиция,
както личи от иконата на Богородица с Младенеца във флорентинската църква „Св. Мартин“
(Фиг. 4) в стила на стенописите на зограф Никола в Търновската катедрална църква. Известно
е, че край православната делегация от над 700
души имало българи от Аспрокастрон (Бялград)
на Днестър, които трябвало да управляват корабите на императора при неговото завръщане,
тъй като Венецианската република отказала под
давлението на папата.
Още през 1418 г. Григорий Цамблак участва на
събора в Констанца като представител на византийския император и на Вселенския патриарх. На 25 февруари 1436 г. той бил представен
на папата на един тържествен съвет, на който присъствал владетелят на Свещената Римска империя Сигизмунд. Един преподавател от
Пражкия университет говорил от негово име.
Григорий Цамблак получил управлението на
Молдовлахийската митрополия, след като целунал крака на папа Евгени IV. Той прокарал идеята
за свикване на църковен събор за възстановяване на мира. Неговите отношения със Запада
не били приети от Константинополските патриарси Евтимий и Йосиф ІІ, които го отлъчили
от Църквата и скоро след това той умира. На
неговия престол е назначен от Йосиф II митрополит Дамян, който става легат на събора във
Ферара-Флоренция и вероятно също е от царската фамилия.
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Делегацията заминава на 25 ноември 1437 г. с няколко венециански кораба, наети от папата с флорините на Медичите. По всяка вероятност един
представител на Охридската аристокрация, която ктиторства в църквата „Св. Богородица Перивлепта“ (1295), на име Михаил Сгур предвожда
флота на императора от Крит. Пътниците почиват често, тъй като в корабите им било много тясно, а същевременно изчаквали посланиците
от Базел, където се провеждал също църковен събор, но насочен срещу папата. Всъщност Йоан VIII
прекарал цяла седмица на лов в Пелопонес с брат
си Димитър Палеолог, но се оправдал с това, че
Йосиф ІІ бил много възрастен и трябвало често
да си почива. Освен това по пътя избухнала чума,
която отнела живота на много роби и това също
ги забавило. Патриархът поискал още един кораб, но му било отказано, след което Софийският
митрополит Дионисий посъветвал да не се отказват от това тяхно желание, тъй като папата щял да си помисли, че може с лекота да им се
противопоставя. Дионисий подкрепял със своите проповеди деморализираните пътници и със
своите проповеди укротил една морска буря.
Делегацията пристигнала във Венеция на 8 февруари 1438 г., след като са пътували почти два
месеца и половина. Папата бил разгневен поради
това забавяне, тъй като трябвало да плаща допълнително злато за наема на корабите. В очите на делегатите градът изглеждал „приказна
втора обетована земя и почти нов Византион“.
Още в края на ХІІІ век Евстатий Солунски сравнява Венеция с мистичната държава на блажените
феаки от „Одисея“-та. Оттатък романтичните
представи могъщата търговска република била
наречена Содом, тъй като по улиците се ширела проституция (дори през 1432 г. бил създаден
Депутатски колегий за борба с мъжката проституция). Корабът на императора акостирал до
бенедиктинския манастир „Св. Никола“ при Лидо,
а Йосиф ІІ и свитата му от 29 архиереи – при казармата край катедралната църква „Св. Марко“ и
двореца. Императорът изпратил посланик, за да
извести дожа за своето пристигане, а за да не остане по-назад, същото направил и Йосиф ІІ. Така
дожът бил принуден да държи едновременно ръцете на пратениците. За значението на тази софистицирана йерархия може да се съди от факта,
че дожът и кардинал Албергати посрещнали първо Вселенския патриарх в неговото жилище в манастира „Св. Георги“, а след това – императора,
който преодолял унижението, като принудил
дожа да седне от лявата му страна, тъй като от
дясната бил Димитър Палеолог. Дожът замазал
положението, като на следващия ден изпратил
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своя златен кораб „Буцентавър“ за официалното
посрещане на императора и морето било препълнено от лодки въпреки дъждовното време. След
това дожът изпратил два по-малки кораба за останалите делегати, които престояли целия ден
край дома им на острова, тъй като Шишмановият син Йосиф ІІ бил разгневен, че му е отредено
второстепенно място в посрещането. Той приел
да се качи на корабите едва след като били украсени с неговите емблеми и пурпурни саксии с кедрови дървета, сякаш поникнали от морето върху
острови на Спасението. Дожът посрещнал Вселенския патриарх и свитата му пред църквата
„Св. Марко“. Делегатите се поклонили на Златния
олтар с емайлови икони и скъпоценни камъни, за
който венецианците казали, че е взет от „Св. София“ в Константинопол, а гърците ги коригирали,
тъй като от надписа се виждало, че е принадлежал на гробницата на Комнините в столичния манастир „Христос Пантократор“. След това Йосиф
ІІ посетил ризницата на храма и се поклонил и
целунал ръката на св. Георги. Сиропулос обаче му
прошепнал, че това не са мощи на светеца, тъй
като Кападокийският мъченик бил изгорен, а прахта му – разпръсната, на което Йосиф ІІ отвърнал: „Мълчи! Ти не знаеш какво говориш“.
Православните делегати правели немалко подаръци на църквите в Италия – св. мощи, кръстове,
утвар, ръкописи, икони. В Месецослова, печатан
от Яков Крайков във Венеция през 1572 г., под датата 1 юли се споменават св. безсребърници Козма и Дамян от Мелник, чиито мощи се намирали
през ХVI век в Републиката. За отбелязване е, че
светците са покровители на Козимо де Медичи
във Флоренция и в писмо от 14 декември 1439 г.
се упоменава пренасянето на техните мощи. От
Месецослова става ясно още, че във Венеция се
намират Пловдивските мощи на Цариградския патриарх св. Тарасий, Неврокопските на св. Варвара
и се чества учителят български Кирил Философ,
45 мъченици от Никопол, пророк Исая от Осоговската планина, св. Петка Търновска, цар Петър и
Климент Охридски (?). Патриарх Йосиф и свитата
му получили по време на престоя си във Венеция
и Ферара над 2000 златни флорина, както и подаръци от папата – напр. сребърни паници и леген
за умиване. От 500-те флорина патриархът купил емайлирани потир и дискос за 105 и след като
задържал 123 жълтици, останалите разпределил
на митрополитите. Една богата закуска била
уредена в дома на Георги Филантропин. Този аристократ участвал със Софийския митрополит в
съвета на шестте, който трябвало да реши на
кой събор да отидат делегатите – при папата
във Ферара или при антипапистите в Базел. Две

седмици императорът и патриархът проучват
къде е по-изгодно и дори поискали тайно съвет
от дожа без да съобразят (или нарочно), че е братовчед на Евгени IV. Подаръците все пак наклонили везната към Римския първосвещеник.
Папата влиза във Ферара към края на януари на
кон с балдахин, юздите на който сдържал вървящият пеша маркиз Николо III ди Есте. За жилище
му бил предоставен замъкът на града. За него
бил конструиран специален дървен мост, за да
избегне стъпалата на катедралната църква „Св.
Георги“, тъй като страдал от подагра. Императорът напуска Венеция на 28 февруари, а патриархът – няколко дни по-късно поради липсата на
достатъчно кораби. Двамата първенци също
страдали от подагра, но не били допуснати до
моста. Императорът пристигнал на 4 март във
Ферара със свита от 150 конници в един голям
дъжд. Той влязъл в града на тъмен кон, покрит с
пурпур и злато, а не триумфално с втория си бял
кон със златотъкана попона с двуглавите орли
на Палеолозите. Над главата му имало син чадър,
който напомня за небесната му власт. Под звуците на оркестър императорът минал през вратите на „Св. Биаджо“ и влязъл в дома на папата,
за да му отдаде чест, след което получил за подслон „Райския дворец“ в квартала на „гърците“.
Гибелините в монархическа Ферара се съобразили с божествения статут на императора, който
по традиция приживе се изобразява с нимб и има
запазено място в Райските селения, така добре
описани от Данте – срв. миниатюрата в Лондонското Четириевангелие на цар Иван Александър в
Рая (Фиг. 5). Не така ще бъде посрещнат Йоан Палеолог с делегацията във Флоренция на гуелфите,
които ще разиграят цирково елементи от Ада
в „Божествената комедия“. С по-малко почести
е посрещнат Димитър Палеолог, който е под-
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слонен в дома на фамилията Скифаноя (с народна етимология „отвратителна досада“ от schifo
и noia). Църквата „Св. Мария ин Вадо“ край този
дом притежава една критска икона на Св. Богородица „Страстна“, изпълнена в духа на известната творба от Флоренция на Андреас Рицос, ученик на придворния зограф Ангелос Акотантос.
Йосиф II заявил по повод това несъгласувано заминаване, че всички делегати е трябвало да отидат заедно и ако някой е пръв, то това се падало
на Църквата. Патриархът е посрещнат лично
от маркиза на неговия златен триетажен кораб
„Буцентавър“, украсен с дърворезби, живопис и
драперии. Преди да продължи своя път по река
По той изчакал повече от ден своя багаж, който
закъснявал (над 500 флорина имал депозирани във
Венеция, които така и не видял). През това време
императорът го уведомил, че папата очаква от
него да се поклони до земята и да целуне края на
мантията му и че самият той три дни се опитвал да отклони папата от това свое намерение.
Още във Венеция Йосиф II заявил, че ще се отнесе
към Евгени IV като към баща при положение, че е
по-възрастен, като към брат, ако са с равни години, и като към син при положение, че е по-малък
от него (за отбелязване е, че папата бил много
по-млад). Вселенският патриарх поискал дом до
този на Римския първосвещеник, но с подстъп,
по-висок от улицата, и самият домакин трябвало да отиде при него. Вероятно от това негово
желание се породила идеята за създаването на
споменатия папски мост. Йосиф II нарекъл Евгени
IV свой брат и по този повод заявил: „Откъде папата притежава тази привилегия? Кой събор му я
е дал? Без съмнение папата казва, че е наследник
на св. Петър. Но, ако той е наследникът на св.
Петър, ние всички сме наследници на останалите
Апостоли. Апостолите целуват ли крака на св. Петър? Кой е разбрал такова нещо? Това е нововъведение и аз няма да го позволя и никога няма да
го направя. Ако папата иска да го прегърна като
брат, следвайки нашия древен църковен обичай,
аз ще го направя. Ако той не го приеме, аз се отказвам от всичко и се връщам… и без това съм все
още на кораба“. След дълги преговори най-сетне
папата се отказал от това свое намерение. Православните делегати били упреквани от латинските им съвременници, че, от една страна, са
горди и с излишен церемониален формализъм, а
от друга, са бедни и много умели в просията.
Така корабът на патриарха се закотвил до замъка Франколино на 7 март. Само шест архиепископи без кардинала посрещнали Йосиф II и неговата
свита. Папата се бил отказал от целуването на
крака, но посрещането станало не на публично

72

място, а в неговия дом с шест кардинали от едната страна и по шест на групи от другата (сред
първите шест е и митрополитът на София Дионисий). До двора на замъка православните делегати били на коне и там всички слезли с изключение
на светейшия Шишманов син, който стигнал по
този начин чак до стълбите. След направената
прегръдка и кратък разговор аудиенцията приключила. Вселенският патриарх получил разрешение да отслужва литургия въпреки конфронтацията и след четири дни папата го поканил да
започнат съборните заседания, но той отказал
под предлог, че бил все още много изморен от пътуването. След като получил аудиенцията от
папата, Йосиф II тръгнал да благославя народа по
улиците на Ферара на кон, покрит с бял чул в духа
на царската идеология. Според западните съвременници хората му се присмивали заради необичайната благословия въпреки публичната тайна,
че е син на цар Шишман, а съпроводилите го митрополити на Търново и Силистра са негови роднини. При папата той трябвало да се примири с
равнопоставяне, за което архиепископът на Трапезунд казал: „Патриархът, който прие равнопоставеност, е действително господин Йосиф? Как
може да понася това?“.
Конфронтацията се разразила с още по-голяма
сила при подредбата на столовете в заседателната зала – наосът на катедралната църква „Св.
Георги“. Споровете продължили цяла седмица и
били наречени от историографите „Войната за
столовете“. Йосиф II изпратил търновския митрополит Игнатий, който бил викарий на архиепископа на Никомедия и заемал десето място в
църковната йерархия, да проучи условията в катедралата. След дълги дни безплодни спорове за
приматството най-накрая се стигнало до компромис, от който останали недоволни всички –
папата искал да седне на престола в центъра на
храма, Йоан Палеолог бил против тронът му да
бъде срещу този на немския император, а Йосиф
II не приел тронът му да бъде по-нисък от този
на императора. По това време Търновският
митрополит участва и в комисията по преразпределението на наместничествата. Софийският митрополит Дионисий станал представител
на Ерусалимския патриарх след дълго увещание
от страна на патриарха и императора, което би
могло да се обясни с предположението, че е принадлежал също на царската фамилия. Поради това
че Дионисий бил много ерудиран монах, Йосиф II го
произвел в епископски сан с Никейския епископ и
бъдещ кардинал Висарион и Ефеския митрополит
Марко, за да участват на събора. Отреденото
място на Дионисий било шесто по ред след това
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на патриарха (Висарион заемал девето). Първоначално той бил наместник на Ерусалимския патриарх с Киевския епископ Изидор. Преди започването на сесията била назначена комисия от десет
членове за предварителни дискусии относно
Чистилището, което Православието не приема.
Тя заседавала в църквата „Св. Франциск“ и сред
участниците били Поморийският митрополит,
заемал деветнадесето място в църковната йерархия, и вероятно Охридският представител –
Калейският игумен на манастира в Калища (?).
Йосиф II поискал от папата една голяма манастирска църква, в която да отслужват празничните
литургии. Повечето от делегатите били категорично против, а императорският изповедник
Григорий дори заявил: „Когато вляза в някой латински храм, аз не почитам никой от светците,
които там се намират, тъй като не ги разпознавам; без съмнение там има Христос, единственият когото разпознавам, но аз не благоговея пред
него, тъй като не познавам съдържанието на неговия надпис. Все пак аз се прекръствам и го почитам. Да, кръстът, който поставям на себе си,
е всичко, пред което благоговея и нищо от онова,
което ми се предоставя пред очите“. Вероятно
неслучайно епископът на Ферара отказал да предостави такъв храм.

събор, което свидетелства за голямата ерудираност на Софийския митрополит, а Марко Ефески цитира Теофилакт Български (Охридски). От
това време датират и известията за Христофор
Асен, който получил 12, а малко по-късно 18 флорина за неговото пребиваване според писма от
10 май и 9 юни 1438 г.
Наскоро след това избухнала чумна епидемия.
Императорът избягал от града в резерватите
на маркиза, за да ловува, и не бързал да започва
съвещанията, тъй като изчаквал появата на западните владетели и преместването на събора.
Някои от делегатите, предвождани от Димитър
Палеолог, се опитали да се завърнат в родните
си места през Венеция и това ускорило избора на
Флоренция за ново място на събора – възможно
по-далече от морските пътища. На 16 юли Траверсари пише до Козимо де Медичи, че ще се опита
да пренесе събора в Пиза или във Флоренция, тъй
като православните делегати били взели решение да си отиват. Месеци преминали в безплодно

Откриването на събора станало на 9 април в присъствието на императора и представителите
на патриарсите на Александрия, Антиохия и Ерусалим. Поради тълпата Йоан Палеолог не могъл
да пристигне на кон и, за да се излезе от конфузната ситуация, бил внесен в църквата „Св. Георги“ на ръце, според древната традиция на римските легиони. Предвидливо Йосиф II и Дионисий
Софийски не присъствали. При заемането на отредените места избухнал скандал между Ефеския
митрополит Марко и императорския изповедник,
както и между други членове на делегацията –
напр. митрополитът на Кизик Митрофан се жалвал на императора за това, че митрополитът на
Монемвасия е седнал по-напред от него. По време
на този скандал умира Софийският митрополит
Дионисий (13 април 1438 г.). Преди да почине той
предава своето наместничество на митрополита на Монемвасия. Надгробното посвещение
било написано от Никейския митрополит Висарион, който станал викарий на Софийската митрополия. Йосиф II провел заупокойната служба в
църквата „Св. Юлиан“, която била обновена през
1405 г. Надгробната плоча била открита при изкопни работи край кулата на църквата. Помен
за Дионисий бил отслужен на 24 април 1438 г. За
отбелязване е, че на някои от сесиите били привеждани доводи от решенията на Сердикийския
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изчакване. Посланиците на Бургундия пристигнали едва в края на ноември и нищо не споменали за
военна подкрепа на Константинопол.
В разгара на епидемията към края на месец август
пристигнала сточленна руска делегация, водена
от Изидор Киевски, Авраам Суздалски, посланика
Тома Асен на Тверския княз Борис Александрович
и други боляри. Руските делегати били посрещнати най-тържествено с хвалебствени слова, сред
които се открояват тези на търновския митрополит Игнатий, въплътени в стенописите на неговия катедрален храм с образите на покровителите на Тверския княз – мъчениците с български
произход Борис и Глеб (Фиг. 6). Според Йоан Евгеник,
който успял да избяга в родината си през Венеция,
епидемията взела жертви особено сред изтощените от пътуването руснаци. На един обяд в дома
на папата някои гости например не докоснали храната, тъй като се страхували да не бъдат отровени. На един такъв тържествен обяд прочутият
философ от Пелопонес Георги Гемист Плетон защитавал преимуществото на Платонизма, верен
на исихасткия неоплатонизъм, пред това на Аристотел, когото почитали латинските богослови.
В тези свои философски разсъждения той стигнал
дo приемане на исляма като по-хуманна религия.
Според Георги Трапезундски, Плетон заявил, че
наближавало Второто Пришествие и християните по целия свят ще изчезнат заедно с турците,
като по този начин разочаровал радетелите на
кръстоносния поход. Неслучайно православните
делегати били обвинени в изповядването на 54
ереси. Изборът на Ферара за провеждане на събора се дължало отчасти на компромиса, който папа
Евгени IV направил със Свещената римска империя,
но с избирането на новия император Алберт II
Хабсбургски е взето окончателно решение за преместване във Флоренция. Последната сесия във
Ферара била на 10 януари 1439 г.
Лошите битови условия във Ферара по време
на чумната епидемия и големите финансови гаранции, които обещавал Лоренцо Медичи (напр.
само за настаняването на делегатите били отпуснати 4000 златни флорина), съдействали за
окончателния избор на Флоренция за място на
събора. Но преместването на делегатите не се
отразило благоприятно на обтегнатите отношения – неслучайно Поморийският митрополит
Софроний бил против преместването на събора. Събитията в града на Медичите показват
конфронтация не по-малка от тази по време на
„битката за столовете“ в катедралата „Св. Георги“ във Ферара. Нещо повече, идеологическото
и политическото противопоставяне се реализи-
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ра в градското пространство на републиката с
антимонархически топоси от „Божествената
комедия“ на Данте. Кардинал Джулиано Чезарини
и Амброджо Траверсари например са обезпокоени
от малкото внимание на папата към православните делегати и информират, че на 22 януари
1439 година в града пристигнал императорски
посланик, който трябвало да съблюдава местата
за настаняване на делегатите.
По това време Флорентинската република изживява своето историческо възраждане с текстове като: Historiae Florentini populi; гръцкият превод на управленската форма в републиката ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΩΝ; „Политиката“
на Аристотел, посветена на папа Евгени ІV само
няколко години преди новото му емигриране в
Сиена, прокарваща като Ферара политиката на
Свещената Римска империя. Пропагандата безспорно разгневила императорския двор и някои
виждат в нея причината за преждевременното
заминаване на Димитър Палеолог, Христофор
Асен, Георги Схоларий и философа Плетон. В символичния контекст на тази пропаганда местата
за настаняване не са случайни и отразяват републиканските настроения към императорските
величия. Неслучайно епископът на Сиена кардинал Енеа Силвио Пиколомини осъжда антиимператорската политика на гуелфите във Флоренция.
Иронизирането се осъществило с топоси от „Божествената комедия“. По това време творбата
на Данте била широко коментирана от хуманистите Джироламо ди Джовани (+1454) и Доменико ди Джовани да Корела (+1483) и онагледена от
художника Доменико Микелино в катедралната
църква на града през 1465 г. В навечерието на събора (1436) Леонардо Бруни пише животописанията на Данте и Петрарка, като нарича Флоренция
етруски и римски град, който имал свой църковен
събор през 1057 година (точно в епохата на схизмата), а в II Dialosi ad Petrum Paulum Histrum с гордост разказва за сградите на Флоренция, някои
от които приютили православните гости. В своя
Commentarium rerum graecorum, инспириран от
Ксенофонтовата „Еленике“, проявява сарказъм
спрямо гръцкото упражняване да се прави война,
онагледено с една битка върху сватбена ракла за
булчински чеиз в Mузей Хорн (Фиг. 7). Той изразява
всеобщото отношение на флорентинската общественост към чужденците.
Още с идването на делегатите е приложен диференциран подход в тържественото им посрещане. Папа Евгени ІV пристигнал пръв в града на 27
януари 1439 година и бил третиран като император и първожрец (върховен архиерей), посрещ-

125 години Национална художествена академия
нат със златовезана хоругва, триумфално разкъсана впоследствие. По-късно същият ритуал
с разкъсването на хоругва е направен при посрещането на Йоан VІІІ Палеолог. Папата извършил
литийно шествие по улиците на града около римските крепостни стени, което кореспондира на
неговата благословия на населението с кръстен
знак от ляво надясно. След него на 12 февруари,
но преди императора, за да подчертае своето
първенство, влязъл в града Вселенският патриарх Йосиф ІІ. Той бил тръгнал дори преди папата,
но флорентинските власти попречили на неговото пристигане, което се разбира и от факта, че
Киевският митрополит пристигнал преди него,
независимо че тръгнал по-късно. Потомъкът на
цар Шишман направил същото символично шествие около стените на античната Флоренция, но в
обратно направление от дясно наляво като кръстен знак върху себе си, а не върху народа. Той нямал достъп в катедралата и дори не бил посрещнат пред стените на града от управата. По всяка
вероятност лошото посрещане с малко хора се
дължи на неговото своеволно обикаляне по улиците на Ферара, за да благославя гражданите, както
и последствие от желанието му да служи в някоя
от големите църкви на града. Най-голямата обида
обаче била нанесена с подслоняването на Йосиф ІІ
и неговата свита в ловното имение на Медичите
в Борго Пинти, един слабо населен квартал извън
стените на римския град. Всеки път при влизане в града патриархът трябвало да минава под
арката, наречена на името на съседния бенедиктински манастир „Св. Петър Върховни“. Оттам
минавал пътя за градчето Фиесоле – известен
топос от „Ад“ на Данте: „Този неблагодарен лош
народ, който слезе от Фиесоле в античността…
хора скъперници, завистливи и горди: от техните обичаи ти се възмущаваш“. По тези места
по-късно живеели много „неблагодарни и диви“ фамилии, които Данте оставя в ада и чистилището,
защото „все това разбъркване на хората (бел. поради различните обичаи и гордостта на хора, издигнали се от низините) е в началото на всички
злини за града“. Флорентинската поезия свързва
двата обществени компонента: гуелфите републиканци и гибелините монархисти с древната
конфронтация между Римската република и етруското царство, към което принадлежал града Фиесоле, наричан майка на троянците.
Йоан III Палеолог се появил в града с подчертана
тържественост на 15 февруари. Времето обаче
като че ли било на страната на флорентинците,
тъй като се изсипал голям дъжд, който съкратил ритуала и императорът, мокър, набързо се
настанил в дома на Ридолфо Перуци. Веднага след

неговото влизане в сградата бурята преминала.
И тук топографията е знакова, защото домът
на Перуци се намира в римския амфитеатър, а арката, през която се влиза, се споменава от Данте
(Paradiso, XVI, 123-126). По този начин се напомняло, че край стария Константинов дворец се намирал хиподрумът. Неслучайно на следващия ден
след настаняването в чест на императора било
проведено състезание с щитове (hippodrome,
qui era de causa prope domum erat paratus). Йоан
Палеолог е могъл да се чувства комфортно при
този подслон, попаднал в Дантевия „Рай“, в който: „в малкия кръг се влизаше през врата, която
се наричаше на името на ония от Пера“. Същата
символика има и при дома на императора във Ферара, наречен „Райски“ във връзка с представата за Константинопол като земен рай, в който
обитава Премъдростта Божия. Вероятно в тази
връзка е и името Пера на генуезкия квартал в
Константинопол. Зад това символично послание
обаче прозира флорентинското отношение към
монархията, тъй като не само Йоан Палеолог е
възприемал Константиновия дворец като един
спомен от славното минало на империята. Към
такава интерпретация насочват стиховете на
Данте, според които Пера „са толкова древни и
така са се стопили, че от тях и спомен не е останал“, т.е. нямат нищо общо със съвременните
Перуци, които се занимавали с търговия на зарзават. Свързани с този топос от „Божествената
комедия“, Палеолозите са били възприемани във
Флоренция иронично – без да имат нещо общо с
античното славно минало и като Пера са обречени да изчезнат заедно със своята империя. Тази
идея е отбелязвана от италианските изкуствоведи по повод крилатите корони на Йоан Палеолог и Йосиф II (Фиг. 8 и 9), изписани от Беноцо Гоцоли в капелата на Медичите край дома им във
Флоренция. Гражданите републиканци са осмивали императора по време на карнавала без да разбират сакралната ритуалност, поставена извън
нейния културно-политически контекст.
Димитър Палеолог влиза във Флоренция с голямо закъснение сякаш е подозирал саркастичната игра на републиканците. Той пристигнал на 4
март и веднага отишъл при брат си, след което
е настанен в Палацо Кастелани близо до Стария
мост (Понте Векио), който някога бил наблюдателна кула, откъдето и неговото име. Според
Данте от Стария мост със статуята на Марс,
наречена „глупавият камък“, започвал градът
през XI век. Топосите на православните делегати
са свързани в една йерархизирана ос: пред райския
дом на Перуци се намира църквата „Св. Кръст“,
която напомня за победата на Константин Ве-
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лики, от дясната страна на императорския дом е
сградата на неговия брат, а от лявата – тази на
патриарха и неговата свита.
Първата пленарна сесия във Флоренция е открита на 2 март 1439 г., но редовните сесии се
провеждат край покоите на папа Евгени IV в домениканския манастир – църквата „Св. Богородица Нова“ (S. Maria Novella). Храмът е основан през
1279 година като символ на примирието между
гуелфи и гибелини. В него са възпитани едни от
най-ревностните противници на катарите, чиято богомилска ерес произхожда от България, както и тълкуватели на Данте и мисионери за Балканите и Изтока.
Една от най-значимите дискусии била посветена на произхождението на Св. Дух от Сина (филиокве). Поморийският митрополит Софроний се
противопоставил на императорския изповедник,
след като бил прекъснат от него. Той го обвинил,
че винаги говорел прекалено дълго и Григорий
си взел бележка. Йосиф II след това му благодарил специално, че е накарал изповедника да скъси
своите речи. В дискусията за филиокве императорът подканил Сиропулос да бъде по-кратък,
но той му се противопоставил. Софроний Поморийски, Дамян Молдовлахийски и протектикосът
Георги Кападокийски, както и повечето игумени
на манастири също така се противопоставили
на императора. Йосиф II също държал една много
дълга и недоизказана реч в защита на филиокве
така, че търновският митрополит Игнатий и
други архиереи не разбрали позицията му и гласували против. След този инцидент императорът
поискал да даде право на глас и на сенаторите,
но Йосиф се противопоставил. През следващите два дена били направени опити да се повлияе

на противниците на филиокве. Вселенският патриарх привикал Игнатий Търновски, Дамян Молдовлахийски и митрополита на Амасия в Тракия,
за да ги помоли да гласуват с него в знак на лоялност, че ги е назначил на техните катедри. Той
се обърнал към тях с думите: „Не сте ли от моята килия и от моята фамилия“, което свидетелства за българския произход на тези архиереи и
за връзката им с манастира „Алепу“ на Атон. За
отбелязване е, че по-рано Григорий Цамблак ръководи Молдовлахийската катедра, а след смъртта
на Дамян през 1447 (?) г. Йоан Палеолог поставя
на престола митрополит Йоаким Ахтополски, а
неговата катедра е поверил вероятно на друг
униат. Преди 1455 г. Йоаким е принуден да напусне паството си заедно с други негови съмишленици, а новият митрополит антиуниат е назначен
от патриарха на Печ. По това време и търновският митрополит Игнатий (+1464) вероятно е
заточен в Света гора. Подобен опит към Марко
Ефески обаче не бил успешен. Изидор Киевски успял да убеди с една вечеря и подаръци Калист Силистренски (наричан Графът) и Матей Мелнишки (заемащи 15-то и 16-то място в църковната
йерархия), както и митрополита на Драма, който
приел филиоквето при абсурдното условие да не
се пипа Св. Троица. Подобни опити за влияние направил и императорът. Така на 2 юни бил приет
догмата за филиокве. Поморийският митрополит
Софроний, заедно с Хераклийския, Ефеския и Монемвасийския, се противопоставил и не подписал
съборните решения, като заявил, че няма да сложи архиерейските си знаци и по този начин присъствал на службата при сключването на унията
и отказал да служи в „Св. Марко“ във Венеция. Вероятно като наказание трябва да се приеме неговото поставяне от императора след митрополита
на Несебър по повод свикването на архиереите
за реформирането на църквата, което било осуетено от преждевременната смърт на Вселенския
патриарх Митрофан II на 1 август 1443 г. Срещу
митрополит Софроний нямало брожение и той е
засвидетелстван на катедрата до 1467 г.
Философът Плетон също е един от противниците на филиокве и обвинява латините, че са фалшифицирали писанията на св. отци, но същевременно отдава приоритет на Сина пред Св. Дух, с
което се доближавал до доктрината на латините, че Синът участва в изхождането на Св. Дух,
и срещу това се обявил Георги Схоларий (ок. 1450).
Плетон заявява, че почти всички делегати след
завръщането им се отмятат от унията, тъй
като били заставени мълчаливо да я приемат от
императорския изповедник и бъдещ патриарх
Григорий Мамас и неговите съучастници. За фа-
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тализма на Плетон свидетелства обвинението
срещу православните делегати, подписали Акта
на съединението, че са изоставили доктрината
поради изгубената вяра в божественото провидение. На това твърдение се противопоставил
Висарион, според когото е обидно да се твърди,
че мюсюлманите побеждават, понеже са по-милосърдни, а тъкмо обратно – приелите уния са милосърдни и патриоти, водени от желанието да
спасят гръцкия народ вместо да го изоставят на
едно по-лошо бъдеще.
Два дена преди дискусията за първенството в
Църквата на 10 юни 1439 г. починал Вселенският патриарх Йосиф II и по ирония на съдбата е
погребан до дома на папата в домениканската
църква „Св. Богородица Нова“ (Фиг. 10). Сиропулос
твърди, че ако Йосиф II бе останал жив, то унията щяла да бъде приета и в Константинопол, а
не да се стига до безотговорните манифестации
при завръщането, описани от Дукас. Актът на
Съединението е подписан в деня на отданието
на празника Петровден (6 юли 1439 г.) в катедралната църква „Санта Мария дел Фиоре“ след дълга
служба, предизвикала конфузни ситуации.
Антиуниатските настроения са подклаждани от
събора в Базел, който приел правила срещу папоцезаризма (на 16 май и на 24 юни) и приключил с
анатема на папата, свален с гласуване на 25 юли,
оповестено с писмо до целия християнски свят
на 2 юли 1439 г. Наскоро след това загинал на
бойното поле срещу турците императорът на
Свещената римска империя Алберт Хабсбургски
(27.10.1439 г.), което по-късно ще се случи и с полско-унгарския крал Владислав Ягело (Варненчик).
За отбелязване е, че мнозина делегати също
били срещу папата – напр. митрополитите на
Ефес и Грузия, а Димитър Палеолог дори е приятел на османския двор и участва в похода срещу
Константинопол през 1442 г. Преди потеглянето
на делегатите от Венеция на 19 октомври 1439
г. търновският митрополит Игнатий разбрал,
че грузинският митрополит, негов приятел и
отявлен антиуниат, се е укрил болен в Модена и
отишъл да го вземе със себе си. По време на пътуването към Балканите Йоан и Димитър Палеолог
научили за смъртта на техните съпруги, която
била приета за Божие наказание поради отстъплението от Православието. Кардинал Христофор
Гаратони, епископ на Корон в Пелопонес от 1437
г. и апостолически нунций в Константинопол
от 1433 до 1443 г., трябвало да съдейства за цялостното приемане на унията от православните християни на Балканите въпреки липсващата
подкрепа на Йоан Палеолог в противоречие на

големите му обещания във Флоренция. Кардинал
Христофор присъствал на церемонията при избирането на Вселенския патриарх Митрофан на
празника на Петдесетница през май 1440 година,
на която присъствали 12 митрополити и името на папата било поменато в Диптисите. Сред
митрополитите е Игнатий Търновски, който
поръчал изписването на св. Христофор (Фиг. 11)
в западна иконографска схема в своя катедрален
храм в Търново (1442). От 1442 г. кардинал Христофор изпълнявал различни дипломатически мисии на Балканите и в Унгария, което продължило
до неговата смърт на бойното поле при Косово
(1448). През 1443 г. новият нунций е кардиналът
и митрополит на Киев (Рутения) Изидор, който
получил 1000 флорина за неговата мисия като
папски легат на Изток, но през март 1442 г. той
е арестуван в Твер като отстъпник от Православието, след което и в Москва, където в процеса
срещу него участва един от делегатите на събора в Италия – Авраам Суздалски. Изидор Киевски
успял да избяга от Москва със своя приятел монах
Григорий, игумен на манастира „Св. Димитър“ в
Константинопол, който от 1458 г. е избран от
папата за митрополит на Киев след Изидор.
В 1451 г. (август – септември) през Венеция и Ферара пристига в Рим посолство на византийския
император Константин ХI Палеолог, водено от
Андроник Вриений, което декларира пред новия
папа Николай V, че ще прокламира тържествено
в „Св. София“ пред папски легат съюза на Църквите и същевременно призовава за нов кръстоносен поход в помощ срещу турците. Печалната
слава на кръстоносците при Варна (1444) попречило за организирането на нов поход и в писмо
от 11 октомври 1451 г. папата заявява, че „един е
глава на войнстващата Църква, но който се дъл-
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жи подчинение“ и изрежда народите, на които е
изпратено копие от декрета на Флорентинския
събор (Migne, P.G., CLX, coll. 1201-1212), и заплашил,
че Западът ще се обяви срещу Константинопол,
ако не се спазват договореностите. В едно свое
писмо Теодор Газа се възмущава от несъобразителността на гърците да се възползват от
договореностите във Флоренция и да се спасят
от турската заплаха и също обявява, че абсурдното упорито отхвърляне на латинските догми
ще бъде заплатено с тоталното им унищожение от турците и европейците. Като реакция на
този тон Константин Палеолог изпратил писмо
до антипапския събор на хусистите в Прага, подписано от митрополитите Игнатий Търновски
и Йосиф Пловдивски (18.01.1452 г.). Митрополитите на Търново и Молдовлахия подписват и едно
писмо до императора (ноември 1452 г.), в което се
заявява, че вътрешно желаят църковния мир, но
не са съгласни с Флорентинските решения за Св.

Дух и предлагат свикване на църковен събор в Константинопол и ако патриархът ги осигури, че неговата вяра е като тяхната, те ще дискутират с
него кои са най-благоприятните начинания, и то
в съгласие с Източните патриарси. Православните християни се страхували не без основание, че
унията ще заличи религиозния им идентитет.
Видният аристократ Лукас Нотарас заявил в Константинопол, че помощта от Запада е ефимерна,
тъй като апелът на папата бил пренебрегнат, но
той предпочитал да види в града турския тюрбан
вместо папската тиара. Оставали броени месеци до завладяването на Константинопол и убийството на Лукас Нотарас от Мехмед Фатих (Фиг.
12), влюбен в неговия син. Дантевият „Ад“ поразил
Новия Рим и спасението вече се очаквало не от
кръстоносците, а от небесното войнство на Архистратега Архангел Михаил, който щял да убие
Сатаната при Второто Пришествие с настъпването на 7-ото хилядолетие от Сътворението на
света (= 1491/92 г. от Рожд. Хр.).
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„СВЕТЪТ НА ИЗКУСТВОТО“ В ПЕРСПЕКТИВАТА
НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
Чавдар Попов

Констатацията и обяснителните модели относно необходимостта от наличие на специфичен
„свят на изкуството“, в рамките на който „нещо“
(артефакт)1 се остойностява, легитимира и социализира като „произведение на изкуството“2,
дължим на многобройни разработки от страна на
американската аналитична естетика, най-вече на
т.нар. институционална теория на изкуството с
най-виден представител Джордж Дики (Dickie 1969,
p. 253-256). Тя се оказва особено подходяща за новите (но не само!) нетрадиционни форми на авангарда и на неоавангарда, възникнали в XX в., както
и за различен по тип публични жестове и социални
интервенции, които излизат извън пределите на
исторически установените художествени форми
в сферата на пластическото творчество.
Самото понятие е въведено от Артър Данто
(Danto 1964, p. 571-584). Авторът, казано най-грубо, си задава въпроса – възможно ли е изобщо
битие, съществуване и пълноценно функциониране и социализиране на онова, което наричаме
„произведение на изкуството“, без наличието на
някакъв „обяснителен“ словесен модел, без теоретична основа? С други думи – ако даден артефакт, публично представен като „произведение
на изкуството“, в същото време не притежава
отличителни белези, различаващи го от редови
индустриален продукт (например прочутите т.
нар. Brillo Boxes / кутии Brillo на Анди Уорхол), то
той не би могъл да бъде автоматично идентифициран като принадлежащ към сферата на изкуството. В този смисъл „светът на изкуството“
легитимира и остойностява артефакта и го превръща, така да се каже, в пълноправен участник в
една специфична социокултурна среда.
Факт е, че „полето на изкуството“ (Пиер Бурдийо) или „светът на изкуството“3 като субкултурно подразделение на художествената култура
не възниква синхронно със самата култура и не
е принадлежност на всяка култура (Бернштейн
2007, с. 10). Знаем от историята, че съществу-

ват цели епохи (например Древният Изток) и цели
региони (например тропическа Африка), където
няма „свят на изкуството“ в класическия европейски смисъл на думата. Но едва ли някой разумен човек би се наел да твърди, че не съществува
древноизточно или африканско изкуство. Подобен пример може да бъде посочен и от родната
история. Свят на изкуството в онези параметри,
които изграждат типологията му (дружество на
художници, специализирано списание, Рисувално
училище, музей, художествена критика и т.н.), у
нас се появява едва след Освобождението (1878).
Българското средновековие, а до голяма степен и
почти целият възрожденски период в този смисъл
не познават никакъв „свят на изкуството“. Означава ли това, че не бихме могли да говорим за българско средновековно или възрожденско изкуство?
Въпросът, както се казва, е чисто реторичен.
В нашата специализирана литература дълго време, практически и до днес, като синоним на „свят
на изкуството“ се употребяваше и все още туктам се употребява терминът „художествен живот“ (Бернштейн 1991, с. 283).4
Светът на изкуството е изключително сложна
и многопластова социокултурна инфраструктура или субкултурна система, сегмент от целокупната художествена култура, схващана като
своеобразна „суперсистема“, която легитимира,
остойностява и социализира произведението на
визуално-пластичните изкуства в един относително широк съдържателен и смислов контекст.
Възникването на света на изкуството вероятно е свързано с необходимостта от нов тип
легитимация на артефакта, притежаващ изобразителна, архитектонична или изобразително-архитектонична природа (произведенията на
т.нар. синтез на архитектурата с живописта и
скулптурата), и „превръщането“ му в произведение на изкуството и съответно вписването му в
историята на изкуството. Тази субкултурна система възниква далеч преди ХХ в.

1

В случая под „артефакт“, казано най-общо, се схваща предметно-материален обект, сътворен от човешка ръка, с най-различни първоначални предназначения – магическо, сакрално, митологично, религиозно, практическо и т.н. Интенционалното
произведение на изкуството представлява, така да се каже, частен случай.

2

Именно в рамките на „света на изкуството“ различните по тип артефакти се уравняват като статут и се легитимират като
„произведения на изкуството“.

3

Двете понятия не се припокриват, но не е наша задача подробно да изследваме и да отграничаваме едното от другото.
Тук, до голяма степен условно и така да се каже в работен вариант, ги употребяваме синонимично.

4

Авторът отбелязва тяхното сходство, въпреки че тези термини не се припокриват напълно.
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Светът на изкуството, естествено, преминава
през различни исторически фази и състояния. Докато в античния гръкоримски свят контурите на
тази субкултурна система в условията на начеващата секуларизация на художественото творчество се очертават все още твърде смътно, в
ерата на Модерността и особено в съвременната
епоха „светът на изкуството“ се превръща в комплексна, разклонена и стабилна инфраструктура и
в необходимо условие за пълноценното социализиране и функциониране на продуктите на пластическото творчество, както и на разнообразните
прояви на авангардите и на неоавангарда.
Най-общо казано, онова, което наричаме „свят на
изкуството“, предполага и включва всички основни елементи, звена и механизми на производство,
на управление и на потребление на продуктите на пластическото творчество – средища за
възпитание и обучение на бъдещите художници,
различни форми на патронаж и на меценатство,
художествен пазар, музеи, галерии и колекционерство, различни професионални и социални форми
на организация и на сдружения на художниците, и
още много други.5
Историческият преглед показва, че два са ключовите моменти от историята, свидетелстващи
за появата и развитието на света на изкуството.
На първо място това е гръкоиримският елинизъм,
на второ място – италианският Ренесанс, когато
се полагат основите на съвременния свят на изкуството. По същество тази инфраструктура, такава, каквато я знаем днес, се изгражда и формира в
рамките на европейската Модерност (XVII – XIX в.).
„Светът на изкуството“ постепенно се обособява
като отделна система в мрежата от различни типове социални системи (право, наука, икономика и
т.н.).6 В съвременната епоха „светът на изкуството“ универсализира своите стандарти и демонстрира все по-очевидно глобалния си характер.
Приблизителните първоначални контури на бъдещия „свят на изкуството“ се набелязват някъде към IV – III в. пр. Хр., през периода на късната
класика и на елинизма, като неговите все още
донякъде аморфни характеристики се очертават в последните векове на гръкоримската Античност. Както отбелязва Борис Бернштейн,
в Гърция „функционирането на изображенията
демонстрира безпрецедентна и основополагаща инстуционализационна структура, която ще
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стане модел на бъдещия „свят на изкуството“
(Бернштейн 2007, с. 92). Елинизмът създава условия за началното формиране на онази сложна мрежа от институти, представи, комуникативни
канали и поведенчески норми, която се образува
в бъдеще и е позната като „свят на изкуството“. Могат да се посочат например наличие на
обществени и на частни поръчки за произведения на изкуството7, откупки (наченки на художествен пазар), формиране на обществени и на
частни колекции, създаване на нарочни публични
места за показване на творби на живописта и
скулптурата, голяма част от които „за украса“
и т.н. За пръв път в човешката история произведенията на пластическите изкуства стават
предмет на относително самоценно художествено съзерцание и наслаждение без, разбира се, в
повечето случаи да губят напълно митологичните или религиозните конотации, които са свойствени на продуктите на изобразителната дейност по принцип във всички архаични домодерни
общества (Бернштейн 2007, с. 133).
Да вземем колекционерството (Rouveret 1995, p.
56). Тази дейност е симптом за признанието на
определена самостоятелна ценност на творбата. Притежаваме сведения, че Цицерон например
поръчва на своя приятел Атик, резидент в Атина, да закупи гръцки скулптури, специално предназначени за украсата на собствената му вила
в Тускулан (Thonemann 2016, p. 91). През елинизма
се наблюдава все по-нарастващо търсене на произведения на изкуството. Във висша степен показателна в това отношение е речта на същия
Цицерон против Варес – римски военачалник, който придобива печална слава с плячкосването на
скулптури, картини, бижута, вази и т.н., изнесени в огромни количества от Гърция (Шаму 2008, с.
453). В тази реч намираме множество потвърждения за това, че произведенията на изкуството
се схващат като ценност сама за себе си. Цицерон свидетелства, че вазите, скъпоценните камъни, предметите от злато и от слонова кост,
скулптурите и картините са ценност (всички те
се изброяват в един ред, не съществува все още
обобщаващо понятие „произведения на изкуството“). Древноримският оратор използва такива
епитети и изрази като „изящни“, „прекрасни“,
„превъзходни“, „чудно изработени“, „съвършено
майсторство“ „изкусна изработка“, „богатство
на изработката“, „неподражаема и изящна изработка“ и т.н. Става дума и за наличие на „позна-

5

Institutes and Associations. – Encyclopedia of World Art, v. VIII, 1963, 136-183; Patronage. – Encyclopedia of World Art, XI, 1966, 118-135;
Museums and Collections. – Encyclopedia of World Art, X, 1965, 377-420; Education and Art Teaching. – Encyclopedia of World Art IV, 1963, 557572.
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По тези въпроси особено значим е приносът на немския учен Никлас Луман.
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Тук се срещаме с познат парадокс – макар че не съществува понятие „произведение на изкуството“ (в оборот са определенията
„картина“, „ваза“, „статуя“ и т.н.), тези поръчки, като правило, се ориентират към такъв тип живописни или скулптурни творби, които притежават определени естетически и художествени качества, ценени сами за себе си.
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вачи на изкуството“, за статуи, „струващи много пари“ (Цицерон 1983, с. 92-135).
Изобилието на подобни произведения е фиксирано у Плиний Стари („Естествена история“, XXXIV,
36), според когото още тогава (т.е. ок. 70 г. пр.
Хр.) на Родос се намират 73 хиляди статуи, както
и толкова огромно множество в Атина, Олимпия
и Делфи (Шаму 2008, с. 454-455). Павел Емилий през
II в. пр. Хр. изнася от Македония около 250 каруци със статуи и картини (сведение на Плутарх).
След завземането на Коринт през 146 г. пр. Хр.
Рим е буквално наводнен от произведения на изкуството (Плиний, Страбон) (Каган 1984, с.168).
Наред с другите си употреби тези произведения придобиват и нетрадиционни функции, непознати преди това на други култури и региони.
Много от тях са предназначени, както споменахме, изключително за украса. Известно е, че
художествени творби се показват на различни
обществени места (храмове, светилища, площади, форуми, стадиони).8 Творби се експонират не
само в публични, но и в частни пространства и
зони – къщи, вили, паркове. За сравнение, в архаичните общества и цивилизации местата, където се разполагат произведения на скулптурата и
на живописта, като правило са почти единствено храмовете и гробниците.
Очевидно вече са налице и първите опити за
превръщането на утилитарни предмети в художествени творби „на разкоша“ и следователно – в
обекти на естетическа наслада, представляващи
същевременно и своеобразен капитал за своите
собственици.
Както става ясно, през елинизма се набелязват
само наченките на тези процеси и на инфраструктура на художествения живот. Тогава се
зараждат, ако можем така да се изразим, „протоизкуствознанието“9 (вероятно в Александрия),
„музеят“ (Птоломеите заимстват идеята за
музея от Аристотел) (Shaer 1993, с. 13)10, „протохуманистичната“ „ученост“ (за хуманизъм говорим от Ренесанса насетне). Да не забравяме,
че именно елинизмът е времето на първите големи библиотеки – на Аристотел в Атина, Александрийската библиотека от III в. пр. Хр., която
всъщност представлява пристройка към светилището на музите или Музеона, както и прочутата Пергамска библиотека (Шаму 2008, с. 439).

Всички тези особености и фактори по естествен
и закономерен начин водят до поява на интерес
и стремеж към определен тип познания, отнасящи се до пластическото творчество. През елинизма процъфтява и познавачеството (или отново,
казано по-точно, онова, което е своеобразният
прототип на по-късното Connoisseurship). Освен биографии на художници се пишат и различни „теоретични“ трудове по изкуство, развива
се страстта към събирателство, започват все
по-осезаемо да се ценят образци от миналото,
а покровителството от страна на знатни и богати хора довършва процеса на възвишаване на
изкуството (Панофски 1999, с. 10).
Хранилища на произведения на изкуството, тези
своего рода „праобрази“ на бъдещите художествени музеи, стават специално обособени и оформени обществени зони (светилища, храмове, пинакотеката и агората в Атина, съкровищници,
както и частни пространства) (Чубова, Конькова, Давыдова 1986).
Не е необходимо да разглеждаме в пълнота всички
тези особености, още повече че те са изследвани
достатъчно подробно. Остава да добавим следното. Развитието на философията, на поетиката и
на реториката също допринася съществено за повишения интерес към пластическото творчество при положение – нека отново да повторим – че
все още няма обособен, специално конституиран
предмет на изследване, определен като „изобразителни“ или „пластични изкуства“. Литературните полемики, самият „агонистичен“ дух на
литературата придобива самоценна значимост
(Шаму 2008, с. 444). Първи съчинения по история на
изкуството, с всички уговорки, както вече се каза,
спадат именно към това време и нямат аналог никъде другаде по света (Шаму 2008, с. 469).11
Тези особености и характеристики на епохата
на елинизма, които в известен смисъл анонсират, много векове преди това, някои признаци на
италианския Ренесанс, намират своите аналогии
в художествения живот и по-специално в кавалетизирането на скулптурата и най-вече на живописта, и в оформянето на таксономия, което можем да наречем по аналогия с жанровата система
от ерата на европейската Модерност „протожанрова“ систематика (констатираме наличност
на жанрове като портрет, пейзаж, натюрморт)
(Thonemann 2016, p. 68-71).

8

Самото изброяване на публичните места, където са поставени произведения на изкуството, сочи, че техните функции при наличие на водещи естетически и художествени компоненти се простират в далеч по-широк регистър – констатираме религиозни,
сакрални, включително и „идолоподобни“ предназначения на изобразителните артефакти, по отношение на които следващата
епоха ще укорява античното изкуство в „идолопоклонство“.

9

Във формата на първите „биографии“ на художници. Използваме термина в относително условно наклонение. Става дума за
определен етап в натрупване на знания за изкуството, който далеч предшества по време създаването на отделна хуманитарна
дисциплина.

10

Думата е поставена в кавички, тъй като се касае за средище, твърде различно от днешните музеи – виж стр. 8011.
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Чавдар Попов
Всичко казано ни дава основание да твърдим,
че светът на изкуството се заражда в момента на възникване и поява на първите признаци
на секуларизация на изобразителния артефакт.
Това се случва в резултат на „разпадането“ на
синтетичното единство на сакралните пространства (храм, гробница) и в процеса на преминаване към постепенното обособяване и кавалетизиране на продукта на живописното и на
скулптурното творчество и неговото социализиране в относително самостоятелен ред, независим както от архитектурната среда, така и
от мито-ритуалния контекст. Новите преобладаващи (но не единствени!) функционални характеристики основно са свързани с естетическите и със собствено художествените качества
на творбата. Именно в рамките на „света на
изкуството“ новият тип артефакт следва да
придобие необходимата степен на легитимация
като самоценен и значим продукт на човешкото
творчество.
Същите особености в далеч по-развита и по-разгърната форма виждаме да се осъществяват през
периода на Ренесанса в Италия.
Своеобразен предшественик на музеите, „първият музей“ се счита дарението, което прави папа
Сикст IV на римския народ през 1471 г. Има запазен текст, който свидетелства, че папата е решил да реституира на римския народ една част
от бронзовите статуи в знак на ценността, която те притежават (Pommier 2007, p. 216).
Всъщност събирателството и съхраняването
на артефакти в качеството им на художествени
феномени може да се датира най-рано от XV в. насетне (Бернштейн 2007, с. 259).
Музеите от съвременен тип се появяват в Италия през XVI в. (Помиан 2008, с. 8).12 И частните колекции, и публичните сбирки се откъсват все повече от сферата на свещеното. В описи от XV в. се
среща не само изброяване, но и оценка на сбирките.
От съществено значение в случая са естетическо
внимание и историческа любознателност. При
това колекциите се изграждат не само от произведения на изкуството в съвременния смисъл на
думата, но и от антики, от т.нар. раритети, от
мощи, от разнообразни скъпоценни предмети и
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реликви, монети и т.н. Колекционерството върви
ръка за ръка с художествения пазар.
Никлас Луман правилно отбелязва, че комуникацията посредством изкуството, както и
комуникацията относно изкуството исторически предшестват периода, когато се създава самата система на изкуствата. Първият
случай на second order system според него може
да бъде установен в древна Гърция и това се
потвърждава от писанията и „приватизацията“ на религията. Но в същото време относително стратифицираните общества на
древния свят са все още далеч от конструирането на диференцирана система на изкуството
(Luhmann 2000, p. 80).
„Обрастването“ на самото изкуство и на смисловата среда около изкуството с различни съждения
и коментари и с разнообразни текстове, създаването на институциите (музеи, академии) в Италия някъде около 1600 г. постепенно се пренася и
завладява и останалите части на Европа, за да се
превърне в глобален феномен към средата на XIX в.
(Pommier 2007, p. 11) М. Т. Петров много правилно
отбелязва, че „по същия начин, по който неразпадналият се синкретизъм на Високия Ренесанс е
съдържал в себе си възможности за развитието
на барока, на класицизма и на реализма, така и социалната типология на художествения живот от
XVI в. е дала в начална форма цялото богатство от
типове и явления, развили се впоследствие в зряла
форма – от придворните художници до бохемата,
от академиците до независимите артисти. Меценатството, художествената критика, историята на изкуството, формирането на музейните
и на частните колекции, разслояването на художествената аудитория на маса, публика и познавачи и много други културни феномени или определено са се проявили, или пък са започнали своя
живот през Възраждането“ (Петров 1982, с. 110).
През Ренесанса се наблюдава относителна автономизация на артистичното поле, на базата на което възниква теорията на изкуството (перспективата, анатомията и т.н.) (Lichtenstein 2014, p. 41).
Учредяването на Уфици във Флоренция през
1584 е знаменателен факт. Тази сбирка е наследник, но и „отрицател“ на studiolo (Pommier
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Ето какво пише Франсоа Шаму: „В текстовете се срещат споменавания за много трактати по скулптура и живопис: в края на IV
в. пр. н. е. за своето изкуство е писал живописецът Протоген; в III в. пр. н. е. скулпторът Ксенократ от Атина... съчинил няколко
тома за скулптурата, а Антигон от Каристос, известен също с други свои произведения, е автор на трактат за бронзовото изкуство; най-накрая, в началото на I в. пр. н. е. скулпторът Пасител... съставил пет тома за принципите на известните в гръцкия
свят шедьоври. Така се родила критиката на изкуството, изработена от самите художници в съответствие с елинистичната
традиция, която, от самите си начала, се е стремяла към това произведението на изкуството, достигайки пълно техническо
съвършенство, да си остава въпреки всичко в основата си интелектуално“.
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В този труд се привеждат допълнителни свидетелства в подкрепа на твърдението, че Капитолийският музей в Рим, основан от
папа Сикст V през 1471 г., е най-старият музей в света.
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2007, p. 434-435). Създава се един от първите
публични музеи с изключителна значимост за
историята на изкуството и за развитието на
изкуствознанието.
В предшестващите художествените музеи т.
нар. studiolo и Kunstkammer картини и скулптури
започват да се показват не само, така да се каже,
сами по себе си и за себе си, но и във връзка с част
от системата на новия тип научно и социално
познание, легитимирано от Ренесанса насетне
(Campbell 2008, р. 62). Между разнообразието от
предмети и артефакти картините и скулптурите все още не са отделени в самостоятелна област. Понятия от рода на „изкуство“, още по-малко „изобразително изкуство“, под което те да
бъдат подведени и да се оформи някаква специална категория, която да легитимира тяхното
независимо съществуване в системата, все още
липсват (Campbell 2008, p. 63).
Обединяването на живописци, скулптори и архитекти в общи, съвместни организационни
форми не става изведнъж. Във Флоренция в наследство от Средновековието, през епохата на
Предренесанса и дори на ранния Ренесанс живописците са асоциирани в едни и същи цехове с
лекарите и бакалите, а скулпторите и архитектите – с тези на каменоделците (Klein 2017, p.
67). Тези особености, главно от социално и от
културно естество, все още задържат процеса
по формиране на общността на трите изкуства (по-късно към тях ще се присъедини и графиката), които съставляват предмета на изкуствознанието.
Именно автономизацията и обособяването на
кавалетните изкуства в сравнително отделна
„автопойетична система“ (Никлас Луман) свидетелства за появата на необходимост от конструиране на нов тип обществена среда, на нова инфраструктура, в чийто контекст тези изкуства
да получат необходимата публична легитимация.
През XVII – XVIII в. консолидирането на системата се
осъществява както в установените рамки на академичните критерии и норми, така и следвайки представите и конвенциите на „добрия“ вкус (bon gout).
Това дава тласък на подвеждането на изкуствата
под един общ концепт (Luhmann 2000, p. 80-81).

Много важна е ролята на художествените академии – от Academia del Disegno (1563) през Academia di
San Luca в Рим (1593)13 до Académie Royale de Peinture
et de sculpture в Париж (1648). В системата на академизма – и като теория, и като художествена
практика – се изграждат институционалните основи на „света на изкуството“.14 Да не забравяме,
че до средата на XIX в. именно художествената
академия е законодател и притежател на монопола на дефиницията за изкуство, на отграничаване на изкуството от не-изкуството, на
издаване на присъди „от последна инстанция“ и
т.н. (Bourdieu 2015, p. 377). 15 Академиите се превръщат не само в институции за обучение, но
и в духовни и културни средища от голямо значение за изкуството – лекциите, обсъжданията,
дебатите, теоретичните изследвания, библиотеките и т.н. са достатъчно красноречиви свидетелства в това отношение. С развитието и
експанзията на академиите към втората половина на XVIII в. кабинетите и камерите постепенно отмират.
През XIX в. академическото обучение вече се счита задължително за обезпечаването на професионалния и социалния статут на художника.
Въпреки специфичните различия, дължащи се на
традициите и на особеностите на местните и
регионалните художествени школи, правилата
и принципите както при обучението, така и по
отношение на естетиката на пластическото
творчество имат по същество транснационален характер и придобиват статут на нормативни и канонични модели, които нивелират общите стандарти и ги превръщат в универсални.
Особено съществен компонент от създаващата се нова система има онова, което най-общо
наричаме художествен пазар. Това е важен елемент, естествено „вграден“ в суперструктурата на света на изкуството в Европа. Процесите
на преминаване от доминиращата роля на църквата към индивидуалните, частните поръчки, а
сетне – и към създаване на взаимоотношенията
между „търсене“ и „предлагане“, което се случва
най-рано и най-последователно в Холандия през
XVII в., довеждат до появата на принципиално
различна ситуация – творбата вече не се определя от съответния патронаж, а се ориентира
към анонимния купувач. Тези процеси начеват и

13

Както отбелязва Carole Talon-Hugon, наименуването на тези заведения като „академии“ по Платоновата свидетелства за желанието и стремежа изкуствата на рисунката да заемат достойно място в системата на интелектуалните дейности, в свободните изкуства (Talon-Hugon 2014, с. 94).

14

Въпросите, свързани с развитието на различните професионални и образователни обединения, имащи отношение към занаятите и художническата дейност на хората на изкуството в днешния смисъл на думата, са разгледани по-подробно в Grossi, Trani
2009, p. 23-41.

15

През XVII – XVIII век броят на художествените академии нараства лавинообразно. През втората половина на XVII в. академии се
откриват във Виена (1662), Нюрнберг (1667), Берлин (1696), Дрезден (1697). В академии се превръщат художествените школи в Севиля (1660), Торино (1668), Антверпен (1694). През следващото столетие подобни учебни средища възникват в Копенхаген (1733),
Стокхолм (1733), Дюселдорф (1743), Единбург (1754), Генуа (1757), Мадрид (1758), Петербург (1758), Лондон (1768). (Райгельгауз 1985).
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протичат най-рано в Италия и Нидерландия от
XIV в. насетне (De Marchi, Miegroet 2006, p. 11-18).
Модерната система на изкуствата се конструира и конституира в Европа, условно казано,
някъде между 1680 и 1830 година. Самата тя се
оказва подвластна на промени и усложнява структурата си главно вследствие на все по-разширяващото се разбиране за изкуството (Shiner 2001,
p. 2-20). Някъде към 1780 г. в Европа се набелязва
фундаменталното за историята на изкуството
„сливане“ на музея, колекциите и изследванията
(Pommier 1997, p. 34).
Музеите в Европа през XVIII в., както и художествените академии, започват да никнат
като гъби след дъжд – Лондон (1750), Оксфорд
(1765), Париж, Лувър (1793) и т.н. Към средата на
XVIII в. се появяват художествените галерии и
особено периодичните изложби, имайки за свой
предшественик знаменитите парижки салони
(Mulholland 2005, p. 21).
В контекста на разгръщащия се свят на изкуството се формират и по-пълни, комплексни и
мотивирани разбирания и схващания за характера и спецификите на пластическите изкуства.
„Създаването“ на изкуството като обект на историческо изучаване е синхронно със създаването на „изкуството“ именно като „изкуство“ (интенционално) (Melville 1993, p. 404).
Изграждането на институциите, и на художествената критика в това число, предполага консолидирането и оформянето на света на изкуството като важен фактор и условие за неговото
интелектуално осмисляне и усвояване, а сетне – и
за неговото системно изучаване, включително и
в рамките и съгласно стандартите на научното
познание. Началото на този процес е поставено
в последните десетилетия на XVIII в. Тогава се полага и единственото на системата на изящни/
приложни изкуства със съответната ценностна
йерархия между тях, включително аналитичната и оценъчната терминология.
Нелсън Гудман има особената заслуга в опита си
да ни освободи от бремето на прастария онтологичен въпрос „какво е изкуство?“, измествайки
интелектуалното дирене към това да се питаме
по-скоро при какви обстоятелства, вследствие на
какви фактори и причини „се случва изкуството“
(не „Какво е изкуство?“, а „Кога – изкуство“ („When
art?”) (Goodman 1977).16 Ако приемем, че подобен
въпрос отново ни изправя пред необходимостта
да признаем уязвимите страни на есенциализма,
16
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трябва да кажем, че в случая се подчертава културно-историческата обусловеност на онова,
което наричаме просто „изкуство“ – понятие,
обусловено и културно-исторически, и регионално-географски, и типологично (спрямо определен
тип художествена култура).
В определен смисъл дали изкуството е или не е
ceteris paribus като неизменна интегрална част
от всички човешки общества, остава открит
(Wolheim 1996). Но дори и да приемем, че имаме
основания да установим наличие на черти и на
прояви на изкуство извън контекста на европейската художествена култура, все пак тяхното
вписване в общия „поток“ остава дълго време до
голяма степен проблематично. В този смисъл е
прав Ханс Белтинг в твърдението си, че т.нар.
общи истории на изкуството, както и едновремешните „истории на изкуството на всички времена и народи“ до голяма степен си остават фикции, химери.
И все пак – защо изобщо възниква „светът на изкуството“? Какви са съкровените, глъбинните
причини за появата и за развитието му?
Бихме могли да формулираме следното предположение. Продуктите на изобразителната дейност на човека (живопис, скулптура и т.н.), които „живеят“ и функционират в контекста на
сакралното пространство (храм, гробница) и по
презумпция принципиално не се нуждаят, така да
се каже, от допълнителни мотиви и оправдания
от момента, в който (по най-различни причини)
биват подложени на процес на десакрализация и
секуларизация, започват да изпитват определена необходимост от нов тип легитимация. На
челно място, в началото на този процес, изпъкват естетическите и художествените фактори. На по-късни етапи – експресивните качества,
оригиналността и още много други. Тези тенденции водят до разширяване и разнообразяване
на ветрилото от конкретни случаи и примери.
Впрочем подобно разбиране виждаме осъществено най-последователно в проекта на Андре
Малро, онасловен Le museé imaginaire.
Защо се случва това? Историята на изкуството
по-много причини, както вече стана ясно, колкото и парадоксално да ни се струва, не се ограничава единствено и само с онези артефакти, които
са произведени на бял свят като „произведения
на изкуството“. Ако беше така, щяхме да имаме една твърде стеснена в исторически и в географски аспект „обща история на изкуството“.
„Светът на изкуството“ се явява необходимо ус-

Ханс Белтинг също обръща внимание върху условията, факторите и причините, поради които „нещо“ става изкуство (Belting
2003, p. 165).

125 години Национална художествена академия
ловие за легитимиране и за ре-актуализиране на
артефакти от миналото, които са, така да се
каже, „изтръгнати“ от първоначалния си конкретен автентичен историко-културен контекст.
Няма съмнение, че по-старите общества са произвеждали определен тип културни продукти,
артефакти от различно естество, които днес
ние ретроспективно снабдяваме със статута на
„произведения на изкуството“, помествайки ги в
книги, в музеи и т.н. Тук могат да бъдат посочени религиозни символи, предмети с функционални
характеристики за ежедневна употреба и какво
ли още не (Luhmann 2000, p. 140).
Така през епохата на Модерността се осъществява процес на диференциация, на относително
обособяване и специфизиране на системата на изкуствата. В този смисъл светът на изкуството
се явява необходимо условие, контекст и легитимационна среда за социализирането на продуктите на изкуството.17 Тази система определя както
правилата, така и йерархиите в различните области на художественото творчество. Създават
се канони, норми, конвенции, стандарти за видове,
жанрове, форми, типове и т.н. и т.н.
Възниква проблемът за разполагането на историческите наративи в контекста на света на
изкуството там и тогава, когато той е налице, и в ситуации, когато свят на изкуството не
съществува (например тракийското изкуство).
Във всички случаи светът на изкуството е исторически създала се субкултурна система, своеобразна институционална инфраструктура,
без наличието на която не можем да си представим социалното битие на днешното изкуство
(Anderson 2000, p. 80).
Историята на изкуството, както и теорията, а
в крайна сметка и системата на „света на изкуството“ като цяло са специфичен европейски културен и цивилизационен „продукт“ с всички произтичащи от това обстоятелство последици. Това
е трезва констатация, опираща се на факти, при
която няма подценяване или неглижиране на извъневропейския художествен опит. Става дума за
типология, а не за качествени преценки.

Изкуствознанието е научна дисциплина, родена в
Европа през по-миналото столетие. Тази дисциплина е управлявана и ръководена от определени
наративи, „произведени“ в лоното на европейската традиция, зависеща от европейските концептуални схеми и от европейската история на
изкуството (Еlkins 2007, p. 9-20). По начало както
институциите в света на изкуството, така и
общата специализирана терминология (по видове, жанрове и т.н.) са плод на европейската култура. 18 И това обстоятелство има типологичен,
а не аксиологичен характер.
Ще бъде интересно в тази връзка да съпоставим,
макар и бегло, европейския модел с някои извъневропейски примери.
Така например китайската литература за изкуство е трудно да бъде безпроблемно интегрирана в традицията на европейската – става дума
по-скоро за теология, естетически медитации
или артистична генеалогия (Matthew 2012, p. 11).
Вярно е, че има определен тип текстове, отнасящи се до изкуството в Индия от седми век и в
Китай от времето на династията Хан, но тези
текстове не се разпознават като принадлежащи
към историята на изкуството (Elkins 2007, p. 20).
Независимо от това, че в китайската традиция
са налични голям брой специализирани съчинения
по живопис, в някои от които със забележителна
философска дълбочина и с изключителна духовна
рафинираност се открояват особености, традиции, същина и т.н. на това изкуство19, тук не
е налице изграждане на подобни институции.20
Преди XIX в. в Китай никой не е поставял под общия
знаменател на някакви „изящни изкуства“ (там
терминът отсъства) живописта, скулптурата,
керамиката и калиграфията (Shiner 2001, p. 2-20).
Разглеждайки Китай – типологично погледнато
най-близкия до европейския случай – Борис Бернштейн отбелязва, че там развит свят на изкуството се оформя по-късно от античния, но
по-рано от Ренесанса. Възникват институции,
подобни например на европейските академии,

17

За тези процеси подробно пише Никлас Луман.

18

Както отбелязва Салваторе Сетис по отношение на трите големи неевропейски култури (Индия, Китай и Япония), „термините,
използвани за обозначаване на „класическите“ периоди в съответните езици, са заемки от европейските езици, а не са възникнали автономно“ (Сетис 2008, с. 28).

19

За това по-подробно в Завадская, 1975. Авторката отбелязва факта, че художниците са придворни към императорския двор.
Тя отнася обособяването на естетиката на живописта като самостоятелен клон на познанието към III – VII в.

20

В една много интересна студия американският изкуствовед Самуел Еджертон задава въпроса защо Китай, изобретил толкова
неща и изпреварващ в научно и в технологично отношение Европа, от Ренесанса насетне започва да изостава? Има ли връзка
между изобретяването на линейната перспектива (уникално дете на Запада?) и технологичния прогрес, експанзията на Запада
от този момент насетне? Концепцията за картината „като прозорец“, самата кавалетна живописна форма няма аналог в други
извъневропейски художествени култури. Не е ли в този смисъл правата перспектива метафора на преобразователната, на експанзионистичната парадигма на Запада? Най-накрая авторът прави извода, че линейната перспектива не е само художествен
стил, но е по-скоро определено състояние на съзнанието, психологически непосредствено свързано в научното мислене и виждане (Эджертон 1976).
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както и характеристики на художествен пазар.
Но в Китай няма понятие „изящни изкуства“,
което е ядрото в днешната глобално схващане за изкуство. На върха на пирамидата там
се разполага калиграфията, след това идва ред
на живописта. Да не говорим, че е налице изключително тясно родство между живопис и
калиграфия, което прави проблематично морфологичното обособяване на „изобразителните
изкуства“. 21 Ето защо китайският свят на изкуството, твърде специфичен и до голяма степен
„затворен“ в пределите на собствената си художествена култура, не се е оказал способен към
неимоверно разширяване, както това е станало
при европейския. Експанзивният характер на
европейския модел го прави универсален (Бернштейн 2007, с. 525-526).
И действително – художествената академия в
Китай през периода X – XIII в., „първото в света
държавно учреждение за координация на художествените сили“ (Пострелова 1976, с. 20), ясно
показва, че става дума за официално учреждение
със строга чиновническа йерархия. В източниците от онова време няма разделение на живописци и графици. Отново констатираме тесни
връзки между живопис и калиграфия. Системата
на жанровете и на класификациите и таксономията са различни от европейските. В традициите на китайското изкуство подразделенията,
които ние наричаме „жанрове“, се класифицират
по различни признаци – там има „жанрове“ „цветя и птици“, „планини и води“ и т.н. (Пострелова 1976, с. 27-28). В Китай като цяло живописта,
и по-конкретно знаменитата тушова живопис,
има изключително тясно родство с философията, с художествената литература, както беше
отбелязано и с калиграфията. Образно-митологично начало, така да се каже, пронизва в еднаква
степен различните културни форми и области на
познание (Грубер 1965, с. 59-61).22
Друга съществена разлика между европейската и
китайската традиции се корени в моделите на
конципиране на историята на изкуството, характерни за двата културно-исторически региона.
Докато европейският модел, заложен от Плиний
Стари и подет от Джорджо Вазари, столетия
след това изповядва идеята и представата за
кумулативно линейно развитие на изкуството,
китайският набляга на традициите, на (един
път завинаги) установената норма, на прецедента, на древните образци, които като правило са
по-съвършени от съвременното, от днешното
изкуство (Zijlmans, Van Damme 2008, p. 119-133).
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Приблизително същата картина наблюдаваме и в
Индия. Изключително богатата индийска култура ни е завещала многобройни съчинения по теория и практика на живописта, на скулптурата и
на архитектурата. Ако говорим например за картина, следва да имаме предвид, че този термин
придобива определена степен на условност, тъй
като Индия, както впрочем и Китай, до момента
на установяване на по-тесни контакти с европейското изкуство не познава кавалетната картина. Типологията на живописните изображения се
разпределя, съгласно източниците, по признаци и
определения от рода на правдив, лиричен, жанров,
смесен „образ“. В сферата на живописта са описани
девет „настроения“ – еротично, патетично, героично, шеговито, яростно, страшно, отблъскващо,
странно, мирно. Но те носят или общофилософски,
или практически характер (Грубер 1965, с. 15-16).
Като цяло вероятно следва да обърнем внимание върху обстоятелството, че тук обсъждаме
различни особености и характеристики на художественото наследство и на многовековния художествен опит на човечеството, които изявяват
помежду си сходства, аналогии и същевременно
демонстрират твърде съществени различия.
Всякакви качествени преценки и степенуване по
значимост от гледна точка на йерархични съпоставки са неуместни. С оглед на темата, която
стои в центъра на нашето внимание обаче, следва да кажем, че от всички възможни модели, локални варианти и т.н. в света се е наложил европейският модел. Както отбелязва Тейяр дьо Шарден,
„Месопотамия, Египет, Елада, скоро след това Рим
– и над всичко това... тайнственият иудео-християнски фермент“ придават на Европа нейната
уникална роля в историята на човечеството. И
доказателство за това е – продължава авторът
– че от единия край на света до другия всички народи, за да останат човешки или да станат такива в още по-голяма степен, поставят пред себе си
упованията и проблемите на съвременната Земя
в същите онези термини, в които Западът е съумял да ги формулира“ (Тейяр де Шарден 1987, с. 170).
Съвременният „свят на изкуството“ се намира в
състояние на перманентна ентропия. Очевидно
той има не-системен, конгломеративен характер. Констатираме непрестанно разширяване
на схващанията, на разбиранията и на концепта
за изкуство.
Предметната област на изкуствоведската наука
се разширява исторически, географски, а също и,
така да се каже, в културологичен смисъл. В по-
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Подобна близост между изобразителни изкуства и йероглифна писменост до степен на сливане наблюдаваме в древноегипетската живопис и релеф.

22

Отново обръщаме внимание на твърде показателния паралел, който може да бъде направен с различията в системите на пространствено изграждане в традиционната китайска и в европейската живопис от периода на Ренесанса (Эджертон 1976, с. 104141).

125 години Национална художествена академия
следната категория се съдържат т.нар. високо,
елитарно изкуство, „примитивите“, пластическият фолклор, продуктите на масовата култура, кичът и т.н. и т.н.
При това положение се поставя под съмнение възможността от хомогенност на научната дисциплина и съответно на теорията на изкуството.23
Ако приемем да уподобим тази ситуация на онова, което физиците и космолозите определят
като стремително „разширяваща се вселена“,
можем да кажем, че като цяло ставаме свидетели на все по-стремително „разбягващ се“ свят на
съвременното изкуство. Понятия и определения
от рода на калейдоскопичност, хетерогенност,
конгломеративност, лабиринт, ризома и т.н. изглеждат далеч по-подходящи да обозначат общата ситуация (Elkins 2002).
Все по-стремително разнообразяващата се и дезинтегрираща се обща картина, която несъмнено
губи всякакви що-годе приблизителни очертания,
донякъде, и то само в един пункт, би могла да бъде
да бъда относително подведена под някакъв систематизационен признак. Възможна е определена типологическа класификация на състава от артефакти, които я изграждат отвътре. Те могат
да се класифицират на три основни класа – на създадени по намерения, по апроприация и, така да
се каже, по „въздигане“. Първите са ясни – това са
артефакти, създадени съзнателно, целенасочено,
с определени намерения да са „произведения на изкуството“.24 Те се създават в условия, при които
вече са налице основните параметри на света на
изкуството. Вторите са присвоени, апроприирани, интегрирани post factum в света на изкуството (например различни ритуални обекти, утилитарни предмети и т.н.). За инкорпорирането им
в историята и теорията на изкуството отново
е необходима определена социокултурна среда.
Най-сетне, третите са „въздигнати“ до степен
на пълноценни произведения (произведения на
„примитивите“, художествени занаяти, народно
„изкуство“ и т.н.) (Errington 2007, p. 407-408).
Независимо от голямото вътрешно многообразие, както и от дифузните граници, огромната
сфера на съвременното изкуство въпреки всичко
представлява своеобразна „самоподдържаща“ се

система (Никлас Луман). При това светът на изкуството изявява тенденция към все по-отчетлива
автономизация, превръща се в своеобразна „държава в държавата“ (Bourdieu 2015, p. 97-103), като
при това сам определя принципите и основанията
на своята собствена легитимност. Между света
на изкуството и света на икономиката, на финансите, на правото и т.н. се създават и функционират различни промеждутъчни, трансмисионни комуникативни, административни, икономически и
социокултурни звена и канали. Колкото повече идваме до днешния ден, толкова повече инфраструктурата на света на изкуството се усложнява и
диференцира. Художественото поле или художествената култура като цяло създава своите агенти
(художници, критици, историографи и т.н.), категории и понятия (видове, жанрове, стилове, епохи
и т.н.). Системата е исторически променлива, бидейки при това относително автономна.
Разбира се, определен интерес представляват
причините, поради които се появява, формира и
развива светът на изкуството или художественото поле (Жидков 2010, с. 92), но тяхното обсъждане
излиза извън рамките на настоящите бележки.
За Бурдийо литературното поле – термин, който донякъде покрива (но относно литературата, естествено) сферата на света на изкуството в съвременните му форми и параметри – се
конституира през XIX в. Вероятно същото може
да се каже и за света на изкуството.25
Както вече се изясни, ренесансовата загриженост
и внимание към систематизация е първата стъпка към създаването на определена подредба на
видовете изкуства, която впоследствие се развива в свят на изкуството (Williams 2004, p. 178). В
рамките на света на изкуството в началото се
установяват определени легитимационни норми.
В хода на историческото разгръщане на пластичните изкуства до ХХ в., както вече се уверихме,
ставаме свидетели на чувствително разширяване на тази база. Легитимационният ресурс на света на изкуството се разширява, но заедно с това
и поставя под въпрос неговото единство.
През епохата на европейската Модерност, когато се конструира и затвърждава системата на
Art World и се изковават термините, изкуството
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Ханс Белтинг също, както и Борис Бернштейн, отбелязва процесите на дезинтеграция на съвременното изкуствознание (Belting
2003, p. 64).
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Същото становище изтъква и Данто, приемайки, че произведението на изкуството винаги има някаква интенционална вътрешна структура, то е създадено „за нещо“ (т.нар. aboutness).
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Авторът обаче уточнява различията между „литературно поле“ и „свят на изкуството“. След като отбелязва, че разглеждането
на структурата на света на изкуството предполага да се отдели внимание на онези, които замислят творбата, на онези, които я
социализират, на онези, които я възприемат и „потребяват“ и т.н., Бурдийо пише следното: „Без да навлизаме в методическо експозе
относно всичко онова, което разделя тази визия за „света на изкуството“ от теорията на литературното или на художественото
поле, бих отбелязал единствено, че последното не е редуцируемо до някаква популация, с други думи до сума от индивидуални агенти,
свързани от обикновени връзки на взаимодействие, и по-точно на сътрудничество; онова, което е уязвимо, наред с другите неща, в
това чисто описателно и изброяващо позоваване, това са обективните отношения, които са конститутивни за структурата на
полето и които ориентират борбите, насочени към неговата консервация и трансформация“ (Bourdieu 2015, p. 338-339).
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Чавдар Попов
се самоопределя като относително автономна
система (по Луман), подобно на науката, на икономиката, на правото и т.н. Независимо от локални,
национални, исторически и пр. особености тази
субкултурна система се установява като важен
и необходим компонент от обществения живот.
Като правило изкуството се мисли и разбира по
конвенция, а не по дефиниция. Генетично погледнато, то е европейски продукт с относително
компактни и хомогенни особености в етапите на
първоначалното си развитие26, превръща се в своеобразна „универсалия“, бидейки същевременно специфично европейско по рождение (Luhmann 2000, p.
211). Постепенно и постъпателно изкуството в
европейското разбиране на понятието става общочовешки феномен (Preziosi 2009, p. 516).27
В европейската мисъл разсъжденията за изкуството имат предълга история. Както знаем,
във философските системи (особено тези на Платон и на неоплатонизма) са отделени и поставени глобални проблеми, нещо, което не можем да
открием в другите региони по света.
Глобализацията „сблъсква“ Европа с множество локални култури. Но изкуството като социална система е вече установено, легитимирано. Началото
на отграничаването на системата на изкуствата
от други относително автономни системи (религия, право, наука и т.н.) се поставя в ерата на ранната Модерност (Luhmann 2000, p. 236). Това е епоха, през която, както вече се уверихме, поникват
кълновете на отделните институции (академии,
художествена критика, музеи и галерии и т.н.) и
когато се формира научното изкуствознание.
Светът на изкуството изявява тенденция към
все по-голямо усложняване, както и към стабилизиране на своите собствени основи, без които
става невъзможна легитимацията и остойностяването на произведението, каквото и да e то.28
При контактите на европейското изкуство с
не-европейските художествени култури възниква следният проблем – не налагаме ли собствените си разбирания за изкуство върху древните и
„чуждите“ артефакти?
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Както отбелязва Ноел Керъл, историческата дефиниция на изкуството е следствие от нашите
концепции за изкуство, които са се оформили исторически и еволюират във времето, но в същото време позволяват да бъдат приложени към
артефакти, създавани в условия и общества, при
които изобщо липсва всякакво понятие за изкуство (Carroll 1999, p. 42).
Но независимо от разширяването все пак трябва да се уговорят границите. Тези граници са и
възможни, а вероятно и необходими с оглед на
функционирането на тази свръхсложна система. Същевременно в пределите на света на изкуството, поради разноликия и конгломеративен
характер на тази структура, очевидно няма място за някаква „обща теория на изкуството“. Артър Данто също изразява съмнение, че изобщо е
възможно нещо подобно (Danto 1989, p. 73).
Възможни са обаче отделни теоретизации по
различни, повече или по-малко частни отделни
проблеми. Налице са определени конвенции, исторически формирали се схващания и възгледи
относно това какво е изкуство, исторически
вече е създадена определена представа за изкуството, която улеснява и ориентира постановките.
В крайна сметка центростремителните сили,
които „удържат“ съвременното безмерно поле
на „изкуството“, се фокусират в понятието и
представата, формирали сърцевината на „света
на изкуството“ – системата на „изящните изкуства“ (Бернштейн 1995, с. 93).29 Самото понятие
„изящни изкуства“ също е исторично. И все пак
в известна степен и днешните ни разбирания и
схващания за изкуството са свързани и продължават да кръжат основно около концепта за „изящните изкуства“ (Stecker 2000, p. 51).
В контекста на съвременния Art World (XIX – XXI в.)
се извършва нещо много важно. Изкуството се освобождава от „бремето“ на антично-ренесансовия визуално-пластичен модел. С това се разкриват нови необятни възможности за творчески
прояви. Това позволява включването в орбитата
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За съотношенията между „глобалната“ история и теория и европейския модел по-подробно: Zijlmans, Van Damme. 2008, p. 217-229).
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Достатъчно е да посочим само един пример – т.нар. парадокс на визията, на виждането (paradox of vision), засегнат от Платон в
някои от неговите диалози („Софист“, „Република“) – чрез очите ние получаваме най-много информация, но истинското познание
е за невидимото. „Обречена“ ли е живописта да изобразява единствено и само видимото? (Keuls 1974, p. 111).
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След като отбелязва, че художниците днес са все по-зависими и дължими към всякакъв род писания, коментари, съпътстващи продуцирането и социализацията на произведенията, Бурдийо пише: „Появата на една нова дефиниция за изкуството и за занаята на
художника не може да бъде разбрана независимо от трансформациите на полето на художествената продукция: конституирането
на безпрецедентен ансамбъл от институции по регистриране, съхранение и анализ на произведенията (репродукции, каталози,
списания за изкуство, музеи за съвременно изкуство и т.н.), нарастването на персонала, призван да прославя произведението на
изкуството, интензификацията на обръщението на творби и на художници, с големите интернационални експозиции и мултиплицирането на галериите и т.н.... всичко това способства за фаворизирането на установяването на безпрецедентни отношения
между интерпретаторите и произведенията на изкуството: дискурсът върху произведението не е просто добавка, предназначена да фаворизира разбирането и оценката, а момент на продуциране на творбата“ (Bourdieu 2015, p. 284-285).
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Авторът пише: „Унижавано, осмивано, обвинявано в нечистота, много пъти посичано и погребвано, то и само то (понятието
„изящни изкуства“ – б. а.) удържа и очертава съвременното безмерно поле на „изкуството“, циментира го и обосновава неговото
съществуване“.

125 години Национална художествена академия
на света на изкуството не само на авангардни и
на нео-авангардни форми, но и на други, различни образци и типове художествени практики от
най-различни епохи и региони.
Ренесансът наистина се оказва „последната архетипна епоха“.30 Тя поражда в зародиш системата на света на изкуството. Появил се веднъж
на бял свят, в рамките на установените норми

и идеали за художествено творчество, валидни за съответните традиции и за съответния
културно-исторически период от развитието
на изкуството, Art World като субкултурна система се разширява, обогатява неимоверно своя
състав и своя вътрешен строеж и се превръща
в структурообразуващ фактор за разбиранията
и за схващанията за изкуство, които са валидни
днес навсякъде по света.
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СПОДЕЛЕНО ВРЕМЕ
И ДЕЙСТВИЕ
Емил Попов

Моят академичен престой изтича тази година.
Макар и да мисля, че словото не е моя зона за изразяване, считам, че съм длъжен да кажа думи за
Академията, тъй като твърде дълго бях в нея.
Чак ми е неудобно, като отчитам този факт.
Като асистент в Катедра „Скулптура“ съм от
1983 година. От студент в класа на проф. Любен
Димитров досега мога да кажа, че съм участник
в една или друга форма на академичен живот.
Благодарен съм на тази възможност. В по-догматичното време гладът за информация, както и
необходимостта за утвърждаване на творческата свобода и самоличност, стремежът за принадлежност към културата на света чрез своя
собствена, бяха, а мисля остават и сега двигатели и изпитания в изграждането на творческия
характер на студенти и преподаватели. Вярвам,
че в Академията, независимо от превратности,
ограничения, несгоди, наложени от политическа и
материална среда, винаги са се намирали хора, които са способствали да се възпитава и утвърждава свободният творчески дух. И те са били водещи с примера си на художници и граждани. Нужно е
да си спомняме за тях и да поемем тяхната линия
в новата, трудна по своему реалност. Кога ли е
било лесно за българската култура?
В Катедра „Скулптура“ можах да срещна скулптори от различни генерации – моя проф. Любен
Димитров, Величко Минеков, Борис Гондов, Димитър Даскалов, Крум Дамянов, Ангел Станев, досегашните ми колеги от катедрата, не изброявам
всички. С някои от моите състуденти имахме
шанса да участваме активно в художествения
живот след Академията.
Най-напред като студент, а после и като преподавател осъзнах твърдо важността на базата
в артистичната подготовка. Да получиш знания, културологичен поглед, самовзискателност.
Затова като принцип се е следвала приемствеността от предишното, обогатявана с новости,
идващи от промените на времето според разбиранията и потенциала на преподавателите. Да

не се стига до рамка, до единствено верен модел,
да се открие балансът между задължителна програма и стимул за индивидуалната изява на таланта. Промените са наложителни, естествени,
неизбежни, но също така са наложителни и неизбежни условията, които създават художника с цялата им сложност от неуловимото до видимото,
преодоляното. Изпитание за всички нас – участниците в този процес.
За себе си, а и за колегите, с които работихме заедно, считам, че сме се стремили да бъдем следовници на предното поколение ярки художници,
дали облик на съвременното българско изкуство.
Ателието на Далчев, на Лазаров, споменавани от
нас, за да държим връзка с тях.
Националните художествени изложби, организирани от СБХ (1975 – 1989), бяха за мен и за много колеги място за изява. Догматичната схема в
тях беше преодоляна от най-свободомислещите,
водещите. Като потвърждение на това могат
да се видят колекциите на почти всички областни галерии в България, създадени тогава. Преживяванията ми в Академията от моето студентско време, срещите с преподаватели и студенти
през тези немалко години наричам споделено
време и действие. Изложбите, реализациите,
творческото напрежение са истинският ответ
за ролята на Академията в културния ми живот.
Мярка за това е изброяването на имената на преминалите през нея наши класици – като започнем
с тези, които промениха догматичните схеми в
предишната политическа реалност в България,
и стигнем до Васил Симитчиев и Христо Явашев.
Броят им е внушителен, а творчеството им – реално, самостойно присъствие в културния живот
на Европа и Света. Сегашните млади колеги, които реализират свои проекти на международната
и българска сцени, доказват, че наши възпитаници стоят достойно сред тях.
Нека гледаме и говорим фактологично, за да избегнем днешните схеми в оценки и действия.
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ЗА ВЪЗХИЩЕНИЕТО
И ЗАБРАВАТА
Иван Газдов

Честита юбилейна годишнина, драги преподаватели, асистенти, главни асистенти, доценти,
професори, студенти, бакалаври, магистри и докторанти!!!

ложи да ползваме репродукции от вестници. А в
чужбина освен маслени портрети на ректори и
професори има даже скулптурни бюстове, плочи,
табла и прочие.

Да не повярва човек колко степени и длъжности
има, като става дума в края на краищата само за
художници. С огромна трудност и надвикване в
Народното събрание Академията, слава Богу, е
създадена като скромно училище преди 125 години с тържествен указ на княз Фердинанд. И оттогава само е напредвала, дори през 45-годишния
унизителен период, като Институт благодарение на удивително чистите творчески личности, решили, че светостта на изкуството си заслужава да бъдат преподаватели и да припалват
в съвършено бистрите главици на студентите
огъня на естетиката. Защото, знайно е, че нашите студенти са най-интелигентните, но не
всякога им личи.

Позволих си да припомня за двама от нашите удивителни професори и учители – проф. Поплилов и
проф. Йончев. Работил съм с тях и съм попивал
ежедневното високо ниво на поведение, за което
бяхме чували за други епохи. Разбира се, моето
отношение е силно пристрастно, но възхищението е всякога такова.

Моят текст е посветен на почитта и уважението към великите ни професори, наши близки
предшественици, за да се гордеем откъде идем
и къде отиваме, не само на 100-годишни юбилеи.
Когато през 2002-ра година на 106-годишнината
на Академията решихме да нарушим съвършения
дефицит на памет, като експонираме поне портретите на ректорите, се оказа, че за някои НЕ
МОЖЕ ДОРИ ДА СЕ НАМЕРЯТ СНИМКИ!!! Та се на-

ПОЧИТ КЪМ ПРОФ. ПОПЛИЛОВ
Много е странно, че в годините 1970 – 1980, когато Академията беше изцяло идеологически
подчинена, когато и дума не можеше да става за
обективно художествено образование, когато по
история на изкуството се стигаше до импресионизма, съветската илюстрация и монголското
изкуство, когато (както навсякъде) всичко в Академията се решаваше в т.нар. партийно бюро,
тогава имаше група достойни професори – имена – стожери на високото изкуство. Педагози
феномени в своето умение да се концентрират
върху важното в изкуството и да ни го посочат
в мътилката на червената мъгла. Георги (Гочо)
Богданов („Стенопис“), Кръстю Чоканов („Анато-
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мия“), Венко Колев („Керамика“), Георги Петров
(„Пространствено оформление“), Димитър Бойков („Скулптура“), Асен Стойчев („Театрална декорация“), Евтим Томов („Графика“), Васил Стоянов
(„Дизайн“), Александър Поплилов („Плакат“), Васил
Йончев („Шрифт“). Моето уважение и преклонение е конкретно към последните двама, с които
съм работил повече от десетилетие, и ако мога
сега отчасти да споделя възхищението си, за да
преодолея пълната забрава, в която тънат нашите съвсем скорошни предци, ще бъда щастлив.
Не познавах проф. Поплилов и доц. Серезлиев, когато кандидатствах в специалността „Плакат“.
Една сутрин на приемния изпит в междучасието на двора казаха: „Идва проф. Поплилов“. Видях
един стегнат, усмихнат, елегантен в сив костюм
човек, който крачи енергично с чадър в ръката, с
който си тактува крачките. Всички зяпнахме от
възхищение. Изведнъж старата червена сграда
стана величава като Кеймбридж, като Оксфорд.
Пристигаше истински джентълмен. Това чувство не ме напусна оттогава и в следващите 55
години. Нашият професор създаваше дух – чувството на общение с нещо величаво, каквото е
изкуството. Това качество е толкова уникално,
че не е обяснимо. То трябва да се преживее. Проф.
Поплилов не ни говореше за майсторите на плаката, той ни насочваше да ги издирим, да ни се
прииска да се чудим на великите творци и да ги
разберем и открием за себе си. Колкото можем,
разбира се, без никакви лекции с дати, факти и
изводи. Цялото му присъствие беше една единствена лекция. Все нещо да е останало у всеки негов студент е достатъчно да го окриля години
наред. Алегоричният му изказ беше пословичен.
Нашата специалност беше нещо като спешна
команда за непрестанните украси и оформления,
които трябваше да правим за разни събрания,
заседания, срещи, конференции и други, с които
беше заето нашето прогресивно ежедневие…
Та, един път бяхме в Университета да рисуваме
нещо за украса и една активистка се беше разлютила, че оформлението не е достатъчно червено. Поплилов ѝ каза уважително: „Другарко, ние
можем да направим всичко в червено. Ние имаме
много кутии с червена боя. Ние имаме килограми
червена боя“. Другарката го слушаше замлъкнала. „Но – продължи професорът – сега ще сложим
друг цвят, защото така е уместно!“ Не зная дали
другарката разбра последната дума, но си отиде
напушена.
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ПОЧИТ КЪМ ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЙОНЧЕВ
В българския език, а и във всеки друг език, има
учтива форма на обръщение. Нека не се заблуждаваме в нашето невежество, че в английския
нямало! С какво вътрешно усещане за уважителна дистанция всякога при среща с моите учители съм свалял шапка (най-буквално). Никога не си
позволих да им проговоря на „ти“. Струваше ми
се кощунствено. Работил съм с проф. Поплилов
и проф. Йончев в най-голяма близост, всеки ден.
Дори сега, след толкова години, се улавям, че мисля за тях на „Вие“. И това не е само метафора.
Благодарността и уважението е еманация на
възпитанието. Но сега, когато образованието
е търговска дейност, а домашното възпитание
– чалгаджийски мираж, нека си припомним академичния дух на общуване между хора, които ИСКАТ
ДА СЕ УЧАТ, и хора, които ИСКАТ ДА ГИ УЧАТ.

125 години Национална художествена академия
Васил Йончев! Специалният професор за нашата дисциплина. Придобихме респект и уважение
към шрифта. Тази чисто нова територия за нашата неграмотност. Всякога с костюм, всякога
изискващ коректност, точност и дисциплина.
Всякога в ръководството като заместник, изобщо незаменим пример за това, че може и трябва
да има ред в делника на артиста. Непримирим и
саркастичен към несериозното отношение, той
ни показваше и подсказваше, че културата на
графиката е неотделима от шрифта. Че самите
знаци на буквите са съвършени, хармонични и естетични графики. Опитваше се да ни култивира
с многото упражнения и многото корекции, част
от които направени безмълвно, само с поставянето на прочутия пръст на определено място
на буквата. Започваше голямото гърчене „какво
иска да каже“ и в края на краищата сами откривахме грешката си. Педагогика, подобна на будистките уроци.

БЛЯСЪКЪТ НА ФАРА

Радвам се, че успяхме да му помогнем да осъществи голямата си авторска изложба за неговото изследване за глаголицата. Двете му огромни книги
за шрифта бяха колосални издания за времето, когато всичко беше планирано и трябваше да бъде
разрешено и позволено. Стоеше с часове на новата машина в Полиграфическия комбинат, където
графичните клишета за книгите се изработваха
по нова технология без топене в киселина. Проф.
Васил Йончев въплъщаваше духа на онзи истински
академизъм, който все ни се изплъзва, при който
учителят и ученикът живеят на мястото си…
А след него пристигна оня епикурейски дух на поведение, при който учителят и ученикът „ставаха приятели“. От това нищо добро не последва,
освен някой ерген доцент да се ожени за студентка и да повиши националната раждаемост.
Но това няма нищо общо с никакво образование…
С уважение от мен,
проф. д-р Иван Газдов
ректор на НХА, 1999 – 2003 година

Георги Павлов
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Спомням си Aхтопол в края на лятото. В началото на септември
градчето бавно потъва в есенна умора и се приготвя да изпадне в
зимна летаргия. Ставаш сутрин, заведението, в което си пил кафе
предишния ден, вече е затворено до следващия сезон. Слънцето
свети все по-ниско, а топлината му е все по-галеща. Въздухът е
наситен с миризмата на смокините, които хвърлят дълги сенки
върху прегорялата трева. Градчето бавно се успива и само една
дрънчаща Лада Нива разстройва безвремието.
В един подобен необятен ден се случи нещо неочаквано, заспалото
градче изведнъж се размърда. Лелки притичваха през уличките по
чехли и престилки, чичковци с раирани потници слизаха надолу към
кея и се опасваха припряно… Не си спомням дали наистина го чувах
или просто въздухът вибрираше във фразата: „Паламудът дойде!“.
Заспалото градче се събуди за най-голямото събитие в годината.
Подобно нещо преживях в началото на това лято (година 2021) в Националната художествена академия. Студенти и преподаватели,
уморени от онлайн обучение и други тегоби на времето, живнаха.
Академията зажужа като кошер. Предстояха дипломните защити.
Слънцето беше увиснало в небето, а в ателиетата потни дипломници редяха своите експозиции. Събитие от национална важност.
Всяка специалност се стремеше да се представи по най-достойния начин. В крайна сметка дипломната защита се случва веднъж
в живота на човек. Традиционно имаше много впечатляващи неща
във всички специалности. За съжаление те останаха невидени от
широката публика поради обективни причини! Няма как да отбележа всички, но мога като преподавател в специалност „Плакат и
визуална комуникация“ да споделя от първо лице за дипломната изложба на нашите студенти.

1

Показателно е, че в спокойни времена студентите се дипломират с
комерсиални плакати (много изкушаващо като творчески процес), а
в сложна ситуация проявяват изключително силен инстинкт за реакция. Точно това се случи тази година на дипломните защити. Темите и самите работи бяха натоварени със социални и философски
послания, а някои от тях – интерпретирани през злободневни теми.
В днешно време сме принудени да слушаме български език на първично ниво, да понасяме негативни послания и в крайна сметка сме
притиснати на много нива – културно, естетическо, идейно… Поради тези причини искам да споделя с аудиторията на списание
„Изкуство и критика“ случилото се на дипломните защити на един
много специален курс в специалност „Плакат и визуална комуникация“. И да кажа на всички, че процесите в обществото не са необратими. Има светлина и това не е свещ или дори лъч, а много
по-дълбока предпоставка за едно добро бъдеще.
Националната художествена академия отбелязва 125 години от
създаването си. Дипломните защити от тази година доказват, че
тя възпитава мислещи хора с потенциал да опазят и спасят света.
Поздравление за випуск 2021!
To be continued… през 2022 година предстои завършването на първите бакалаври във Филиал Бургас на НХА!
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