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Предговор

Поредният сборник със статии идва след закъснение: COVID-19 
ограниченията затрудниха, но не прекъснаха работата и изследо-
вателската дейност в докторското поле на визуалните изкуства. 
По-голямата част от проучвателската работа на докторантките Ма-
рина Персенгиева и Теодора Константинова от програмата „Изку-
ствознание и визуални изследвания“ в НБУ беше извършена преди 
този период, но следваше същностната фаза на осмислянето на съ-
брания материал от различен характер – ограничения във физиче-
ското движение и общуване. За докторантката Ева-Мария Иванова, 
завършила магистърска степен в НБУ и приета в докторската про-
грама на Института за изследване на изкуствата при БАН, 2021 г. 
бе начална за докторантските ѝ занимания. В описаната обстанов-
ка форумът „Докторантски четения“ подкрепи у нея усещането за 
общност и стимулира критическото занимание и представяне на 
част от историографията по темата на дисертацията.

Така непредвидените пречки за социален и академичен контакт 
не разрушиха континуитета в подготовката на докторантите за фо-
рума: да формулират проблем, важен за основната теза на дисерта-
цията, да го представят на „Докторантските четения“, а след дис-
кусията и въпросите да доразвият доклада си в контакт с научния 
ръководител и да го подготвят като статия. 

Тематиката и на трите представени статии най-общо разширява 
териториите на артефакти, събития, явления, художници, които са 
били обект на изследване у нас. Наред с това докторантките полагат 
усилия да обосноват методологията на изследването си, изпробвай-
ки и познатите пътища на установени вече методи, и търсенето на 
методологически примери в съвременни интерпретативни и крит-
чески текстове.

В статията на Марина Персенгиева „Формиране на символич-
ния художествен език в ранното християнство“ проличават до-



стойнствата на формалистичната и позитивистка методология 
в изследванията на артефакти от периода на Средновековието. 
Тази методология е заложена още в немскоезичната наука, в т.нар. 
Bildwissenschaft, в трудовете на швейцарските историци Якоб Бурк-
харт и Хайнрих Вьолфлин, на немския богослов и историк Франц 
Дьолгер, на Алоис Ригъл, както и на френската школа – с основните 
за византологията и медиевистиката трудове на Шарл Дил и Габриел 
Мийе. Наред с това във връзката между богословската символика 
и ритуалната функция на раннохристиянското изкуство авторката 
прави опит за нов прочит на кодираните послания на образите, кое-
то внася и другия план на интерпретация – плана на контекста на 
образа – чрез антропологичен поглед върху глобалните аспекти на 
отношението текст-образ-среда-публика.

Статията на Теодора Константинова представя затрудненията 
в изследователската работа на художествени явления, близки до 
съвременността. По темата за „Съвременно българско изкуство в 
австрийския художествен контекст…“ докторантката е изправена 
пред необходимостта да събира архив от каталози и различни по 
характер документи, да прави интервюта на участници в събити-
ята. Събраният и описан материал е значителен и може да бъде 
полезен при различни занимания (музейни, библиотечни и др.), 
което изявява научно-приложния характер на цялото изследване, 
както и на публикуваната статия. Наред с това Теодора Констан-
тинова търси опори за конципиране на първичния материал у ав-
тори като Борис Гройс, Петер Вайбел, Ане фон дер Хайден, Пиотър 
Пиотровски и др., допринесли за критическата рефлексия върху 
артистичния опит на Изток и на Запад и срещата на двете насил-
ствено разделени части на Европа след падането на Берлинската 
стена.

Ева-Мария Иванова се занимава в статията си с проблемите на 
биографичния разказ за една от героините на своята докторска тема 
„Художествен и жизнен опит у Карол Рама и Лика Янко – два случая 
на художнички от ХХ век в Европа“. Проучването на историографи-
ята за Карол Рама е подходящо начало за докторския проект, докол-
кото съчетава изследване и на източниците (безспорно повече за 
Карол Рама, отколкото за Лика Янко), и на основанията за констру-
иране на биографичен разказ. Авторката обсъжда несигурността на 
„следите“, по които се конструира разказът, разколебани в случая и 
от личностните особености, и от ролите на пола в историята на же-
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ните през ХХ век. Следвайки трудове на изкуствоведи като Светлана 
Алперс, Майкъл Баксандал, Тимоти Дж. Кларк, Ева-Мария Иванова 
прави опит за тълкуване на художествени творби – съпоставка на 
произведения от Карол Рама и Ман Рей, търсейки тъкмо в творбите 
потвърждения за взаимодействия и пресечни точки. 

* * *
Както обичайно, научните изследвания са огледало на тенден-

циите в социалното и културното развитие на обществото. Нагла-
сите на докторантите при избора на теми и подходи се влияят от 
контекста. Сборникът „Докторантски четения 2020 – 2021“ отра-
зява различни аспекти на събитийността и задкадровата публич-
ност на настроения, възгледи и тенденции в настоящата ситуация. 
Оказва се, че днес все повече ни занимава въпросът за методоло-
гията, за характера на използваните методи и начина им на при-
ложение, за интердисциплинност на изследванията, разполагани 
доскоро в едно определено научно поле. Днес докторант(к)ите са 
свободни да разработват тезите си в плуралистични хоризонти, 
но са изправени пред затруднението да се ориентират в много-
образната картина на научното познание и да открият „своя“ те-
рен. Публикациите тук са пример за настъпилите промени в ши-
рокото изследователско поле.

Съвременната епоха се характеризира с фундаментални техно-
логични промени, свръхурбанизация, компютризация във всички 
дейности, глобализация, мултинационални корпорации и т.н. Сгъс-
тяването на информацията и постоянното натрупване на събития и 
артефакти – реални, медийни и виртуални, водят до промяна в на-
уката като значение и функция. Тази промяна задава нови концеп-
туални модели и въвлича изследователските занимания в по-широк 
публичен дискурс в обществото. 

Бързото разрастване на интернет от 2000 г. насетне поражда съ-
тресение в света на изкуството (на онова, което условно наричаме 
така). Повече от четвърт век живеем в епоха на интернет. В областта 
на изкуството световната мрежа, заедно с глобалната пазарна ситу-
ация, промени и продължава да променя съществено музея, паза-
ра, понятието за изкуство, образованието и изследванията в тази 
област. Променят се обществената роля, личните взаимодействия 
и функционирането на художествените институции. Световната 
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мрежа е условие и среда за лавинообразно нарастване на информа-
цията/рекламите за частни колекции, аукциони, търговски галерии, 
арт панаири и т.н. В съпоставка сайтовете на образователни и из-
следователски институции, или интернет местата за „тълкувателя 
на изкуството“ са далеч по-скромни.

Разрастването на интернет е основно различие на съвременна-
та ситуация спрямо тази от началото на 1990-те години. Интернет 
усвоява ролята на безгранична сцена, библиотека и архив, в които 
днес всеки има възможност да се самопредстави директно, без по-
средници, в глобален мащаб. И макар че институциите в обичайни-
те си форми – музеят, библиотеката, архивът, университетът, акаде-
мията – продължават да съществуват, техният статут е разколебан 
от несигурност и неяснота.

Сътресението, предизвикано от безграничното разширяване 
на интернет, засяга и обществените очаквания към образование-
то и изследванията. Вседостъпната световна мрежа (поне такава е 
идеята) и глобалният пазар изравняват концептуалните рамки на 
артефакти и практики от различни епохи и места, както и на кри-
тическото мислене за тях. Ситуация, която предлага досег до „всич-
ко наведнъж“, отменя изискването за трайност, последователност и 
свързаност на знанието. Сякаш отпада очакването към хуманитар-
ното образование и изследвания за систематизация, а и бездруго 
тя не би могла да обхване безграничното всичко. Дали това не носи 
облекчение? Дали да очакваме/изискваме от образованието само 
знанията и уменията, от които има нужда обществото/определени 
общности в момента? 

Ориентирането на докторант(к)ите в тази обстановка изисква 
постоянно усилие, ефикасни умения и вложено лично време. В 
страни с традиционен опит в образованието и изследванията като 
цяло „медийната грамотност“ вече е станала част от всички хумани-
тарни дисциплини. Още едно предизвикателство и неотменна необ-
ходимост за работата на младите изследователи у нас.

проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева
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Introduction

This successive volume with articles of the periodical “Doctoral 
Readings 2021” comes after a delay: COVID-19 restrictions have 
hindered but not interrupted the work and the research endeavors in the 
doctoral studies of visual arts. 

The bulk of the research of the doctoral students Marina Persengieva 
and Theodora Konstantinova from the Art Studies and Visual Research 
Doctoral Program at the New Bulgarian University has been done before 
this period, following the essential phase of reflection on collected 
material of different nature, carried out within limitations of physical 
movement and communication. Concerning the doctoral student Eva-
Maria Ivanova, who has obtained her Master’s degree from the New 
Bulgarian University and who has been enrolled in the doctoral program 
of the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, the 
year 2021 the initial stage in her doctoral endeavors. In the described 
circumstances the Doctoral Readings forum strengthened her sense of 
community and stimulated her critical engagement and the presentation 
of a part of the historiography on the topic of her thesis. 

Thus, the unanticipated obstacles in social and academic 
communication did not destroy the continuity in preparation of the 
doctoral students for the forum – to formulate a problem  of importance 
for the main issues of the dissertation, to present it at the seminar gathering 
of Doctoral readings and then, after the discussion and the question and 
answer sessions, to further develop their reports under the tutorship of 
their supervisors and transform it into a n article. 

Overall, the subject matter of all three articles presented expands the 
territories of artifacts, events, phenomena, artists, that have been the focus 
of research in our country. Furthermore, the doctoral students strive to 
justify the methodology of their research, testing both the familiar paths 
of methods already established and the search for new methodological 
examples in up-to-date interpretative and critical texts. 
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The article by Marina Persengieva Formation of the Symbolic Pictorial 
Language of Early Christianity testifies for the qualities of formalistic and 
positivistic methodology in the studies of artifacts from the Medieval 
period. This methodology is embedded in the German language 
scholarship in the so called Bildwissenschaft, attested in the works of the 
Swiss historians Jacob Burckhardt and Heinrich Wölfflin, the German 
theologian and historian Franz Dölger, the Austrian art historian Alois 
Riegl, as well as those of the French school, prominent with the works 
of Charles Diehl and Gabriel Millet, fundamental for Byzantinology 
and Medieval Studies In addition to exploring the relationship between 
theologian symbolism and ritual function of the Early Christian art, the 
author attempts at a new reading of the encoded messages of the images, 
which brings another plane of interpretation – that of the context of 
the image – by means of an anthropological perspective over the global 
aspects of the relation text-image-context-public. 

The article by Theodora Konstantinova represents the difficulties in 
the research work upon ongoing artistic phenomena close to the present-
day. Referring to the topic Contemporary Bulgarian art in Austrian art 
context…, she is faced by the necessity to gather an archive of catalogues 
and documents of different nature, and to direct interviews with 
participants in the events.  The amount of the material, duly collected and 
described, is significantand can be useful in various activities (relevant to 
museum and library work as well as to other professional fields), which 
shows the scholarly and applied nature of the whole study, and the article 
published hereby. Concurrently Theodora Konstantinova is looking 
for support for conceptualizing the empirical material in authors such 
as Boris Groys, Peter Weibel, Anne von der Hayden, Piotr Piotrowski 
and others, who have contributed to the critical reflection on artistic 
experience of the East and the West and of the meeting of the two parts 
of Europe, forcefully divided after the fall of Berlin Wall. 

In her article, another one of the researchers, Eva-Maria Ivanova, 
treats problems of the biographic story about one of the personalities of 
her doctoral thesis Artistic and life experience of Karol Rama and Lika 
Yanko – two cases of women-artists from 20th century in Europe. The 
research of historiography of Karol Rama is an adequate beginning for 
a doctoral project, since it combines investigation about the resources 
(undoubtedly more about Karol Rama rather than Lika Yanko) and the 
grounds for constructing of a biographical account.  The author discusses 



the uncertainty of the traces serving as a basis for constructing the narrati, 
challenged in this case by both the personal peculiarities of the female 
protagonists and the roles of gender in the history 20th century women.  
Following the works of art historians such as Svetlana Alpers, Michael 
Baxandall, Timothy J. Clark, Eva-Maria Ivanova attempts at interpreting 
works of art as a comparison between Karol Rama and Man Ray, rightfully 
looking for confirmation of interactions and crossing points there.  

* * *
As usual, academic work is a mirror of the trends in the social 

and cultural development of society. The attitude of the PhD students 
in choosing topics, methods, and approaches are influenced by their 
circumstances. The present issue of Doctoral Readings 2021 reflects various 
aspects of the proceeding of events and behind-the scenes publicity of 
moods, views and trends in the current situation. It turns out today, that 
we are increasingly concerned with the question of methodology, of the 
nature of methods used and their mode of application, as well as of the 
interdisciplinarity of research pertinent until recently to a particular 
scientific field. Today doctoral students are free to develop their theses 
in pluralistic horizons, but facing difficultiesnavigating through the 
diverse realm of scientific knowledge and finding their “own” terrain. The 
publications here are an example of the changes that have taken place in 
the broad field of research. 

The present age is characterized by fundamental technological changes, 
over-urbanization, computerization of all activities, globalization, 
multinational corporations, etc. The informational overload and the 
constant accumulation of events and artifacts – real, in mass media, and 
virtual – lead to a change in science concerning its meaning and function. 
This change sets up new conceptual models and engages the academic 
activities in a wider public discourse in society.

 The rapid growth of Internet since year 2000 has caused a turmoil 
in the art world (as we call this sphere of life). We have been living in 
the age of Internet for more than a quarter of a century. In the field of 
art, the World Wide Web, together with the global market situation, 
have changed and continue to change the museum, the art market, the 
concept of art education and research in this field significantly. The 
social role, personal interactions and the functioning of art institution 
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are changing. The Web is an environment conditioning an avalanche of 
information – advertisements for private collections, auctions, shopping 
galleries, art fairs, etc. In comparison, the websites of educational and 
scholarly institutions or the Internet sites for the “interpreter of art” are 
far more modest. The growth of Internet is a major difference between 
the current situation and that of the early 1990s. Internet acquires the role 
of a boundless scene, library and archive, in which everyone today has the 
opportunity to represent themselves directly, without intermediaries, on 
a global scale. And although the institutions in their usual forms such as 
the museum, library, archive, university, academy, etc. continue to exist, 
their status is shaken by uncertainty and ambiguity.  

The turmoil, caused by the unlimited expansion of Internet, affects 
the public expectations concerning education and research. The easily 
accessed global network (at least this is the idea) and the global market 
align the conceptual frameworks of the artifacts and practices from 
different epochs and places, as well as the critical thinking about them 
– a situation that offers an access to “everything at once”, discarding the 
requirement of durability, consistency and coherence of knowledge. 
As if the expectations for higher education in humanities and for 
systematization of scholarly research is disregarded, since it could not 
overwhelm the infinite matters. Doesn’t that bring relief? Should all we 
expect or demand from education be the knowledge and skills that are 
only needed by society/particular communities at the moment? 

The orientation of the doctoral students in this situation requires 
constant efforts, efficient competence and dedicated personal time. In 
countries with traditional experience in education and research in general, 
the “digital media literacy” has already become part of all humanitarian 
disciplines. Yet, it appears to be another challenge and indisputable 
necessity for the work of the young academics in our country.

Prof. Irina Genova, PhD
Assoc. Prof. Oksana Minaeva, PhD
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Ранното християнство обхваща цели шест века, от I до края на 
VI – началото на VII век, които са преломен момент в духовното 
развитие на човешката цивилизация, тъй като това е времето, раз-
делящо Античността от Средновековието. Именно в този преходен 
период се осъществява приемането от империите, обществото и от-
делния човек на новата вяра с всичките ѝ различия, които частич-
но запазват, но и подлагат на трансформация античното културно 
наследство. Ражда се християнското изкуство, въплътило в себе си 
мирозданието на напълно друг свят, носещо в себе си ново разбира-
не за космоса, човека, битието и божественото. В неговата образна 
система крайъгълен камък се явява разбирането на теологичните 
аспекти на вярата, което предпоставя сложните взаимоотношения 
между образ, храм и литургика, съставящи мистериални кодове 
към разкриване на Божествените тайни на Сътворението.

Светите Тайнства в контекста 
на раннохристиянската символика
Единствената сцена от Страстната седмица, която носи името 

„тайна“, е „Тайната вечеря“ и по нея се установява тайнството Св. 
Евхаристия. Евангелистите описват как е установена: „...a когато 
се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика; И когато 
ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавай-
ки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе 
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чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото 
това е Моята кръв на Новия завет, която за мнозина се пролива за 
опрощаване на греховете...“ (Матей 26:17–20; 26:28).

Произходът на думата „евхаристия“ е от гръцки и означава 
„благодарност“. Богослужението, на което се извършва тайнството 
Евхаристия, в най-тесния смисъл, се нарича литургия, като в осно-
вата си това е умилостивителна жертва на Бога за спасение на всич-
ки хора1. Този обред се изпълнява непрекъснато в продължение 
на цялата християнска история и е най-важното свещенодействие 
в Църквата. Строгостта и неговата значимост се потвърждават от 
деветото Апостолско правило и второто правило на Антиохийския 
събор, постановяващи да се отлъчат от църковно общение христи-
яните, които без уважителна причина си тръгват преди края на ли-
тургията, а също така и онези, които, макар и да дочакват края на 
богослужението, не се причастяват2. По-късно в осемдесето прави-
ло на VI Вселенски събор и единадесето правило на Сердикийския 
събор се казва, че всеки християнин, който без уважителна причина 
отсъства от Възкресни литургии в продължение на три седмици, 
трябва да бъде отлъчен от Църквата. 

По време на извършване на Св. Литургия хлябът и виното се 
преосъществяват в Тяло и Кръв Христови, като това е най-важният 
момент от богослужението. След освещаването на Светите Дарове 
външно видът на хляба и виното не се променя, но същността им 
променя своята природа – на престола във вид на хляб и вино се 
намират истинското Тяло и истинската Кръв на Иисус.  

Онази част от евхаристията, която се извършва невидимо за 
хората, се нарича проскомидия. Тази първа част на литургията 
има дълбок духовен смисъл, като благодарение на особено све-
щенодействие хлябът и виното стават вещество за евхаристията. 
Молитвите и свещенодействията на проскомидията изобразяват 
раждането на Христос и неговите страдания и смърт3. Този об-
ред остава почти непроменен до началото на VI век, а по-късно 
се изменя незначително, като се въвеждат нови, спомагателни ли-
тургични предмети4. Свещенодействията на проскомидията имат 

1 Понятието „литургия“ е различно през вековете, като най-пълно то е изразено от 
епохата на Юстиниан насетне. Вж. Taft 1992, 194–211.
2 Коев и Бакалов 2006, 112–114. 
3 Тафт и Фаруджа 1992, 73–75.
4 Taft 1972, 241–287.
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мощен символичен характер, които насищат духовното прос-
транство с послания. Всеки един детайл, всеки елемент от обреда 
има своето място, като взимно се допълват и изграждат много-
пластовия семантичен образ на Причастието. Например входът, 
през който се влиза с Евангелието, се нарича Малък за разлика от 
Великия, който се използва по време на пренасянето на Светите 
Дарове от жертвеника на престола. Свещеникът, носещ Евангели-
ето, излиза през северната врата от олтара на солея, а след това 
свещенослужителите влизат през Царските двери в олтара, където 
дяконът слага Евангелието на престола. Малкият вход символизи-
ра излизането на Иисус Христос за проповед по време на неговия 
земен живот, същевременно е и метафора на акта на общуване на 
богомолците с Бог, където Евангелието е самият Бог. В олтара све-
щеникът тайно чете молитва, в която от името на всички вярващи 
моли Бог да прости съгрешенията и да даде сили. Входът със Све-
тите Дарове се нарича Велик като пряка аналогия на действието 
на Иисус, който доброволно приема страданието и смъртта, за да 
изкупи греховете на цялото човечество. Светите Дарове се пре-
насят от жертвеника на престола, за да се принесат в дар на Бог 
и да се извърши Светото Причастие. Приема се, че призованият 
чрез тайната молитва Бог извършва тайнството Света Евхарис-
тия, като свещеникът произнася думите от Новия завет: „Вземе-
те, яжте: това е Моето тяло… Пийте от нея всички, защото това е 
Моята кръв на Новия Завет, която за мнозина се пролива за опро-
щаване на грехове“ (Матей 26:26–28). При произнасяне на думи-
те: „Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся“ свещеникът, 
с кръстообразно сложени ръце, взема с дясната ръка дискоса, а 
с лявата – потира, издига ги над престола и след това ги оставя 
на място. Това свещенодействие изобразява преобръщението на 
Светите Дарове в жертва на Бог5. 

Приготвянето на Светия Хляб и изваждането на Агнеца от 
просфората ознаменуват раждането на Иисус Христос. При това 
жертвеникът олицетворява пещерата, дискосът – яслите, в кои-
то е положен Младенецът Христос, звездицата – звездата, която е 
довела влъхвите във Витлеем, а покровците – пелените, с които е 
бил повит Спасителят. Чашата, кадилницата и тамянът напомнят 
за даровете, донесени от влъхвите. Кръстообразното разрязване на 

5 Бурмова 2016, 28–29.
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Агнеца и пробождането му с копие представлява разпятието на Ии-
сус. Изваждането на частици от просфората и разполагането им на 
дискоса около Светия Агнец символизират Църквата Божия, глава 
на която е самият Спасител6. 

След Евхаристийния обред следва молитвената подготовка на 
вярващите за приемането на Христовите Тайни и самото Свето 
Причастие7. В молитвите, които се четат преди Причастие, Христо-
вите Тайни се наричат „въглен, който изгаря недостойните“, като се 
приема, че евхаристията се извършва чрез пречистващата сила на 
огъня8. В края на литургията, преди раздробяване на Агнеца, све-
щеникът възглася: „Святая святым“. Това е предупреждение, че мо-
гат да се причастяват само хора, които са пълноправни членове на 
Църквата. Следва призоваване на достойните да приемат Тялото и 
Кръвта Христови, като със Светата Чаша в ръка служещият произ-
нася: „Со страхом Божиим, верою и любовню приступите!“9. След 
приемане на Тялото и Кръвта Господни ние ставаме „христоносци и 
едновременно с това сме носени от Христа“10. Всичко това подчер-
тава, че чрез тайнството Евхаристия се извършва приобщаването 
към Бог, като това е своеобразна победа над плътта и материалното, 
или по думите на св. Йоан: „Аз победих света“ (Йоан 16:13). 

Трябва да се подчертае, че раннохристиянската Църква пази 
светостта на евхаристията и отлъчва за дълго прегрешилите от об-
реда като най-голямо наказание. Промените в нейната обредност в 
по-късните векове отслабват общата духовна споеност, характерна 
за раннохристиянските общности, както и личната отговорност на 
всеки вярващ. Записаното в ранните текстове послание: „Съвест-
та на човека има ръководна роля за приемането на божествени-
те Тайни“11 постепенно губи своето значение, забравят се думите 
на св. Кирил Йерусалимски: „Не отхвърляйте Причастието, не се 
лишавайте от свещените и духовни сили на Тайната“12. Това се от-
разява и върху възприемането на художествената украса в храмо-
вете. Символите, закодирани в мозайки, фрески и релефи, които са 

6 Mayer 2016, 275–302.
7 Тафт и Фаруджа. Цит. съч., 167–169.
8 Пак там, 170.
9 Делипапазов 2010, 90–103.
10 St. Justin Martyr. The First Apology, Chapter 61, 66. 
11 Йоан Златоуст 1994, 71.
12 Cyril of Jerusalem. Catechetical Lecture 23. 
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образоописание на Евхаристийното тайнство, въздействат върху 
енориашите повече като формална декорация, а символиката на 
образите е почти забравена. 

За мистериалния символичен език 
на раннохристиянската култура
Още от самото начало на възникването на християнството се 

оформя едно незаписано, но устно предавано и строго съблюдавано 
правило, което е прието да се нарича „Правилото за Тайната“, или 
„Задължение за мълчание на християните по отношение на техни-
те ритуали и религия“. Обект на мълчанието е цялото учение като 
същност, като дар на Тайнствата, както и самите елементи на обре-
дите. В литературата се спори и за това дали да се използва терми-
нът „тайна“ или „мистерия“ по отношение на ранното християн-
ство, тъй като до края на II век Църквата е говорила не за мистерии, 
а е пазела Тайна13. Според мен този факт показва, че използването и 
на двата термина е възможно в зависимост от контекста и тяхната 
хронологична последователност. На най-ранния етап от I–II век се е 
спазвало главно „Правилото“ за Тайната, докато от III и особено от 
IV до края на VI век едновременно с него е в най-големия си разцвет 
идеята за раннохристиянската мистерия14.    

Във всички случаи „Правилото за мълчанието“ пряко се е отра-
зило върху художествената програма на раннохристиянските бази-
лики като образна проекция на религиозната система, като симво-
лично представяне на християнските Тайнства, най-вече на двете 
основни – Евхаристията и Кръщението. В следващите редове ще се 
проследи хронологически как се е осъществил този процес, какви 
етапи е преминал и какви допълнителни исторически, политиче-
ски и религиозни обстоятелства са усилвали или трансформирали 
неговото действие, и накрая – кога то е оформено и записано догма-
тично като Disciplina arcani, която, макар и извън православието, за-
пазва и вплита в текстовете си редица съществени негови елементи, 
превръщайки се по този начин в едно от късните писмени църков-
ни и канонични правила и извори за ранното християнство.   

Според някои изследователи ядрото   на това Правило е насле-
дено от юдаизма и елинизма и се сформира на базата на една тай-

13 Lambrecht 1992, 123–141.
14 Perrin 2008, 119–142; Stroumsa 1996, 89–124.
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на устна традиция в ранните етапи на християнството15. Например 
Г. Фроман търси корена в еврейската практика, свързана с прозели-
тите, докато Г. Анрих изказва теорията, че първите християни при-
емат практиките, свързани с Тайнствата, от Мистериите на Мит-
ра16, като определят за начало на Disciplina arcani общото влияние 
на езическите мистерии и заимстването на техни форми за целите 
на християнското обучение в тайните. Други изследователи търсят 
причината за „Правилото за мълчанието“ в развитието на самото 
ранно християнство – едни отделят специално внимание на връзка-
та с катехумената на ранната църква, а други го обвързват с двойно-
то разделение на култа, произтичащо от догматично-мистериалната 
концепция на Господнята вечеря17.  

Именно този фундамент от устно предавано учение, отразяващо 
по-стари традиции, които могат да бъдат представени като фон на 
християнските концепции, се поддържа плътно до IV век, но след 
това се преобразува, продължавайки да се използва в трансформи-
ран вид включително до Средновековието. Св. Климент Алексан-
дрийски, св. Василий Велики, св. Амвросий, Тертулиан и много други 
църковни отци и апологети на ранното християнство споменават за 
„устна традиция“, свързана с тайнството на обредните практики. В 
посланието си св. Василий Велики говори за „неписана традиция“ в 
Spiritu Sancto18. От съхранената в църквата раннохристиянска догма-
тика и kerygmata19 разполагаме с някои записани учения, чиято осно-
ва е извлечена от Апостолската повеля, постановена en mistirio. В тях 
се открива една и съща постановка по въпросите на благочестието, 
което е свързано с мистериалната традиция на неизразимото учение. 

Произходът на „Правилото за мълчанието“ трябва да се търси 
в записаните думи на Христос: „Не давайте светинята на псетата, и 
не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с крака-
та си и, като се обърнат, да ви разкъсат“ (Матей 7:6). Практиката в 
Апостолските времена подкрепя това предположение, като пример 
е действието на св. Павел спрямо коринтяните: „И аз, братя, не мо-
жах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на мла-
денци в Христа. С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото 

15 Шафф 1992; Anrich 1894 и др.
16 Anrich 1894, 101–110.
17 Шафф. Цит. съч.
18 Basil. De Spiritu Sancto, Chapters 5, 9
19 Kerygma е гръцка дума, използвана в Новия завет вместо „проповядване“. 
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не бяхте в сила да я приемете, па и сега още не сте, понеже сте още 
плътски“ (1 Кор. 3:1–3).

С този пасаж може да се сравнява и текстът в Посланието на 
апостол Павел до евреите, където се използва една и съща илюс-
тративна постановка и се заявява: „Защото, макар и да бяхте длъж-
ни според времето да бъдете учители, вие пак имате нужда да ви 
учат, кои са първите начала на Божието слово, и дойдохте до такова 
състояние, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна...“ (Евр. 
5:12–14). Тук за първи път се улавя идеята за многостепенното и 
поетапно запознаване и обучение в ранното християнство. То се 
осъществява в разделението на групи: на частично посветените и 
на верните, които са вече покръстени и приети да присъстват по 
време на тайнствата. Разграничени са два типа оглашени: първи-
ят включва по-подготвените, които са приели вярата, но още не са 
кръстени и поради това участват частично в църковните молитви, а 
вторият обединява още по-малко подготвените – слушащите. Спо-
ред църковните правила непосветените и езичниците имат право да 
влизат и стоят само в атрия, катехумените (оглашени, минали през 
обучение) – до определен момент на литургията и тяхното място е 
само в нартекса, а единствено верните могат да останат до края на 
службата в страничните кораби: южния – за мъже и северния – за 
жени. Обаче на този ранен етап все още най-голямата опасност за 
нарастващата сила на християнството представлява противопоста-
вянето от страна на езичниците, доносите, обвиненията, преслед-
ванията, обявяването на християните за престъпници и мъченията 
им до смърт. Ето защо по време на гоненията особено внимателно 
се подхожда към обучението поради факта, че има много членове, 
които впоследствие се отказват и издават християните на властите, 
а други са специално изпратени да слушат и предават. 

По този път произходът на „Правилото за Тайната“ може да се 
проследи назад до самото начало на християнството, когато принци-
пите, налагащи мълчание по основните тайнства, са били по-катего-
рични и са извършвани със строгостта, наложена и през по-късни-
те векове20. Въпреки липсата на записана подробна информация по 
отношение на по-ранния период може да се твърди, че „Правилото 
за мълчанието“ и поетапното и многостепенно обучение в хрис-
тиянските постулати и обреди е строго прилагано през II и III век 

20 Schwartz 2011, 137–141.
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вероятно поради заплахата от непрекъснато преследване на христи-
яните. Когато св. Ириней споменава, че ритуалът на Кръщението се 
предава устно като изповед, той има предвид, че се пише в паметта и 
се превръща във „вътрешно владение“21. Ориген твърди, че учение-
то на християните, че учението на християните, а не само ритуалите 
са тайна по своя характер22. По съответен начин Тертулиан говори 
за вярата в мълчанието (fides silentii), като се позовава на християн-
ските тайнства23. В съответствие с принципите, залегнали в Тайната 
доктрина, след проповедта, в началото на т.нар. Литургия на верните 
(Missa Fidelium)24, дяконът предупреждава всички непосветени с ду-
мите: „Нека никой от оглашените, нека никой от тези, които слушат, 
нека никой от невярващите, нека никой от инославните, да присъст-
ва“25. Фрази като „знание за посветените“ при Ориген установяват 
категорично наличието на тайното правило, въпреки че то не е пис-
мено фиксирано като такова, а завоалирано и иносказателно. В Contra 
Celsum той отбелязва: „Този, който е пропит с мистериите, знае плътта 
и кръвта на Божието Слово“26, като това е явна препратка към тай-
ните на гносиса. Ориген изказва безпокойство дали „някои хлябове 
трябва да се пускат“ като предупреждение срещу неправилното раз-
биране на Словото, а референцията с мистериите в Еклесиаст е свър-
зана пряко с „Правилото за мълчанието“. Сред най-ранните сведения 
за наличието на Правилото, налагащо мълчание, се отнася и това на 
Тертулиан, който говори за него в Omnibus mysteriis silentii27. Споме-
натите автори Ириней, Ориген и Тертулиан живеят, проповядват и 
пишат в периода II–III век, който се отличава не само с преследвания 
от страна на езическата Римска империя, но и със съперничеството на 
множество ереси, от които най-важните са несторианството и следва-
нето на учението на Маркион, а от IV век – и на Арий. Това враждебно 
обкръжение през късноантичната епоха добавя нови безпокойства за 
опазването на мълчанието и отстояването на правата вяра. 

След преустановяване на гоненията и признаване на християн-
ската религия за равноправна през 313 г. Църквата все още съжи-

21 St. Irenaeus. Against Heresies, Book I, Chapter 21, 3.
22 Origen 1980, 10.
23 Тертулиан 1991, 46–48.
24 The Oxford Dictionary of the Cristian Church 2009, 453–454.
25 Apostolic Constitutions, VII. 
26 Origen. Op. cit.
27 Tertullian 2018, 139.
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телства с езическите обичаи и вярвания, поради което „Правилото 
за Тайната“ продължава да действа със същата сила. Но особено от 
края на IV век, когато християнството е превърнато в единствена-
та държавна религия от Теодосий Велики, и след това през периода 
V–VI век, акцентът се слага върху разликата между категорията на 
непосветените и верните, а не върху опасността от разкриването на 
учението пред езичниците и еретиците, макар че последните отново 
надигат глава28. Св. Василий Велики казва: „Тези неща не трябва да 
бъдат предавани на непосветените“; св. Григорий Назиански гово-
ри в Oratio XI за разликата в знанията на посветените; а св. Кирил 
Йерусалимски, чиито „Вероучителни беседи“ са изцяло изградени 
върху този принцип, още в   първия си дискурс предупреждава свои-
те слушатели да не казват това, което са чули: „Ако един новак ви 
попита, какво учителите заявиха, кажете „нищо“ на непознатия... не 
че това, което се казва, не си струва да бъде казано, а защото ухото, 
което чува, не е заслужило да получи казаното. Когато ти можеш да 
изпиташ височината на това, което ти се преподава, ти ще знаеш, 
че оглашените не заслужават да ги чуят“29. Св. Августин и св. Йоан 
Златоуст по подобен начин в своите публични диспути споменават 
кратко и прикрито за мистериите, като казват: „Посветените ще 
разберат какво имам предвид“30. 

Св. Юстин подробно разглежда акта на Кръщението и на Евха-
ристията31, който е от решаващо значение при разчитането на 
тайнството на раннохристиянските обреди. Основна постановка е 
изключване на некръстените като „вътрешна необходимост“32, кое-
то според него обаче не е обозначение на нейния мистериален ха-
рактер, а естествен процес, като тайната не е свързана директно с 
догмата, а със символите и извършването на действието на самото 
тайнство33. Така тук е изтъкнато не „Правилото за мълчанието“ или 
Тайната, а мистерията на християнстките Тайнства. 

За последното повлияват и идеи, изложени в Corpus Areopagiticum, 
за който вече споменахме. Той се появява в края на V век и придо-
бива съществено значение в Сирия, откъдето по-късно се пренася 

28 Schwartz. Op. cit.. 138.
29 Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures, On Baptism.
30 Йоан Златоуст 1994, 67–68.
31 St. Justin Martyr. Chapters 61, 66, 67. 
32 The Didache, IX, 5. 
33 Schwartz. Op. cit., 142.
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в Константинопол. В него се поставя началото на богослужебната 
символика като учение за йерархическата структура, в която се оп-
ределят различни степени за познаване на божествените тайни34. 
Църквата открива тайната на неговата сила в мистериалния акт, из-
вършван от свещениците35. През IV и V век „Правилото за мълча-
нието“ е в своя разцвет, като освен със Св. Евхаристия то е свързано 
и със Св. Кръщение и Господнята молитва, тъй като те са най-съ-
ществената част от мистерията на Светите Тайнства и са в самата 
сърцевина на литургийния процес. В своята същност те са свеще-
нодействия, като се приема, че са установени от Бог, при които се 
спазва строго определена молитвена формула. В Светите Тайнства 
видимите действия на свещенослужителя се съединяват с невиди-
мите действия на Светия Дух и поради това те се наричат „тайн-
ства“36. Църквата определя, че не всеки вярващ може да извърш-
ва тайнствата, а само епископите като приемници на апостолите и 
свещениците, ръкоположени от епископите. Епископите и свеще-
ниците извършват при това само видимите действия в тайнствата, 
а невидимата сила принадлежи на Бог. Чрез тайнствата вярващите 
получават Божията благодат, необходима им, за да се очистят, въз-
родят, подкрепят за нов живот и да достигнат светост и спасение, 
крайната цел на християнския живот37. 

Раннохристиянските писатели от този период много внимател-
но говорят за това какво и кога е достъпно за изричане. Има редица 
свидетелства за едновременно съществуване на „Правилото/задъл-
жението за мълчание“, приложено към различните категории на 
непосветените и верните, за постепенното обучение и въвеждане в 
християнството и за използването на символния език в мистерията 
на Светите Тайнства. Това е свързано с посланието и намерението 
да се отклонят етапите на самия акт и тайните символи от очите 
на самия посвещаван, както и да се изключат непосветените от Ли-
тургията на верните. Всъщност посвещаваните са оглашените, на-
влизащите в учението на християнството и във вероучението, като 
това е свързано с постепенен процес на въвеждане в познанието до 
пълното познаване на Вярата. Принципът е, че преминаването от 
езичество към новата вяра трябва да се осъществява постепенно и 

34 Bychkov 2014, 28–63.
35 Шафф. Цит. съч., 74.
36 Бурмова 2015, 35.
37 Шафф. Цит. съч., 89–91.



плавно, като се започва от Първата велика истина за единството на 
Бог, а след приемането му „дълбоко в сърцето“ може да се продължи 
с инструктирането относно Благословената Троица38. Евхаристий-
ното тайнство е учение за Истината и в него участват всички, които 
са достигнали до определен стадий в познаването и разбирането, 
като по този начин всеки се превръща в едно с другите и заедно из-
граждат тялото на Църквата39. В ранното християнство това опре-
деля различните степени, през които се преминава до постигането 
на пълната степен на познанието.

Приема се, че проповедта е достатъчна за оглашените – тези, 
които не са приели още Св. Кръщение. Самият акт на Кръщение-
то е предшестван от период на подготовка, за да могат оглашените 
да пристъпят достойно към „въвеждащото в Църквата Тайнство“40. 
След Св. Кръщение има дълъг период, в който новоприетите члено-
ве се наричат неофити, като спрямо тях се спазват определени пра-
вила. Участието в обредите е запазено за приелите пълната степен 
на посвещаване, като да бъде иницииран и посветен, означава, че 
човек е компетентен да участва в тайнствата и да предаде мистерии-
те, изразени чрез съответната exorcheisthai41. Оглашението продъл-
жава от една до три години, като Първият вселенски събор в Никея 
постановява: „За оглашаването е потребно време и подир Кръще-
нието е нужно по-дълго изпитание“. Времето на аскезата продължа-
ва и след Кръщението. Това означава, че ако след като са кръстени 
и прегрешат тежко, християните вече не са членове на Църквата и 
попадат отново сред оглашените. Над такива хора не се извършва 
отново Тайнството Св. Кръщение и те преминават през етапа на по-
каянието, като Църквата определя четири степени на покаянието42.

Усилие и духовен подвиг са потребни и преди да се приеме Св. 
Причастие. Библейските текстове и раннохристиянските хроники 
потвърждават необходимостта от съединение на тайнствата и аске-
зата. Това подкрепя тезата, че Св. Причастие и Св. Кръщение са ре-
алните обекти на „Правилото за мълчанието“. Същото се отнася и 
за Господнята молитва в евхаристията, която се провежда по анало-
гичен начин, като изповедта в Кръщението, поради това характер 

38 Делипапазов 2010. Цит. съч., 141.
39 Тафт и Фаруджа. Цит. съч., 173–177. 
40 Василиадис 2007, 56–57.
41 Глубоковски 2016, 99–101.
42 Василиадис. Цит. съч., 72, 76–77 
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на обет на Тайнството е даден и на двете. Господнята молитва се 
пази ревниво в тайна от всички, които не са били напълно инструк-
тирани43, и се преподава осем дни преди Кръщението44. Веруюто по 
подобен начин се научава точно преди Кръщението. Св. Амвросий 
в писмо до своята сестра Марчелина казва, че проповедникът е бил 
отстранен, тъй като в неделя след Литургията на оглашените е пре-
подавал Символа на вярата в баптистерия на базиликата на онези, 
които не са били достатъчно напреднали45. Св. Василий Велики, го-
ворейки за тайнствата, казва: „Човек не трябва да разпространява в 
писмен вид Учението за Тайните, които никой, освен посветените, 
няма право да види“. Това потвърждават Теодорит, Кирил Алек-
сандрийски и св. Григорий Назиански. Това се отнася и до другите 
тайнства и ритуали като Миропомазването, подготовката на Свети-
те дарове и пр. Например св. Василий пише, че никой никога не се 
е осмелил да говори открито в писмена форма за Светото миро за 
помазване, а папа Инокентий I се обръща към епископа на Губио с 
думите: „Не смея да говоря с думи, но трябва да се предаде по-скоро 
на доверие, отколкото да отговоря на искането за предоставяне на 
информация“46.

От краткото изложение тук на този сложен богословски дискурс 
се вижда, че приложението на „Правилото за мълчанието“ по отно-
шение на Св. Евхаристия се смята за ясно доказано чрез самото име 
на Литургията на верните и поради факта, че всички раннохрис-
тиянски отци, когато обръщат внимание на този въпрос, говорят 
със сдържаност. По този начин евхаристията като кулминация на 
цялата „мистагогия“47 е мистерия par excellence.  

След V век, когато християнството се налага като основна ре-
лигия в Европа, необходимостта от сдържаността по отношение на 
Св. Тайнства постепенно губи своята сила, но може да се проследи 
влиянието на „Правилото за мълчанието“ и през Средновековието. 
С изчезване на катехумената „Правилото за мълчанието“ постепен-
но отмира, въпреки че в гръцката литургия формулата за отстра-

43 Глубоковски. Цит. съч., 97.
44 Майендорф. 1997, 164
45 Ambrose. Epist, XX. 
46 Cabié 1973.
47 Mystagogy – „тълкуване на мистерията“, е последният период на посвещаване на 
възрастните в ранното християнство. Вж. Глубоковски. Цит. съч., 78–81.
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няване на оглашените остава48. В православието то се запазва само 
като формален възглас преди началото на евхаристията „Двери, 
двери!“, призоваващ по традиция оглашените да напуснат и вратите 
след тях да се затворят.  

През XVI–XVII век при борбата между католицизма и протес-
тантството само на Запад се оформя доктрината Disciplina arcani. 
Първото издание, използващо този термин, е публикувано през 
XVI век и носи същото заглавие49. Въпреки че тя е добре проучена в 
началото на миналия век, в Римокатолическата църква има различ-
ни теории за създаването ѝ. Тя става обект на конфесионална поле-
мика след опита на йезуитския монах и теолог Емануел Шелстра-
те да докаже, че e създаденa по волята на Иисус и e последванa от 
Aпостолите. В отговор на това предположение Д. Ламбрехт твърди, 
че Църквата не е знаела за мистерии50, но независимо от това римо-
католическите учени с няколко изключения защитават позицията 
на Е. Шелстрате. Опирайки се на казаното от раннохристиянските 
апологети, както и на новозаветните текстове, Disciplina arcani се 
отнася за тайнството на Евхаристията – нейната форма и характер 
на въвеждане в християнската Църква, като се съпоставя с процеса 
на посвещение в обредните тайни практики на езическия свят51. В 
много отношения Disciplina arcani буквално повтаря познатите, но 
предавани само устно правила и задължения от тази ранна епоха и 
затова преставлява ценен писмен извор за нея. 

Цитираните автори и сведения показват, че началото на „Пра-
вилото за мълчанието“ е положено по реални съображения още по 
време на гоненията на Църквата и разделението на вярващите на 
различни групи в зависимост от степента на посвещаване в христи-
янската вяра. Но самата теория за мистериалната същност на хрис-
тиянските Свети Тайнства е оформена по-късно, когато християн-
ството е признато отначало за равноправна, а после за единствената 
религия. Тогава първоначалните „наивни“ символи и символен език 
се развиват до всеобхватна и блестяща в художествено отношение 
система с ясна, но извънредно сложна структура, отразена в ли-
тургично, архитектурно и декоративно отношение. По този начин 
символният визуален език се превръща в част от пътя на посвеща-

48 Делипапазов 2010. Цит. съч., 189–190.
49 Schelstrate 1743. 
50 Lambrecht. Op. cit., 132–133
51 Smith, Cheetham 1975, 564–566; Wetzer-Welte 1882, 1234–1238.  
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ването в учението, на обозначението на духовната същност, в начин 
на експониране на света на свръхбитието на нивото на битието52 и 
неговото изучаване води до проникване в тайните на раннохристи-
янската литургична практика и теологичните концепции. 

За ранната образна система в християнството
Ранната образна система в християнството е свързана с разби-

рането на онези символични изображения, които са споени с хрис-
тиянското учение, като за ясното им тълкувание е необходимо да се 
проследи историята на техния произход и развитие. Изучаването 
на мисловния код на всеки символ разкрива многопластовостта на 
знаците, които са скрити в него и са го обогатили вследствие на вре-
мето. Всеки образ обединява в себе си различни понятия, свързани 
помежду си с една основна идея, а усложняването на вътрешния им 
смисъл се намира в пряка връзка с историческия период, през който 
са създадени. Основите на символния език са обусловени от еван-
гелски притчи, старозаветни и новозаветни книги от Свещеното 
Писание. Този език има два способа за изразяване на теологични-
те понятия53. Единият е свързан със Словото – с използването на 
условни думи, имена и кратки названия, които са напълно ясни за 
християнина, който е посветен във всички тайни на християнското 
учение, но които остават напълно неясни за останалите. Вторият 
способ се осъществява чрез изображенията на символи и фигури, 
които в самото начало наподобяват египетски йероглифи и служат 
като своеобразен писмен код на Свещения Език.

Използването на символите като образен език в ранното хрис-
тиянство е в пряка връзка със Светите Тайнства и тяхното значе-
ние се предава прецизно и точно на посветените54. Изключителното 
внимание, което християнските апологети отдават на тайнствата 
и на тяхното съхранение, определя натовареността на символните 
групи, достигнали до нас, особено имайки предвид изключително 
кратките, в повечето случаи почти неразбираеми писмени данни. 
Всяко невнимание в употребата на думи, свързани с учението, може 
да доведе до нарушаване на „тайната“. Св. Йоан Златоуст говори за 
тези препятствия: „Аз бих искал да говоря за това (Светото Причас-
тие), но се опасявам от непосветените. Тяхното присъствие затруд-
52 Псевдо-Дионисий Ареопагит 2017, гл. 8. 
53 Bychkov. Op. cit., 46.
54 Mathews 1990, 73–74.
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нява нашата беседа и ни заставя да говорим неясно и прикрито“55.

Този способ на прикрито изразяване се прехвърля върху образ-
ната система и се превръща в мистичен в своята същност символен 
език. Фундаментът на създаването на първите символи извежда ня-
колко основни техни характеристики – лаконичност, условна фор-
ма и многозначност. Тази система на изразяване се комбинира с ан-
тичната философия, върху която се гради християнското учение. В 
творбите на апологетите многократно се споменават и трансформи-
рат в християнски дух ученията и образите на редица антични ми-
слители, философи, творци и герои като Орфей, Софокъл, Есхил, 
Еврипид, Сократ, Аристотел, Питагор, Платон, неоплатониците,56 а 
по-късно към тяхното влияние се присъединява и това на римските 
творци и мислители като Вергилий, Цицерон и Сенека57. Комбина-
цията на християнското учение и античната философия ражда она-
зи характерна ранна образна символика, носител на стари мистери-
ални традиции и нови философско-теологични аспекти на вярата, 
която предава по същество мирогледа на християнина. Разбирай-
ки влиянието, което има този светоглед в неговата съвкупност от 
възприятия, можем да проследим и развитието на символния език, 
както и откъде са заимствани форми и изображения, на които се 
придават нови християнски внушения.

Всички апологети говорят за близкото взаимодействие меж-
ду Светото Кръщение и Светото Причастие, като това естествено 
предпоставя и споеността, която имат обозначаващите ги символни 
групи. По този начин думите и съответните им символни изобра-
жения – τοφως (светлина), φωτισμος (освещаване), η ζωη (живот), η 
σωτηρια (спасение), η ελπις (надежда), η ειρηνη (мир) – служат еднак-
во при съставяне на условните образи и на двете Тайнства.

Св. Климент Александрийски говори за подходите, чрез които 
се употребяват образите – кариологически и символически58. Пър-
вият е свързан с подражанието (например слънцето се изобразява 
чрез кръг), вторият е с преносен характер (слънцето се изобразя-
ва с друг образ, например бръмбар). Има и трети способ, който е 

55 Св. Йоан Златоуст. Беседа XL.
56 Йоан Дамаскин 1996; Йоан Златоуст 1930; Тертулиан 1991; Cyril of Alexandria 
1983. 
57 Origen. Op. cit.
58 Clement of Alexandria. Stromata, Book I, Chapter IV, 22. 
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най-използваният в раннохристиянските мозайки и гробнични 
декорации – посредством загадка. При него всички изображения 
върху една повърхност се разглеждат в своята слятост и придоби-
ват друго значение, разказват история, предават раннохристиян-
ските мистерии с кодови послания. При тези изображения всеки 
знак, буква и образ, както и мястото, което заемат, цветът, с който 
са представени, рисуват картина, различна от тази на всеки отделен 
символ, взет самостоятелно. Именно изображенията от третия вид 
действително се превръщат в единосъщна част от символния език 
на ранното християнство. Връзката, която те имат с египетските 
йероглифи, се упоменава от св. Климент Александрийски, като той 
подчертава, че те са придобили ново послание.

Един от най-разпространените свещени раннохристиянски 
символи е Хризмата/Кръстът, който окончателно е възприет като 
основен християнски богослужебен символ през IV век59 (фиг. 1). 
Според св. Василий Велики той е изразител на двете Свещени тайн-
ства – на Божествената троичност и на човешкото изкупление, по-
стигнати чрез Въплъщението, Страданието, Смъртта и Възкресе-
нието Христово60. 

Преследването на Църквата от римската държава и борбата 
с езичеството и ересите засилва необходимостта от мълчание и 
тайна по отношение на същността на християнските вярвания и 
църковните ритуали. В този смисъл натоварването на прикритото 
символично значение става двойно, понятно само за много огра-
ничения кръг от знаещи, оглашени или вече кръстени. Ненапраз-
но подобни отделни символи и сцени се представят главно в до-
машните църкви и в огромните разклонени катакомби или около 
големи водни басейни, където групите от вярващи са могли да се 
уединят, да не бъдат безпокоени и преследвани по време на пропо-
веди, молитви, агапии или неделните причастия и масови кръще-
ния. Подобни паметници са намерени в Палестина, Сирия. Мала 
Азия, Африка, Италия и дори в Британия. Художественият език 
на символите се усложнява наред с усложнената иконография и за 
първи път се вмъкват значителни стилови и други художествени 
нововъведения.

При възникването на символния език на раннохристиянската 

59 Popova 2018, 129.
60 Meyendorff 1999, 103–107.
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образна система беше вече показано по-горе скритото значение 
на отделните образи и влиянието, което оказват за съхранението 
на „Правилото за Тайната“. Символните образи първоначално се 
групират около Евхаристията, Кръщението и Миропомазване-
то61, по-късно се включват другите Свети Тайнства, а след Пър-
вия вселенски събор – и около Светата Троица и Символа на Вя-
рата, като се развиват съгласно потребностите на християнското 
учение62.

Трудността за конкретизирането на всеки символ и връзката, 
която има с отделно тайнство, се състои в широтата на тяхното 
значение и взаимодействието, което имат помежду си. Например 
тайнството Евхаристия е свързано с учението за Бъдещия живот, 
Възкресението и Рая, но те са свързани и с тайнството Кръщение. 
По този начин се получават еднакви символни формули за изразя-
ване на различни понятия. Вследствие на това разширение на сим-
волното значение на конкретен образ се затруднява неговото при-
общаване към дадено тайнство, но тези трудности са характерни 
за по-късните векове на разпространение на християнството. Ако 
внимателно проследим и изследваме образите и символите, които 
участват в иконографските програми от християнските паметници 
от първите четири века, можем да ги отделим и приобщим към кон-
кретните тайнства, за които се отнасят. 

Важно е отново да се отбележи, че в ранната Църква не същест-
вува структуриране на тайнствата, както е прието в съвременната 
литургична практика, и в центъра на църковния живот е евхарис-
тията, като около нея се строи цялото богослужение. Тя е свързана 
с всички останали тайнства, които в първите години са: Кръщение 
и Миропомазване, а те се извършват във връзка или по повод на 
евхаристията и тази зависимост е била напълно очевидна. 

Както многократно беше подчертано, евхаристията като главно 
тайнство е скривана с особена последователност и около нея са съ-
брани най-съкровените и важни символи за ранното християнство. 
За самото свещенодействие св. Йоан Златоуст многократно гово-
ри, че тайнството се извършва при „закрити врати“63. Това пряко 
рефлектира върху  изображенията, които са свързани с него. От-
ците на Църквата избягват дори да назовават името на тайнство-
61 Уваров 2001, 41.
62 Полный православный богословский словарь, 1189–1191.
63 Йоан Златоуст 1930, 62.
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Фиг. 1. Рим, катакомбите на Присцила, релеф, II век, две риби около котва кръст 
(по R. Giuliani).

Фиг. 2. Рим, катакомби на Присцила, фреска, II век, 
„Разчупване на хляба“ Fractio Panis (по F. Bisconti).
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Фиг. 3. Рим, катакомбите на Присцила, релеф, III век, „Хризма“ 
(по R. Giuliani).

Фиг. 4. Раннохристиянски литургични предмети, Византия, 500–650 г.,
The Metropolitan Museum of Art (онлайн каталог, публичен ресурс).
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то  – евхаристия, и вместо него употребяват условни изрази като 
„добро“, „благо“ и „добри дела“.

Така например на ранния етап от II–III век в катакомбите на 
Рим са нанесени стенописни изображения или графити, които 
алегорично говорят за християнските символи на онези, които са 
били предварително инструктирани и обучавани в значението им. 
Такава е сцената „Хлябът на Живота“64, в която присъстват множе-
ство кошници за хляб, поставени върху маси, като в Евангелието 
от Йоан дискурсът за Хлябът на Живота се свързва с евхаристията 
като чудо, което Спасителят е извършил по време на Тайната вечеря 
(Йоан 6:22–59) (фиг. 2). Друг пример е представянето на Христос 
под името и формата на риба, което е пряка алюзия към доктрина-
та за Св. Евхаристия и спазването на мълчание65. Това се подкрепя 
също така от известния надпис на Пекторий от Отун66, като по-
добни надписи се срещат като епитафии в най-старите гробници 
от раннохристиянския период (първият намерен в гробницата на 
Присцила в Рим)67. Образът на риба като символ на Спасителя за 
първи път е установен в средата на II век върху каменна плоча от 
Солун, сега в сбирката Campo Santo Teutonico68. Но този образ има 
много проекции, например като символ на Възкресението, Евхари-
стийната жертва, Спасението и т.н. Скритото значение на този сим-
вол се приписва на петте букви, съставящи самата дума Ι Χ Θ Υ Σ. В 
тази дума се съсредоточава пълният смисъл на християнската вяра, 
като това се подчертава от всички раннохристиянски отци, както и 
че има преимущество пред всички останали символи. Самата дума, 
написана в акростих, приема и предава името на сина Божи – Иисус 
Христос Божи Син Спасител69. 

Изображение на котва е често съчетано с риба (фиг. 3), но като 
отделен символ се използва като аналог на формулата εν ειρηνη 
Χριστου (гр.) – в мира Христов, spes in Christo (лат.) – упование в 
Христа или spes in Deo (лат.) – упование в Бог70. Иконографията на 
64 De Vecchi, Cerchiari 1999, 68–71.
65 Уваров. Цит. съч., 59, 90, 104, 133, 135, 143, 150, 162.
66 „Храна като мед сладка ядат светиите и пият от Изкупителя и държат риба в 
ръцете си.“ Вж. Weber 1914.
67 Bisconti, Mazzei, Giuliani 2013, 77.
68 Finney 2017, 232–233.
69 Bisconti, Mazzei, Giuliani. Op. cit., 77. 
70 Уваров. Цит. съч., 199.



кораб и котва се свързва с εν ειρηνη (гр.) – в мир, ελπιζ εν ειρηνη 
(гр.) – надежда в мира, pax (лат.) – мир, spes pax tibi (лат.) – надежда 
в теб и spes in pace (лат.) – надежда в мира.

В същината на действието на Светото Причастие са потирът, 
дискосът, хлябът и виното, наричани „мистическа символика“ или 
„символика на Божествените тайни“71. Подобни иносказателни и 
условни изрази се срещат при св. Кирил Александрийски, св. Йоан 
Златоуст, св. Августин Блажени и други християнски писатели, кои-
то ги приемат като фундамент на своите теологични и богословски 
възгледи72. 

Главните предмети, освен хляба и виното, които са неделима 
част от обреда на евхаристията, са и съдовете (фиг. 4). През пър-
вите векове Причастието се раздава в ръцете на самите вярващи и 
поради това изследователите приемат, че всяко семейство или дори 

71 Тафт и Фаруджа. Цит. съч., 98–99. 
72 Schwartz. Op. cit., 140–141.

Фиг. 5. Хераклея Линкестис, Епископска базилика, 
северен анекс, мозайка (снимка: личен архив).

Фиг. 6. Рим, катакомбите на 
Присцила, фреска, III век, 
„Добрият пастир“ 
(по R. Giuliani).



38

всеки вярващ е имал свои собствени свещени съдове, изключител-
но предназначени за получаване на Светите Дарове73.

По този начин се обяснява и наличието на големия брой съдове, 
намерени в християнските катакомби. На тях често има надписи, 
пряко обвързани с евхаристията: Pie Zesis vive (лат.) – пий, живей; 
Dignitas Amicorum Pie Zesis (лат.) – с достойнство приятел пий жи-
вей; Cumtuis Omnibus Bibe et Propina (лат.) – с всички твои пий и 
предавай чашата. Според А. Уваров думите pie zesus, bibe и vive са 
заимствани от езическите вакхически възгласи, характерни за Ди-
онисовите мистерии74. Те се срещат изписани върху обредни съдо-
ве, известни под името γραμματικα ποτηρια (гр.) – чаши с надписи. 
Почти непроменени, тези думи попадат в християнското учение и 
тайнството Евхаристия. Приемането на готови символи – словес-
ни и визуални, е характерно за началото на християнството, но те 
придобиват съвършено различно значение, обогатено с нравствен 
характер. Например словото „живей“ не се възприема като матери-
ално благопожелание, а като духовно просвещение и възкресение.

Съдовете са пряко свързани с Причастието и се използват като 
алюзия на самия обред в неговата действена, но и сакраментална 
същност75. По този начин се възприема и Фонтанът (Изворът на 
Живота), който е олицетворение на самото Евхаристийно тайнство 
като действеност, но и на Причастието като екзистенциален акт, об-
вързан с вътрешния живот и духовната енергия76. Свързан е с Без-
смъртието и Райската градина, символ на истината, продобита чрез 
новото учение, но преди всичко представя самия Спасител като Из-
вор на истинския Живот77 (фиг. 5). 

Догмата за Царството Небесно е в пряка връзка с евхаристия-
та и поради това трите думи и съответните им изображения са ха-
рактерни техни елементи, а именно – светлина, мир и утешение78. 
Техните съответстващи образи са светилник, дърво и цвете. Раз-
нообразни са използваните дървесни видове – палма, ябълка, кру-
ша, нар, плодни дръвчета, кипарис и др. Обобщеното значение на 
дървото като централен образ в полисемантичната сцена „Дървото 

73 Шмеман 2004, 43.
74 Уваров. Цит. съч., 72–74.
75 Popova 2018, 148–149.
76 Popova 2016, 161–163.
77 Василиадис. Цит. съч., 104–105. 
78 Уваров. Цит. съч., 89.
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на живота“ е свързано с Рая, Възнесението и Възкресението, като 
отделните видове носят и самостоятелни послания79. Например по-
средством образа на палма се изразява формулата εν ειρηνη (гр.) – в 
мир, in pace aeterno (лат.) – във вечен мир, а когато гълъб или пти-
ца кълве плод на дърво, се изразява формулата refrigerare in pace 
(лат.) – утешение в мир80. 

Много рядко, но все пак съществуващи в ранното християнство 
са изображенията на кон и следа, както и на човешки отпечатък. 
Символът следа се обвързва със значението на ειρηνη εν υεω (гр.), 
spes in Deo (лат.) – упование в Бог, а изображението на кон – с ειρηνη 
προαγι (гр.) –пребиваващ в живота, vixit (лат.) – живял и dormit in 
pace (лат.) – почивай в мир81. 

Ограниченията върху използването на изображенията води до 
спорове сред раннохристиянските апологети. Тертулиан и неговите 
сподвижници се изказват против използването на антропоморфни 
изображения, например като Добрия пастир82 (фиг. 6). Те приемат, 
че човешката фигура е начало на идолопоклонството. Св. Климент 
Александрийски, върху чиито тези се опират повечето християнски 
писатели, приема единствено това изображение и използването му 
като внушение на духовни послания, а не като хипостаза с човешки 
характер. Въпреки спорния характер на този образ в ранното христи-
янство той навлиза трайно и се свързва дълбоко с християнската дог-
матика, както и отделни символи от неговата иконография, например 
като тоягата, която се обвързва с формулата vito te in pace (лат.) – с теб 
пребивавам в света83. По същия начин образът на агне е пряк аналог 
на приемащия Причастие, а лозовите повлеци и гроздове са прояв-
ление на самия Божи син Иисус като „истинската лоза“ (Йоан 15:1) и 
едновременно на приемащия го чрез обредната практика.

Влиянието на Доктрината за тайната в богослужебната практи-
ка, което вече беше изтъкнато, изисква нови формули, отразени и 
в честотата на използване на символните изображения84. След пър-
вите позволени за използване символни образи като гълъб, риба, 
кораб, лира, лоза и котва, независимо че не са били официално 

79 Dimitrova 1995, 141.
80 Уваров. Цит. съч., 197–198.
81 Пак там, 206–207.
82 Тертулиан. Цит. съч., 56–57.
83 Бультман, 1994, 77–79.
84 Testini 1985, 89–93.
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възприети от Църквата, навлизат и други образи в декоративна-
та система на стенописните и мозаечните паметници – фигури на 
древни персонажи като Орфей, антични философи, изображения 
на оръжия и др., повлияни и заимствани от античното изкуство85. 
Тези допълнителни изображения често присъстват в литературата 
и философията на античния свят, като се използват не само от при-
вържениците на езичеството. Но в основата си християнските апо-
логети се придържат към съветите на св. Климент Александрийски 
и много внимателно използват символите, както и постепенното 
навлизане на нови образи в иконографските програми.

Заключение 
С разрастването на броя на християните, първите официални 

храмове, църкви и мартирии през периода след 313 г., а може би още 
след едикта на Галерий от 311 г. и официалното признаване на хрис-
тиянството, символният език на християнската образна система се 
превръща в едно от основните средства, изразяващо мистериалната 
същност на християнството от тази нова епоха. Той синтезира за-
имствания от римската и късноантичната епоха и наследената от 
езичеството, юдейството и Близкия изток художествена култова 
практика (култ на владетеля, на божеството, на починалия, на хе-
роизирания и мъченика). От светинята в Йерусалим, базиликата на 
Божи гроб и от базиликата и баптистерия на Латеран, богато дарени 
със злато и сребро от Константин Велики и неговото семейство и 
декорирани със скулптура, мозайки, стенописи и мраморна обли-
цовка, до Юстиниан I и края на VI век се построяват най-големите, 
най-богато украсени и най-бляскави паметници на ранното христи-
янство като „Св. София“ в Константинопол, в които символичният 
език е придобил царствена тържественост и проекция на Небесния 
Йерусалим на земята.   
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„Каролрама Кораларма Кларомара Аролкарма Коралрома Ор-
малакра Камарола... Каролрама“. Какво прочетохте? Прочетохте 
анаграма на името на Карол Рама – италианската художничка, с 
която ще ви занимая в този кратък текст. Автора на тази анаграма 
обаче ще ви разкрия след малко.

Още през 1977 г. американската изкуствоведка Светлана Алперс 
поставя въпроса за историчността на изкуствознанието в своята 
статия „История ли е изкуството?“. В нея Алперс пише, че изкуство-
ведският прочит тенденциозно принадлежи по-скоро на други дис-
циплини, защото изкуствоведите засилват интереса си към битови 
и технически детайли, съпътстващи епохата на художника и него-
вото произведение. По този начин Алперс проследява значимостта 
на два изкуствоведски труда (публикувани през 1972 и 1973 г.), за-
легнали в основата на тази тенденция, която именно я кара да си за-
даде въпроса, превърнал се в заглавие на нейната студия. Трудовете, 
които авторката обсъжда в началото на текста си, са на Майкъл Бак-
сандал и на Тимоти Дж. Кларк1. Последните отразяват вече отчасти 
отъпкани пътеки на една световна тенденция в изкуствознанието, 
пробиваща си път още през 60-те г. на ХХ век и отблъскваща се от 

1 Baxandall 1972; Clark 1973.
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традиционния метод на прочутата многотомна история на изку-
ството на Николаус Певзнер2, която разглежда историята на изку-
ството хронологично, разделяйки я на епохи и на различни нацио-
нални култури. Тази нова тенденция разпределя изследователските 
акценти неравномерно спрямо класическото дотогава възприятие 
за изследването на изкуството – така, както то се е установило в Гер-
мания в началото на ХХ век под формата на Kulturwissenschaft (нау-
ки за културата) или Kunstwissenschaft (науки за изкуството). С дру-
ги думи, за анализа на едно произведение на изкуството понятието 
„стил на епохата“ вече не е така търсено от страна на историците, 
колкото се разглеждат отделните творби сами по себе си3. От друга 
страна, спират да се следват с еднаква последователност и внима-
ние първите три стъпки или проблеми, които класическото западно 
изкуствознание разпознава като най-важни – според Алперс те са: 
„1. идеята за ролята или значимостта на отделния творец; 2. идеята 
за уникалността на отделната творба; и  3. идеята за централното 
място, което заема живописта като институция“4. Напротив – това, 
което Алперс отбелязва като съществена разлика в изследванията, 
е именно едно „изравняване“ на творбите, но и на значението на 
елементите от техния контекст: „Въпреки че интересът към цен-
тралните творби остава, възгледът за изкуството, застъпен в тези 
трудове, по същество изравнява произведенията на изкуството. И 
действително, ако погледнем широкия спектър от явления, които 
днес са обект на изследване, ще забележим една съвсем ясна тенден-
ция към изравняване“5.

Със своята студия Алперс по-скоро набелязва някои водещи 
схващания, които повлияват върху изкуствоведското поле и него-
вото развитие. В известна степен това нейно наблюдение предхож-
да някои от тенденциите, които Артър Данто развива десетилетие 
по-късно в две свои статии: „Приближавайки края на изкуството“ 
(1987) и „Три десетилетия след края на изкуството“ (1997), основни 
за постструктурализма в изкуствознанието и по-общо в хуманитар-
ното поле. В поставянето на своя въпрос „История ли е изкуство-
то?“ Алперс вероятно е повлияна до голяма степен от традицията 
на прочутите Хегелови „Лекции по естетика“ (изнасяни от 1818 до 

2 Pevsner 1953. 
3 Алперс 2003/1977, 32.
4 Пак там, 40.
5 Пак там, 34.
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1829 г.), но и от „Феноменология на духа“ (1807), където се появява 
и понятието за „края на изкуството“, подето от Артър Данто и Ханс 
Белтинг в края на ХХ век. От друга страна, нейните тези не са далеч-
ни и за една много по-модерна традиция – Бергсоновата традиция 
на изследване на живота на формите, представлявана например от 
Анри Фосийон, когото тя неслучайно споменава в студията си. Оче-
видно и Фосийон, и Алперс, в известна степен и Данто, поставят 
под съмнение това, което прозира във възприятието при анализа 
на една творба, нещо, което пробива като лъч светлина между обла-
ците, а именно тази донякъде чудата цялост на произведението на 
изкуството, което според тези автори се разглежда като „вселена, 
прибавяща се към всеобщата вселена“ (Фосийон)6 или като „къс ис-
тория“ (Алперс/Питър Гей)7 – като цялостно парче земя, внедрено в 
историческия момент или епоха, или още веднъж перифразирано – 
като самостоятелна единица, способна да се отдели както от своя 
създател, така и от времето на своето създаване. В различна перс-
пектива, анализирайки Хегеловата теория за „края на изкуството“, 
Артър Данто назовава „епизод в едно по-голямо повествование“8 
не самото произведение – парче/къс история, както колегите си 
Алперс и Фосийон, а самия завършек на цял етап от изкуството и 
неговата история, в анализа на който етап обичайно стои конкретно 
произведение на изкуството, чрез което се назовават едновременно 
краят и преходът към това, което следва (каквато роля например е 
дадена на кутиите Brillo (1964) на Анди Уорхол в анализа на Данто). 
Ето какво пише Анри Фосийон, разсъждавайки върху произведе-
нието на изкуството: „Дали това чудо, едновременно извън времето 
и подчинено на него, е едно просто явление, възникнало в резултат 
на въздействието на културите, в една глава от общата история, или 
пък е някаква вселена, прибавяща се към всеобщата вселена, но със 
свои закони, материя, развитие, със своя физика, химия, биология 
и която ражда своеобразно човечество?“9. В подобен тон, макар и 
в напълно различен исторически контекст и с различен понятиен 
апарат, Светлана Алперс пише: „Докато преди историята на изку-
ството се изучаваше в исторически контекст, от гледна точка на 

6 Фосийон 1984/1970, 38.
7 Алперс. Цит. съч., 32.
8 Данто 2001/1987, 19.
9 Фосийон. Цит. съч., 38. Цитатът е разгледан в по-кратък вариант в предговора 
към книгата от Кръстьо Горанов.
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развитието и достиженията на стиловете в различните епохи […] 
днес се изучават отделни творби или групи от творби, отделни явле-
ния, разположени в конкретно време и на конкретно място. С други 
думи, като къс история се разглежда самото произведение на изку-
ството, а не историята като цяло или дадена поредица от творби“10.

Днес можем да четем фундаменталните студии на Алперс и Дан-
то на български език в два сборника, определени като „читанки“ – 
„Следистории на изкуството“ и „Разказвайки образа“, съставени от 
българските изкуствоведи Ирина Генова и Ангел Ангелов11. Причи-
ната да се спра по-обстойно на тези студии е, че те са част от една 
по-обща картина, отнасяща се до проблематизирани и в самите 
студии изкуствоведски тенденции, тематизирани много точно чрез 
внимателно обмислените заглавия на двата сборника. Чрез подбора 
на събраните текстове и посоката, в която работят техните автори, 
съставителите тематизират идеята за „следата“/следите в история-
та на изкуството, както и актуалната ситуация, в която се намира 
изкуствоведската дисциплина. Чрез представителните текстове от 
страна на съставителите, които са автори в този случай, се поставя 
проблемът за следите след историята на изкуството, или за необхо-
димостта от преразглеждане на категориите, с които изкуствозна-
нието работи, и измислянето/назоваването на нови такива. 

Тук ще използвам темата за „следата“ и за конструирането на на-
ратива на историята на изкуството като отправна точка, за да се опи-
там да покажа как се създава един конкретен разказ за художник(ч-
ка) в съвременното изкуствознание. Ще дам един пример за това 
как едни следи стават видими, а други остават невидими, тоест ще се 
опитам да илюстрирам как се прави подбор на следите, на фактите, 
чрез които се изгражда разказът. Също така ще се опитам да покажа, 
че отместването на фокуса в изкуствоведските изследвания, което 
Светлана Алперс проблематизира чрез анализа на цитираните кни-
ги на Баксандал и Кларк и което тя описва като технически и бито-
ви детайли, е особено актуално и в този конкретен пример.

10 Алперс. Цит. съч., 32.
11 Ангелов и Генова 2001; 2003.
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

1. Анаграма на името на Карол 
Рама от Ман Рей. Фотография: 
Pepe fotografia.

2. Карол Рама и Ман Рей играят 
на шах. Снимката е свалена от 
официална електронна медия на 
Архив „Карол Рама“.

3. Лучано Анселмино (на 
телефона), Карол Рама, Ман Рей и 
(вероятно) Пиерджорджо Марин. 
Източник: официална електронна 
медия на Архив „Карол Рама“. 

4. Ман Рей, Лучано Анселмино, 
Пиер Паоло Пазолини, 
Пиерджорджо Марин и Жулиет 
Ман Рей (1971?). Възможно 
е снимката да е направена 
от Карол Рама. Източник: 
официална електронна медия на 
Архив „Карол Рама“. 
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Фиг. 5

Фиг. 7

Фиг. 6

Фиг. 8

5. Карол Рама в дома си. Зад нея 
се вижда голяма репродукция на 
фотография, на която Рама е с 
Едоардо Сангуинети, а от лявата 
ѝ страна е „Дракон за разходка“, 
подарък от Карло Молино. 
Фотография: Роберто Гофи. http://
www.robertogoffi.it/Roberto_Goffi/
Carol_Rama.html. 

6. Карол Рама и Анди Уорхол (1975). 
Фотография: Дино Педриали.
7. Карол Рама и Ман Рей в началото 
на 70-те г. на ХХ век. Снимката е 
свалена от официална електронна 
медия на Архив „Карол Рама“.

8. Карол Рама рисува в дома си. Пред 
нея е видима скулптурна маска, 
вероятно на Ман Рей. Фотография: 
Роберто Гофи. http://www.robertogoffi.
it/Roberto_Goffi/Carol_Rama.html.
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От голямата история към малката следа, 
или как следата може да оформи биография
В случая анаграмата, която прочетохте в началото на този 

текст, е свидетелство за близкото приятелство на художничка-
та Карол Рама и автора/художника на тази „игра“ на думи (или 
на букви). Анаграмата завършва със следното изречение: „Жена 
със седем лица, видени от Ман Рей“ (фиг. 1). Следователно автор 
на анаграмата е не някой друг, а един от най-влиятелните живи 
художници на епохата, водеща фигура на институционално при-
знатия именно в тази епоха авангард от първата половина на 
века. Приятелството между Карол Рама и Ман Рей е една „следа“, 
засягаща биографията на Рама толкова, колкото и на Рей, но ос-
танала невидима в общия, многослоен изкуствоведски разказ. В 
този текст ще се опитам да предоставя свидетелства за тяхното 
приятелство на основата на дълго събиран и проучван визуален 
материал (голяма част от който е труднодостъпен или достъпен 
съвсем отскоро). На основата на този материал ще предложа и 
хипотеза за възможни връзки от гледна точка на творчеството на 
двамата приятели художници.

Но нека се върнем към началото на нашия разказ – ще се оп-
итам да разкажа накратко коя е Карол Рама и защо нейното при-
ятелство с Ман Рей е толкова важно. Карол Рама е вероятно една 
от най-интересните художнички на ХХ век, чиято художествена 
кариера се разпростира в повече от седем десетилетия, изцяло осъ-
ществена в град Торино, където тя се ражда през 1918 г. и където 
умира през 2015 година. Като художничка, която е творила най-вече 
в този град, ако не и изключително, и която е имала значимо място 
в културната и художествена среда, бидейки видна представителка 
на профила на авангардната култура и изкуство в Торино, Карол 
Рама е описвана ту като „икона“ на града и на италианския авангард 
на ХХ век, ту като, и всъщност много повече, напълно непозната, 
отритната, скандална, маргинална, необразована, невписваща се и 
ред други епитети. Може би е парадоксално, че и днес Карол Рама е 
представяна много повече чрез епитетите, които я отхвърлят, дори 
текстът да има за задача да ни запознае с позитивния ѝ биографичен 
и творчески образ. Примери за тази тенденция в представянето ѝ 
се откриват най-вече в италианската и американската преса (напр. 
Corriere della Sera, New York Times). 
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Всъщност канонизирането на образа на Карол Рама и превръ-
щането ѝ в емблематична художничка е тенденция, която продъл-
жава да се развива в настоящия момент, но която започва неотдав-
на – по-точно тя започва през първите години на новото хилядоле-
тие, но става най-изявена след смъртта ѝ . Рама действително остава 
непозната в Италия до 80-те г. на ХХ век, а утвърждаването ѝ става 
възможно след осъществяването на две конкретни изложби в Ми-
лано с кураторка Леа Верджине, която е първата и най-значима из-
следователка на Рама и до днес. Двете изложби очевидно оставят 
своите значими следи. Усилията на Верджине, както и последова-
телните усилия на галеристи като Джанкарло Салдзано или Лучано 
Анселмино (и др.) спомагат за това от 80-те години на ХХ век ната-
тък да има повече изследвания върху творчеството на Карол Рама, 
както и повече нейни изложби. Водоразделната година за популяр-
ността на Карол Рама все пак е 2003 г. – годината, в която Рама по-

9. Карол Рама до 
произведението си 
„Пророчества“ (1984). 
От лявата ѝ  страна е видим 
плакат с изображението на 
„Портманто“ на Ман Рей. 
Снимката е свалена от 
официална електронна медия 
на Архив „Карол Рама“.

Фиг. 9
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лучава наградата на Венецианското биенале за цялостно творчество 
„Златен лъв“, което окончателно преобръща тенденцията – нейната 
„маргинална и мрачна слава“ се превръща в поривиста (защото се 
случва чрез няколко ключови за това събития), утвърждаваща се в 
международното пространство популярност. 

Както става ясно, предшестващите 80-те г. на ХХ в. десетиле-
тия са десетилетия, в които Карол Рама не получава особено вни-
мание нито от страна на художествената критика и историята на 
изкуството, нито от институциите, които пряко въздействат вър-
ху популярността на един художник(чка) в рамките на страната (в 
случая Италия), а и отвъд нея. Биографичният разказ за Карол Рама 
страда от липса на документация, поради което той започва да се 
прояснява едва днес, когато натрупването на изследванията за нея 
вече е по-значимо. Въпреки това основни факти от професионална-
та биография на Рама са недоизяснени. От една страна, става дума 
за факти, свързани най-вече с първата ѝ изложба, състояла се през 
1945 г., за която са налични само устни свидетелства. Тази първа из-
ложба е неизменна част от биографичното представяне на Рама12; 
същевременно тя е и средство за придаване на „култов“ характер на 
творчеството и образа на Рама: изложбата е „прикрита“ зад лесно 
повдигащата интереса на публиката завеса на неяснотата, свързана 
най-вече с нейното „криминализиране“ (изложбата, според свиде-
телства на Рама и на нейните приятели13, е свалена и иззета от поли-
цията още преди откриването). Именно този елемент от нейната би-
ография придобива спекулативен характер, тъй като е използван, за 
да придаде „добавена стойност“ на творчеството ѝ . Другояче казано, 
той се използва като сензация, която, под маската на политическа 
коректност, оправдава неглижирането на художничката. Този жест 
вероятно би могъл да бъде и излишен, ако творчеството на Карол 
Рама беше поставено в контекста на своята безспорна значимост. 
От друга страна, неоспорим факт е, че десетилетията след начало-
то на художествената кариера на Рама – от 1945 г. до около 1980 г., 
не са добре документирани, няма съгласувана информация нито 
за изложбите14, нито за откупките на произведенията ѝ , нито като 

12 Вж. напр. публикуваната биография на художничката в електронния сайт на 
Архив „Карол Рама“: [https://archiviocarolrama.org/carol-rama/].
13 Вж. напр. документалния филм за Карол Рама Carol Rama, di più, ancora di più 
(„Карол Рама. Повече, още повече“) от 2003 г. с режисьор Симоне Пиерини.
14 Фондацията, отговаряща за архива на Карол Рама, в момента подготвя голям 
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цяло за дейността ѝ – единствено неоспоримо свидетелство за тях 
са произведенията от тези години. Също така става дума и за факти, 
отнасящи се до личната ѝ биография – до връзките ѝ с приятелите  
ѝ , формата на общуването помежду им и като цяло вписването ѝ 
в контекста на различните сфери на културата, и по-конкретно на 
художествената култура на нейното време – тези отношения са недо-
казани, а до голяма степен и неизвестни, и започват да се изясняват 
едва днес. Този феномен до голяма степен се дължи и на медийната 
инерция (най-вече на италианската и американската преса), където 
тя продължава да бъде представяна чрез заглавия, търсещи сензация 
и свеждащи съдържанието на статиите до злободневна спекулация с 
трагичните събития от живота ѝ . Примери за такива заглавия биха 
могли да бъдат следните: „Психосексуалният свят на Карол Рама все 
още шокира“ (New York Times 2017)15, „Вън от леглото на Карол Рама. 
Обичана от Калвино, пренебрегвана от официалната публичност за-
ради непочтителното си и скандално вдъхновение“ (Corriere della 
Sera 2013)16, „Нейните разпуснати жени, символ на неосъществени 
удоволствия“ (La Repubblica 2004)17, и много други. Като цяло хипер-
болизацията на тези черти от характера на личността и творчество-
то на Карол Рама, които могат да бъдат определени като „странни“, 
са реакция на традицията на нормативната критика, особено ха-
рактерна за Италия в годините след Втората световна война, когато 
страната е в състояние на латентна гражданска война. Симптома-
тично, както можем да видим от годините на публикация на цитира-
ните заглавия, подобна критика е актуална и днес. Тази реакция до-
вежда до прекомерното наблягане на „странността“ на Карол Рама, 
като епитетите, които журналистите използват, са много по-силни: 
„скандалност“, „непочтителност“, „маргиналност“, психическа нез-
дравост и много др. Тази тенденция в нейното представяне често е 
пренасяна чрез психоаналитичния метод върху творчеството ѝ . Ре-
зултат от този журналистически подход е сериозното затруднение 
на изследователите и публиката в изграждането на биографичния 
образ на художничката. Информацията за нея се повтаря, често е 
препечатвана заедно със съдържащите се в текста съществени греш-

албум с амбицията да събере и публикува всички нейни творби. Надявам се в него 
да се помести и пълен списък на изложбите на Карол Рама.
15 Farago 2017. 
16 Grasso 2013.
17 Aspesi 2004.
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ки (без да е възможно да се проследи първоначалният източник), и 
като цяло е ограничена до няколко основни факта, които излизат на 
преден план в почти всички публикувани статии.

Споменатото от Светлана Алперс по-горе изместване на фо-
куса на изследването към определени контекстуални исторически 
обстоятелства и детайли на произведенията, характерно за тази 
нова, към днешна дата превърнала се в традиция тенденция в из-
куствознанието, е актуално и в случая на разглеждането на биогра-
фията и творчеството на Карол Рама, и по-точно от гледна точка 
на създаването на нейния биографичен образ. Ще се опитам да 
илюстрирам кои са тези детайли, които превръщат изследванията 
за Рама в текстове, често занимаващи се с по същество странични 
на творчеството ѝ проблеми. От друга страна, тъй като става дума 
за епоха, съвсем близка на съвременната, а и прескочила прага на 
века, достигайки актуалното съвремие, поставянето на дистанция, 
с каквато сме свикнали да мислим за модерните художници от на-
чалото на ХХ век например, тук е почти напълно невъзможна. Зато-
ва и според мен се появява този опит за разбиране на контекста на 
самата Рама, за дълбаене в страничните детайли на това, което я е 
подтикнало към нейната ексцентрична оригиналност, но този опит 
същевременно е осуетен поради описаната липса на документация 
и утвърдени факти. Разказът за живота ѝ в този случай се добли-
жава много повече до това, което в ежедневието се нарича „клюка“, 
отколкото до едно енциклопедично представяне18; в крайна сметка 
голяма част от детайлите на живота на Рама са или митологизира-
ни, или непотвърдени от изследване или документ. 

Части от биографичния наратив за художничката биха могли 
да бъдат разглеждани като „технически детайли“ или съпътстващи 
факти, които не се отнасят пряко към творчеството на Рама, но са 
използвани като основен ключ в интерпретациите и опитите за раз-
биране на нейните творби. В случая въпросните детайли биха мог-
ли да бъдат, от една страна, драматичните епизоди от нейния жи-
вот, които, както споменахме, се повтарят в представянето ѝ – става 
дума за нещастия, свързани със семейството ѝ (банкрут и само-
убийство на баща ѝ , дългосрочна хоспитализация на майка ѝ ). Тези 
нещастия се оказват решаващи, тъй като, както самата Рама казва, 
18 Такова представяне в действителност липсва в големи енциклопедии като 
например Treccani или The Oxford Companion to Western Art – в техните електронни 
издания има кратки и неактуализирани справки.



те са извор на образи и теми, които тя преработва по един или друг 
начин в творчеството си: „Мисля, че нещата, които рисувам, някои 
осакатени фигури, някои животни, идват от детството ми, от раз-
кази на баща ми, от една кланица, която видях, от психиатричната 
болница“19. Това, което се случва обаче, е, че те се превръщат в един-
ствено основание за психоаналитични интерпретации и най-вече – 
в основание творчеството ѝ да бъде разглеждано едностранчиво. 
Това също са факти, около които има неяснота – разказът за тях се 
базира отново на устни свидетелства, най-вече от самата Рама, кои-
то са описани и преписвани безброй пъти от страна на културните 
журналисти и критици. Вероятно такива елементи, отнасящи се до 
живота на даден(а) художник(чка), особено когато, както в случая, 
става дума за нещастия, едва ли подлежат на съмнение от страна на 
публиката. Не бива обаче да подминаваме и факта, че устните раз-
кази, на Рама или на нейни познати и приятели, несъмнено съдър-
жат риск от разминавания между спомена, словесното припомняне 
и достоверните факти, имайки предвид, че тези неща се разказват 
от значителна дистанция във времето20. Макар Рама да разказва за 
собствения си живот, не е изключено да пропуска или обърква ня-
кои изискващи точност параметри. За отбелязване е, че епохата на 
международна популярност на творчеството на Рама съвпада и с 
епохата на възход на електронните и социални медии, които също 
допринасят за объркването на фактите около живота и творчество-
то на Рама21. От тяхна страна ежедневно и безкритично се разпрос-
транява информация, чиито източници не се посочват. Тази ин-
формация, бидейки важна, любопитна и прибавяща се към общия 
оскъден разказ, представлява интерес за всеки, който я прочете; но 

19 Schiavazzi 2004.
20 Например в интервю на Корадо Леви и Филипо Фосати от 1996 г. Рама говори 
за свои ранни творби, които са откраднати. Не е ясно дали става дума за иззетите 
творби от първата ѝ неосъществена изложба, или за действителна кражба. 
Интервюто е достъпно на: [https://www.zoltanjokay.de/2013/09/carol-rama-half-3/]. 
Не е изключено да има и разминаване в превода, тъй като интервюто е преведено 
на английски език, без да е предоставен текстът на оригиналния език – италиански.
21 Като пример мога да дам една фотография (фиг. 4), която е публикувана от 
официалната медия на Архив „Карол Рама“. Жената, която седи отляво на Пиер 
Паоло Пазолини, е идентифицирана като Карол Рама. Имах съмнение, което 
наскоро се потвърди от публикация на Силвия Мартин Гутиерес в електронния 
сайт [https://www.cittapasolini.com/], създаден след защитата на нейната дисертация 
върху П. П. Пазолини – Гутиерес идентифицира жената на снимката като Жулиет 
Ман Рей. Бих предположила, че е възможно Карол Рама да е направила снимката.
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така тя отново се превръща в обект, към който е необходимо да се 
подходи внимателно и да се изследва допълнително, за да може да 
се превърне в принос към биографичната история на Карол Рама. 

***
Описаните проблеми, отнасящи се до конструирането на био-

графичния образ на Карол Рама, биха могли да се разрешат посте-
пенно с изясняването на такива следи, каквато следа е нейното при-
ятелство с Ман Рей. Защо? Защото, макар това да не е неизвестен 
факт, дотук той е използван предимно като форма на легитимация 
на името на художничката пред по-широката публика наред с други 
имена на прочути нейни приятели, които са познати в по-широк 
контекст. Докато биографичният образ на Ман Рей е ясен, този на 
Карол Рама, както описах подробно, е затруднен. В познатите ми 
текстове за Ман Рей Карол Рама не е споменавана, докато в тек-
стовете за Карол Рама Ман Рей присъства22. Ето защо ще се спра 
по-подробно на кръга от приятели, с които е известно, че тя е об-
щувала, и по-специално на Ман Рей, което ще ми позволи да отпра-
вя няколко хипотетични предложения за интерпретация на нейни 
творби и тяхната връзка с негови творби. 

Ман Рей, като един от най-значимите представители на аван-
гардното изкуство от 20-те и 30-те г., наред с Марсел Дюшан, е пред-
шественик и вдъхновител на много от художествените течения и 
групи (каквито са например концептуалните изкуства) в периода 
след Втората световна война. Самият той е част от френския възход 
на авангарда през 20-те и 30-те г. на ХХ век в Париж, където, като 
член на групата на сюрреалистите, вероятно задава тон на много 
от тенденциите в изкуството на епохата. Всъщност по мнението на 
Артуро Шварц, Ман Рей предшества кубизма, официално „тръг-
нал“ от Пабло Пикасо и Жорж Брак, но също така и много от тен-
денциите в дадаизма и сюрреализма: „Така три години след първия 
колаж на Пикасо – Baigneurs (1908), пет години преди основаването 
на дадаисткото движение в Цюрих и тринадесет години преди Ма-
нифест на сюрреализма (1924) на Бретон, Ман Рей, двадесет и една 
годишен, създава първия абстрактен протодадаистки асамблаж, a 
именно Tapestry (1911), завършен в същата година, в която Пикасо 

22 В биографията, публикувана на официалния сайт на Архив „Карол Рама“, 
запознанството им е описано. Вж. [https://archiviocarolrama.org/].
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започва своя Nature morte à la chaise cannée (1911–1912). Но докато 
Пикасо използва една канапена връв като „елемент“ в своята карти-
на, в работата на Ман Рей самата тъкан „беше“ картината. Ман Рей 
избира многобройни правоъгълни парчета от различни платове и 
ги зашива едно с друго, за да създаде Tapestry, първата абстрактна 
творба на американски художник, която комбинира асамблаж с ре-
димейд материали, за да създаде художествена творба. Това, което 
е още по-важно, е, че тази „художествена творба“ в действителност 
беше антихудожествена, създадена като реакция срещу академиз-
ма“23. Шварц определя Ман Рей също и като създател на колажа24, 
а за негови първи творби с тази техника смята серията Revolving 
Doors (1916–1917), състояща се от десет произведения, съпроводени 
от кратки текстове. Тази серия, по мнение на Артуро Шварц, пред-
хожда както автоматизма в писането при сюрреалистите („Всяка 
композиция е съпроводена от един съвършено произволен и фан-
тастичен текст: почти предшестващ автоматизма при сюрреалисти-
те“25); така и това, което след това се превръща в разпознаваема тех-
ника у Анри Матис. Това са колажи от форми, изрисувани върху 
цветна хартия в цветовете от спектъра на светлината, съчетани на 
основата на конкретна логика (по-светли с по-тъмни от една и съща 
гама), изрязани и залепени върху платното. Серията е показана 
през 1919 г. в Ню Йорк и според разказа на Шварц изложбата няма 
успех, тъй като отново тенденцията предхожда това, което след това 
ще се утвърди: „Танги, първият сюрреалист, който въведе колажа от 
изрязана хартия в своите живописни картини, започна да използва 
тази техника едва през 1926 г.; (...) papier collé на Матис са създадени 
не по-рано от 1931 година“26. 

23 Schwarz 1998, 7. Асамблаж (assemblage) е термин, който обозначава техника, 
използвана от художниците сюрреалисти и дадаисти, както и от художници 
от следващите десетилетия, дори и днес. Най-общо казано това е въвеждането 
на обемни обекти в произведението (специално подготвени или обекти от 
ежедневието). Произведения, които са изцяло обемни, тоест не са изградени върху 
платно, също би могло да бъдат наричани с този термин. По принцип е прието, че 
Пабло Пикасо въвежда тази техника през 1912 г., което се разминава с хипотезата 
на Шварц. За справка вж. [https://www.treccani.it/vocabolario/assemblage].
24 Някои изследователи приписват създаването на колажа на други автори като 
напр. Хана Хьох и Пабло Пикасо.
25 Schwarz. Op. cit., 8.
26 Ibid.
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Кръгът около Карол Рама – неподозираната среда
Играта с нейното име, която цитирах в началото на изложението, 

явно се е харесвала и на други, например бихме могли да цитираме 
и друг приятел на Рама – актьора Паоло Поли, който казва: „Винаги 
съм харесвал това име, което е сякаш с гръцки корени като панора-
ма, синерама“27. Тези приятелски шеги, в които прозира симпатия 
и близост, както и снимките, прикачени към този текст, на които 
виждаме Рама в компанията на значими личности от различни сфе-
ри на изкуството, са свидетелство за присъствието ѝ в обществения 
и културен живот на ХХ век в Италия, но и отвъд. Освен това те са 
свидетелство, противостоящо на тенденцията тя да бъде предста-
вяна като саможива, необразована и невписваща се в историята на 
изкуството на ХХ век художничка. Всъщност би могло да се каже, 
че Рама е адекватно вписана в контекста на епохата, в която твори. 
Всички описани факти са косвени или преки свидетелства, че тя е 
в постоянен контакт със съвременните ѝ тенденции в различните 
сфери на културата и изкуството; всъщност тя е заобиколена от при-
ятели, а самите те са едни от най-значимите представители на лите-
ратурата, киното, музиката и други изкуства на епохата, които не 
само споделят с нея тенденции и идеи, но и те самите създават тен-
денции, които Рама несъмнено следи отблизо. Сред най-близките ѝ  
приятели са поетът Едоардо Сангуинети, който освен представител 
на последното интелектуално литературно движение на ХХ век в 
Италия, Група 63, е и първият, който пише критически текстове за 
творчеството на Карол Рама; също архитектът Карло Молино – дъл-
гогодишен близък приятел, чието студио е през няколко номера от 
мансардата на Рама, и галеристът Лучано Анселмино (когото виж-
даме на снимка заедно с Пиер Паоло Пазолини) (фиг. 4). Заслужава 
си да се отбележи, че Лучано Анселмино е единствен представител 
на Ман Рей в Европа през 60-те и 70-те г. на ХХ век и благодарение 
на това той запознава Ман Рей с Карол Рама, като след това органи-
зира изложба на Рама в галерия „Il Fauno“ през 1974 г., за която Ман 
Рей пише текста към каталога, а Рама включва произведения, които 
му е посветила. Приятели на Рама са и писателите Чезаре Павезе, 
Итало Калвино, Алберто Моравия, Еудженио Монтале, Пиер Паоло 
Пазолини, Нико Оренго. Свидетелство за това са думите ѝ в интер-

27 Думите на Паоло Поли са цитирани по слух от филма „Карол Рама. Повече, още 
повече“. Вж. също и Migliano 2014.
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вю на Верджине28: „...всяка събота те идваха да четат поезията си в 
студиото ми“. Също и музикологът Масимо Мила, който на свой ред 
я е запознал с Чезаре Павезе. По покана на Анселмино Рама пътува 
до Ню Йорк, Париж и Рим в началото на 70-те г. на ХХ век29. В Ню 
Йорк тя се запознава с Анди Уорхол, с Лайза Минели; в Рим среща 
Орсън Уелс, а в Париж – Луис Бунюел и вероятно още много други 
прочути фигури от епохата, което можем да видим, разглеждайки 
снимките по стените в дома ѝ . 

Средата, в която Карол Рама живее, безспорно е среда, която 
би могла да бъде разглеждана не само като пространство за обмен 
на мнения, идеи и творчество между съмишленици, но и като една 
своеобразна среда, дори среда с „образователен“ характер, ако при-
емем, че по този начин самата Рама е научавала много. Тя не пропу-
ска да спомене заслугата на приятелите си в това отношение („Моят 
скъп приятел Карло Молино ме научи как да гледам архитектура-
та.“30) Поради това тук ще си позволя да твърдя, че обичайните епи-
тети, използвани предимно в статиите в пресата за нея, донякъде 
утвърждават един по-скоро еднозначен – „скандален“ биографичен 
образ. Внимателното вглеждане в нейната история обаче показва не 
само адекватността на Рама (в противовес на лудостта, която ѝ е 
приписвана през цялата ѝ кариера), но и че тя е позната на голяма 
част от значимите фигури на италианската (и не само италианската) 
култура и авангард от нейното време. Именно чрез поддържането 
на отношенията си с тази среда, която смята за близка, тя има допир 
до тенденциите и идеите на епохата.

Карол Рама и Ман Рей
На тази основа ще предложа няколко хипотези за връзки меж-

ду творчеството на Карол Рама и елементи от творчеството на Ман 
Рей, включително връзки между конкретни творби. Не е необходи-
мо това да бъдат връзки, резултат от пряко въздействие, независи-
мо че подобни хипотези лесно се формулират в историята на изку-
ството. Подобно предложение би могло веднага да бъде опроверга-
но от факта, че привидно сходни мотиви, визуални прилики, доста 
очевидни впрочем, присъстват в произведения, създадени, преди 
Рама и Ман Рей да се запознаят. В обстоятелствата на тогавашната 
28 Christoffersen & Gioni 2017, 35.
29 Вж. [https://archiviocarolrama.org/carol-rama/].
30 Ibid.



61

културна и политическа ситуация (40-те и 50-те г. на ХХ век) е поч-
ти невъзможно Рама да е виждала произведения на по-възрастния 
Ман Рей, макар той по това време вече да е бил известна фигура в 
Европа и особено в Париж. Не е за пропускане и фактът, че култур-
но-политическите връзки на градовете Торино и Париж имат дъл-
га история. От друга страна, това, което се подразбира от нейните 
разкази, е, че най-ранните ѝ творби са особено самобитни. Смятам, 
че разглеждането на връзките между творчеството на Карол Рама 
и това на Ман Рей би могло да бъде особено продуктивно и да от-
вори множество възможности за интерпретация – тематични, но и 
такива, свързани с формата и безформеността, с вътрешното значе-
ние (в смисъла, даден от Ервин Панофски); освен това то позволя-
ва творбите на Карол Рама да бъдат поставени в ясен и плодотво-
рен контекст, определящ също така и адекватното ѝ поместване в 
световното изкуство, своевременно на нейните творби. С тази цел 
в заключение ще предложа няколко възможни интерпретации на 
хипотетични връзки, които биха могли да обогатят контекста на 
схващане на творчеството на Карол Рама, но и това на Ман Рей. В 
процеса на работата по текста хипотезата ми получи неочаквано 
потвърждение от... самата Карол Рама. В неотдавна публикувания 
документален филм за нея тя казва следното: „Ето защо винаги съм 
казвала, че ако можех да се родя отново, бих била фотографка, а 
не художничка. Няколко години следвах работата на Ман Рей. [...] 
Следвах също и Молино, който правеше полароидни фотографии 
на жени. Виждала съм повече страст в работата на фотографи, от-
колкото в работата на художници“31.

Пресичащи се мотиви в „Портманто“ и „Апасионата“
В едно от най-познатите произведения на Ман Рей Le porte-

manteau („Портманто“) (фиг. 10) от 1920 г. голото тяло на портре-
тираната женска фигура е „оплоскостено“ – изведено е в такава 
перспектива, която изравнява неговите обемни форми с други, 
плоски форми; това са елементи, вероятно изработени от картон, 
изобразяващи глава и ръце, прикрепени към метален статив. Чрез 
черния фон, който създава едновременно дълбочина и усещане за 
край в пространството, тялото застава самостоятелно, отделно от 
неговия фон – плоскостта на картонения елемент и обемността на 

31 Вж. филма „Карол Рама. Повече, още повече“.



тялото обединяват контурите си. Този поглед към произведението 
е вдъхновен от интерпретацията на Боян Манчев в третата глава 
на неговата книга „Невъобразимото. Опити по философия на об-
раза“. Подзаглавието на главата, в която всъщност Манчев интер-
претира някои произведения на Ман Рей, сред които „Портманто“ 
и Le Violon d’Ingres („Цигулката на Енгр“) (1924) (която творба ще 
разгледаме след малко), е „Ман Рей – безпокойството на образа“. В 
нея авторът пише: „Голото тяло у Ман Рей преживява същата тран-
сформация, както пейзажът у Магрит. То, формата на дълбината, 
е включено тук в един колаж на повърхности, с които всъщност 
изгражда съставен, „нечист образ“. Нарисуваните плоскости, кои-
то продължават торса на фотографираното тяло с лице и ръце, са 
закрепени на поставка, напомняща ни за статива в „Човешка участ“ 
на Магрит. Явно тук откриваме същия опит за оповърхностяване 
на образа, за свеждане на тялото-образ до повърхност (не по-мал-
ко подходящ пример е известната „Цигулка“ („Цигулката на Енгр“) 
на Ман Рей, внушаваща превръщането на тялото в повърхност, 
разкриваща повърхнинния модус на присъствието на тялото, упо-
требимостта му като повърхността par excellence – живописната по-
върхност)“32. В интерпретацията на Манчев „изпъкват“ две поня-
тия – безпокойство и повърхност, които са централни за анализа 
на произведенията, разглеждани в текста, но и за някои глави от 
книгата му (по-точно трета и четвърта глава33). Ще си позволя да 
заема тези понятия в разглеждането на двете произведения на Ман 
Рей, споменати в цитата от Боян Манчев.

Фигурата в „Портманто“ би могла да бъде разглеждана и като 
осакатена, тъй като чрез визуална измама или чрез фотографски 
похват е постигната друга легитимна реалност – тази, която виж-
даме заснета. В нея женското тяло е лишено от четири от петте си 
крайника, които са заместени с алтернативни. Ръцете и главата на 
тялото са скрити и заместени от нарисувани картонени ръце и гла-
ва, а десният крак е „отрязан“ над коляното, като това е постигнато 
с обут черен чорап, който потапя обутата част на крака в сянката 
на черния фон. Тук фигурата е оплоскостена, така както е и осака-
тена – чрез художествена илюзия. Възможно е тук да се направи 
визуален паралел между имитираната или изрисувана ампутация 
32 Манчев 2003, 86.
33 Пак там, трета глава „Батай и сюрреалистичната живопис“ и четвърта глава 
„Повърхност и дълбина“.
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на крайници и конструкцията (железен статив/желязно легло), кои-
то биха могли да бъдат разглеждани като общи визуални конструк-
ции между „Портманто“ на Ман Рей и Appassionata („Апасионата“) 
(1941) на Карол Рама. В произведението на Карол Рама виждаме 
фигура-торс – и тук тялото е осакатено, така както в „Портманто“, 
с тази разлика, че крайниците не са заместени с алтернатива. Ал-
тернатива биха могли да бъдат само органи-фантоми. В повечето 
случаи осакатените тела у Рама прилагат призма, която не включва 
симетрията, нито включва „нормалността“; телата са пълноценни – 
в тях има инверсия, преобръщане на функциите, но не и инвалид-
ност. Жената в „Апасионата“ е „свободна“ (не е вързана с каиши-
те на леглото) и сама, но и самодостатъчна – тя се весели. Нейното 
тяло противостои на очакването на зрителя: обувките, поставени 
до леглото, не могат да бъдат обути, защото няма крака, които да ги 
обуят, но те все пак са там. Затова тези червени обувки са символ на 
нейното желание, а не на нейното страдание.

„Живописната повърхност“, спомената малко по-горе в цитата 
от Манчев, е тази, върху която фотографът, в случая Ман Рей, може 
да рисува – гърбът на модела Кики де Монпарнас (Кики де Монпар-
нас е дългогодишна приятелка на Ман Рей от парижките среди през 
20-те г. на ХХ век) в „Цигулката на Енгр“ (фиг. 12) е превърнат в 
цигулка чрез използването на кожата ѝ като канава. Ман Рей е ри-
сувал върху нея, върху кожата ѝ , но и върху вече проявената вед-
нъж фотография, тоест върху фотографската хартия, след което е 
запечатал фотографията с рисунката още веднъж, за да получи фи-
налното произведение. Така погледнато, кожата на модела е не само 
канава и „живописна повърхност“, но и фотографска хартия – мека, 
пластична и плоска плът с художествени характеристики, способна 
да „запечата“ чужд образ. Ще използвам тази интерпретация като 
отправна точка към следващите опити за хипотетични интерпрета-
тивни връзки, като ще направя опит да се основавам както на мето-
да на иконологията на Ервин Панофски, въведен в неговото съчи-
нение „Студии върху иконологията“ (1939), където той разработва 
идеите на Аби Варбург, така и следвайки отблизо методите на авто-
ри като Розалинд Краус и Жорж Диди-Юберман, които преработват 
критически модерната традиция на метода на Панофски. 
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(1941), акварел и цветен молив 
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10. Man Ray, The Coat-Stand 
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Meguerditchian, © Man Ray 
Trust/Adagp, Paris. https://
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13. Man Ray, Autoportrait 
(1916), © Man Ray Trust/
Adagp, Paris. https://www.
getty.edu/art/collection/
objects/54745/man-ray-self-
portrait-american-1916/.

12. Man Ray, Le Violon d’Ingres 
(1924), The J. Paul Getty Museum, 
© Man Ray Trust/Artists Rights 
Society (ARS), New York/Adagp, 
Paris. https://www.getty.edu/art/
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 „Марта“ от Карол Рама и „Цигулката“ от Ман Рей
„Цигулката на Енгр“ представлява черно-бяла портретна фото-

графия, изобразяваща жена в седнало положение, снимана откъм 
гърба. Нейното лице е видимо отчасти, защото главата ѝ е обърната 
в профил. Върху гърба ѝ , след проявяването на самата фотография, 
авторът е нарисувал две геометрични фигури в областта над талия-
та от двете страни на гръбнака на модела, изобразяващи f-образни 
звукови отвори на цигулка и по този начин подчертаващи изящните 
линии на тялото на жената, които „цитират“ съвсем дословно кор-
пуса, тялото на цигулката. Тази фотография е направена през 1924 г., 
а девет години по-рано, през 1916 г., Ман Рей създава произведение-
то Autoportrait („Автопортрет“) (фиг. 13), което представлява „асам-
блаж“, или комбинация между рисунка, живопис и обемни матери-
али или обекти (нещо, което се среща сред техниките на кубизма, 
сюрреализма и дадаизма през следващите три десетилетия, но също 
така наподобява и някои техники, които Карол Рама използва през 
60-те и които Едоардо Сангуинети наименува „бриколаж“). Според 
интерпретацията на Артуро Шварц34 в монографията му за худож-
ника този „Автопортрет“ изобразява мъжко лице – това на Ман Рей. 
Шварц набляга на значимостта на произведението, което по негови 
думи е предшестващо много важни тенденции: „Първият асамблаж 
на Ман Рей беше изложен в Ню Йорк малко преди терминът „дада“ 
да бъде въведен в Цюрих. Три години по-късно, в Хановер, Шви-
терс, първият дадаист, който систематично използва тази техника, 
започва своята серия асамблажи „Мерц“35. Разглеждайки творбата, 
в централния образ на картината – отпечатъка на ръката на худож-
ника, Шварц привижда образа на дефиницията на човека, подобно 
на традиционно възприетото интерпретиране на прочутите пале-
олитни отпечатъци от ръце в пещерата Ласко и : „Отпечатъкът на 
ръката на Ман Рей, пренесен с цветна маслена боя точно в центъра 
на асамблажа, е едновременно подпис на художника и дефиниция 
на човека, препратка към важността, която той придава на ръката“. 
Поглеждайки малко по-горе от ръката, в двата обемни обекта (две 
метални полусфери, вградени в платното) Шварц вижда очите на 
портретираното лице.

Този „Автопортрет“ на Ман Рей също съдържа две рисунки, из-

34 Schwarz. Op. cit., 9.
35 Ibid.
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образяващи f-образни звукови отвори на цигулка, разположени в 
долната част на творбата. Самият образ е съставен от един тъмен 
трапец, в който е вписан светъл или бял петоъгълник. Друга гледна 
точка към цялостната композиция, освен тази, която Артуро Шварц 
предлага, би могла да бъде разглеждането на двете геометрични фи-
гури в общата им композиция като женско тяло. Геометрията об-
разува широк „таз“ и по-тесни „рамене“, които са възприети като 
класическа женска фигура още от древността, като нейните силно 
подчертани форми традиционно символизират фертилност (като 
най-известен пример бихме могли да се досетим за Вилендорфската 
Венера, въпреки че в последно време са предлагани напълно различ-
ни интерпретации от антропологическа гледна точка). Тази геоме-
трия, символизираща, но и изобразяваща (вероятно) женско тяло, 
е довършена чрез два обемни, вписани в платното обекта, които се 
намират над белия петоъгълник, но в рамките на тъмния трапец – 
това са двете кухи и метални полусфери, които всъщност предста-
вляват части от електрически звънец и които Шварц оприличава на 
очи. В центъра на техните дъна има по едно изпъкнало зрънце или 
топче. Недвусмислено тези полусфери наподобяват женски гърди, 
а изпъкналите зрънца на дъната им очевидно ще бъдат техните 
зърна. В случая f-образните рисунки са разположени на мястото, 
където, ако възприемаме целия образ като образ на жена, биха се 
паднали нейните тазобедрени стави. В централната част на карти-
ната, там, където би се паднал коремът на тялото, виждаме отпеча-
тък на ръката на Ман Рей, пренесен чрез маслена боя. Между двете 
„стави“ белият петоъгълник се стеснява и в най-тясната му видима 
част е прикрепен един кръгъл електрически бутон. Разбира се, ако 
продължим да се придържаме към образа на фигурата на женско 
тяло, бутонът не само наподобява, но и се намира на мястото, къ-
дето логически би трябвало да бъдат женските гениталии. Струва 
си да се отбележи, че произведението съдържа, от една страна, иро-
ния, така както всеки неразпознаваем на пръв поглед автопортрет 
я съдържа, а от друга, това произведение неизменно ни препраща 
към създадената почти десетилетие по-късно и така прочута фото-
графия на Ман Рей, а именно „Цигулката“. Също така внимателното 
разглеждане на „Цигулката на Енгр“ според мен създава силно чув-
ство у зрителя, което се предизвиква от композицията и от светли-
ните и сенките на фотографията – чувство на безпокойствие („без-
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покойството на образа“ в заглавието, цитирано преди малко), на 
блед страх, на желание от страна на зрителя да погледне модела от 
фотографията в анфас. Възможно е това чувство да е преднамере-
но, доколкото това са елементи, които фотографът контролира. Ако 
произведението „Автопортрет“ от 1916 г. успява да удовлетвори 
това желание на зрителя, ако то ни представя „кубистки“ портрет 
в анфас на портретираната по-късно Кики де Монпарнас, то бихме 
могли да разглеждаме и „Цигулката на Енгр“ като един своеобразен 
автопортрет на Ман Рей, завършващ неговото обемно тяло.

„Цигулката на Енгр“ на Ман Рей и картината Marta („Марта“) 
(1940) (фиг. 14) на Карол Рама са колкото близки, толкова и проти-
воположни помежду си, и ако Ман Рей подчертава изящните линии 
на гърба на модела, който е снимал, то Карол Рама саботира този 
образ, но не саботирайки самата красота, а напротив, допълвайки я 
с нейната противоположност, като по този начин вероятно отправя 
и някакъв коментар. Бихме могли да разгледаме образите в двете 
произведения от гледна точка на формите. Фигурата на жената и 
нейната поза в „Цигулката“, която, след като е превърната в платно с 
форма на цигулка, ни позволява да разглеждаме контурите ѝ и да ги 
свържем с „Марта“; и образът на жената в „Марта“, който е съвсем 
близък като поза на тялото до заснетото женско тяло в „Цигулка-
та“ – и двете произведения са близки както чрез силуетите си, така и 
чрез противоположностите, които заставят зрителя: високо/ниско, 
красиво/грозно, чисто/мръсно. 

Също така, ако се върнем към опита за интерпретиране на „Ци-
гулката на Енгр“ на Ман Рей като негов автопортрет, бихме могли 
да приложим подобен опит за интерпретация и върху картината на 
Карол Рама „Марта“. Заглавието на произведението е женското име 
Марта, името, което носи и майката на Карол Рама – Марта Пуля-
ра36. От наличните устни свидетелства на Карол Рама не се разбира 
дали отношенията с майка ѝ са били добри или лоши, но при всички 
положения те имат своето място във връзка с творчеството ѝ , тъй 
като, както споменах по-горе, едно от трагичните събития, които из-
пъкват в представянето на Карол Рама, е именно хоспитализацията 
на майка ѝ в психиатричен санаториум между 1936 и 1940 година. 
Това е периодът на първите известни ни произведения на художнич-
ката, тогава на осемнадесетгодишна възраст, подписвани все още с 

36 Името ѝ се среща и като Марта Пуляро.



цялото ѝ име – Олга Каролина Рама. Съвпадението на името Марта 
може да е колкото съвпадение, толкова и преднамереност. Рама по-
сещава често майка си в болницата и описва много живописно виде-
ните болни, както и самото преживяване: „Когато бях на дванадесет 
години, ходех почти всеки ден в психиатрична клиника, за да видя 
някого, и там у мен се породи голямо щастие, защото не разбирах, че 
съм в лудница, и свободата, която открих в тези хора с техните из-
плезени езици, разкрачени крака или клекнали, или в някаква друга 
позиция: тогава всеки друг човек беше по-важен от семейството ми, 
тогава абдикирах и сякаш се отказах от него. Именно оттам произ-
хождат ранните ми творби“37. Видяното в болницата не е единстве-
ното видяно, което е тласнало Рама към отхвърлените, „обсценни“ 
образи38, към образите на осакатени тела, ампутирани крайници 
и самостоятелни органи, наелектризирани с еротична мощ: „Един 
приятел на баща ми, известен като Деалегри, ми беше разказал, че в 
Париж една красива, невероятна личност, в която много мъже били 
влюбени и която живеела в публичен дом, е открита в Сена без крака 
и без ръце. Бих казала, че първо историята на Деалегри, след това ви-
зията на фантастичните стаи в психиатричната клиника – особено 
подземните бани – и една кланица, построена от бащата на Молино 
в Риволи, са в основата на гравюрите ми „Парките“ и на картини-
те ми дори днес“39. Несъмнено обаче това е преживяване, по-късно 
придобило завършената форма на травма от младостта, която по 
един или друг начин Карол Рама преработва чрез творчеството си. 
В този смисъл, ако, от една страна, разглеждаме противостоящите 
помежду си понятия на двете творби („Цигулката“ и „Марта“), опи-
сани по-горе: високо/ниско, красиво/грозно, чисто/мръсно, бихме 
могли да се опитаме да доближим двата портрета чрез едно своеоб-
разно за тях „обръщане“, като ги допрем чрез образите на техните 
портрети в анфас – чрез „Автопортрет“ на Ман Рей, а би могло да 
възприемем така и „Марта“, макар и въображаемо, в анфас, тъй като 
изобразената жена е с руса коса и тежък грим и наподобява сама-

37 Christoffersen & Gioni. Op. cit., 76.
38 В друго интервю тя казва: „Избирам тези неща – протези, ченета, четки за 
бръснене, бръсначи, писоари, – защото това са нещата, които харесвам най-много. 
Те са жертви на това, което са, и за тях няма лечение, няма шанс за промяна. Те са 
ежедневни обекти. Винаги съм ги виждала по този начин, с елементите на потрес 
и еротизъм, които въвеждат в домашния живот“. Ibid., 58. 
39 Ibid., 74.  

69



70

та Карол Рама. По този начин бихме стигнали до възможността да 
разглеждаме „Марта“ и „Цигулката на Енгр“ като кореспондиращи 
помежду си автопортрети на Карол Рама и Ман Рей. 

Ако погледнем палеолитната скулптура на Venus von Willendorf 
(„Венера от Вилендорф“) (28 000–25 000 пр.н.е.) в гръб, бихме могли 
да отбележим, че фигурата на „Марта“ наподобява тази на Вилен-
дорфската Венера (фиг. 15). Телосложението на жена с широки фор-
ми, широк таз, месести бедра, объл задник се повтаря в двете про-
изведения. Венера от Вилендорф, за която традиционно е прието, че 
символизира фертилността чрез пищните си форми – няма лицеви 
черти, краката ѝ стигат до под коленете – няма ходила, а ръцете ѝ са 
прибрани до тялото, като само раменете са отчетливи (останалата 
част от ръцете е маркирана). Погледната в дорсална перспектива, 
раменете и гърбът на Венера от Вилендорф са изобразени така, как-
то и тези на жените в „Цигулката“ и „Марта“. 

Връщайки се на приликите между разглежданите по-горе про-
изведения, освен цветовия контраст между фотографията на Ман 
Рей и картината на Карол Рама, мрачното/тъмното и лъчистото/
светлото, контрастен е и силуетът на творбите – в едната („Цигул-
ката“) линията е фина и „прибрана“, а в другата („Марта“) линията 
е агресивна и „изхвърляща“. В едната творба шалът около главата е 
стегнат в тюрбан, в другата растението/короната на главата е раз-
пиляна напосоки. Ръцете на фигурата в „Цигулката“ са напълно 
скрити, главата е в дорсална перспектива с полупрофил; ръцете на 
фигурата в „Марта“ също са напълно скрити (или ги няма), а глава-
та е в профил. Позициите на главите на фигурите в двете произве-
дения ни показват повече или по-малко – чисто лице с неясен или 
притворен поглед, или отрупано с грим и натежали мигли широко 
отворено око; прикрити и затворени устни или устремен напред и 
навън изплезен език. Шалът и тюрбанът на Кики де Монпарнас40, 
декорирани със ситни флорални мотиви, сякаш са укротили и „при-
брали в кошара“ целия храст, който танцува около главата на Марта. 
40 За отбелязване е, че фигурата на Кики де Монпарнас (псевдоним на Алис Прин 
[1901–1953]) е по-малко анонимна, отколкото фигурата от картината „Марта“. 
Въпреки че е назован обект (предметът цигулка), известен факт е, че заснетата 
фигура е на модела Кики де Монпарнас. Фигурата в картината „Марта“ е назована 
с име, и то същото име като това на майката на художничката, но самата личност 
остава напълно анонимна, тъй като тази подробност, че майката на художничката 
носи същото име, е известна само за зрителите, които се занимават с историята на 
самия образ.
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15. „Венера от Вилендорф“ (28 000–25 000 пр.н.е.), 
Национален исторически музей, Виена.

14. Карол Рама, „Марта (Дрислата)“ [детайл] 
(1940), акварел и цветен молив върху хартия, 23 x 
17,5 см. Торино, частна колекция. Фотография Бепе 
Джардино. © Архив „Карол Рама“, Торино.

Фиг. 14

Фиг. 15
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Главата на Венера от Вилендорф е покрита с шапка или с плитка/и, 
което не само има визуална прилика с тюрбана на „Цигулката“ и 
цветчетата в короната на „Марта“, но ни подсказва образа на самата 
Карол Рама, която в късните си години сплита косите си в плитка, 
която увива около главата си. Тази нейна прическа е идея на Ман 
Рей. Рама споменава в интервю за това негово предложение, при-
помняйки си думите му: „Ще те кара да изглеждаш по-млада“, ми 
каза. Проработи и така си останах с нея“41.

Заключение
Това са само три примера за възможни визуални връзки, които 

биха могли да обогатят контекста на творчеството както на Карол 
Рама, така и на Ман Рей. Предложеният анализ би могъл да ни от-
веде до много други примери за близост между техните творчества, 
дори те да не се основават на преки връзки. Но може би „играта“ 
с потенциални връзки е не само занимателна, а би могла и да обо-
гати изкуствоведското изследване с нови хипотетични възможнос-
ти. Именно тези хипотетични възможности може да разпознаем и 
като невидими следи – те се основават на онези факти, които оста-
ват скрити и/или недоизяснени за историята. Тяхното потенциално 
разкриване мотивира нови и различни погледи към творчеството 
на художниците и художничките, което от своя страна, независимо 
от динамиките на дисциплината, е едно от съществените измерения 
на изкуствоведския анализ. 

Благодаря на Архив „Карол Рама“ за отзивчивостта и предоставените 
материали. Благодаря на Мария Кристина Мундичи и на Рафаела Родоло, както и 
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Въведение
Периодът след 1989 година в българското изкуство е многопла-

стов и наситен с художествени прояви от различно естество. Значи-
ми визуални артисти изграждат име както на българската, така и на 
чуждестранната сцена за съвременно изкуство. България става част 
от художествените процеси на Европа – постепенно интегрирайки 
се с марката „Източна Европа“ към Западна Европа. Австрия се 
оказва важна притегателна точка за няколко поколения български 
съвременни художници с изявената си държавна културна полити-
ка към творци от бившия Източен блок. Адаптацията към новото 
време задава и разнообразни теми и отключва нови творчески пох-
вати. Изложбата „Български художници във Виена. Съвременни 
практики в началото на 21-ви век“ с инициатор HR-Stamenov и с ку-
раторски екип Мария Василева, Михаил Михайлов и Даниела Раде-
ва, която се проведе през 2013 г. в Софийската градска художествена 
галерия, провокира интереса ми в тази посока и допринесе за това 
да посветя докторската си работа тъкмо на тази тема. 

Изследването ми се фокусира върху съвременни тенденции в 
културата и изкуството, функциониращи при определено усеща-
не за мащаб на ситуацията. Българските художници след полити-
ческите промени през 1989 г. не са единствените, отправили се „на 
Запад“, в частност към Виена. Мнозина творци от други страни от 
бившия Източен блок също откриват поле за реализация там, а кул-
турната политика на Австрия към бившия Източен блок в продъл-
жение на около две десетилетия предоставя изключително добри 
възможности за интеграция и реализация на австрийската и впо-
следствие – на международната сцена. Най-ярък пример е дейност-
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та на организацията „КултурКонтакт“ – Австрия.1 Затова да се го-
вори само за българско присъствие във Виена е немислимо, става 
въпрос за междукултурна интеграция и ситуиране на българските 
художници в едно по-мащабно културно явление. 

Основна цел на изследването е да се откроят видовете мотиви 
и нагласи у българските художници от няколко поколения, отпра-
вили се към Виена по различно време и в различен културно-ис-
торически и политически контекст. Да се проследи разгръщането 
към една глобална художествена сцена, носещо със себе си обосо-
бяването на определени стилови тенденции и теми в изкуството, 
породени от разкритите възможности за утвърждаване. В хода на 
работата се занимавам с въпросите за изпитанието на национална-
та принадлежност/идентичност – при все по-глобална, а не локална 
художествена сцена за съвременно изкуство. Доколко средата влияе 
на творчеството? Какво е самовъзприятието на българските худож-
ници извън страната? Как са възприемани те от австрийска и рес-
пективно от българска страна? Прекъсват ли контакт с България? 

Темата на дисертацията ми изиска задълбочена изследователска 
дейност както при проучването на каталози към изложби, текстове 
и архиви, имащи ключово значение за събирането на достоверни 
фактологични материали, така и при общуването със самите бъл-
гарски художници в Австрия и културните медиатори между Бъл-
гария и Австрия. И ако работата с архиви е предвидима, за такава 
„жива“ тема като моята особено ценна се оказа пряката комуника-
ция с участниците в процесите. Затова, освен върху библиографски 
източници, докторатът взема за основа живата, все още ненаписана 
най-актуална културна история на съвременността, произхождаща 
от реалните, активни участници в процесите – самите художници, 
изкуствоведи, куратори, галеристи и колекционери. Става въпрос за 
идеи и хипотези, които, поради своята непосредствена близост до ко-
ментирания исторически период, все още не са в научно обращение, 
не са попаднали в архива, а са по-скоро в процес на съпреживяване 
или в начален процес на осмисляне от самите участници в събитията. 
Смесвайки библиографията с този актуален жив подход, методологи-
ческият принцип на действие изискваше да стъпвам на фактологич-
на информация, през която да пресявам личното и субективното, за 
да достигна до общовалидните принципи зад всяка история, всяко 

1 Василева 2013.
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мнение и всяка хипотеза. Разговорите, които проведох с всяка кате-
гория личности, следваха конкретния фокус на изследването и така 
се изгради един по-обективен поглед върху тематиката. 

Принципът за селекция на художниците беше те да са творци, 
пряко участващи в съвременните художествени процеси като реа-
лизиращи се или вече реализирали се художници в рамките на добре 
установени пазарни и институционални рамки. Тоест – да отговарят 
на поне един от следните критерии: художници, представлявани от 
добре познати в местната среда галерии за съвременно изкуство; ху-
дожници с регулярни участия на значими международни форуми и 
панаири за изкуство; художници, чиито творби са част от значими 
частни и/или музейни колекции за съвременно изкуство. Медиите 
на работа, които проследявам, варират от съвременна живопис и ри-
сунка до публични акции и пърформанс, от съвременни скулптури 
и обекти до site-specific инсталации, видеоарт и фотография.

Методологията на изследването включва аспекти на различни 
научни подходи – културно-исторически, изкуствоведски, компара-
тивистичен подход. В този смисъл акцент е културно-историческа-
та динамика на процеси в съвременното изкуство – прави се опит 
за вплитане на изкуствоведски дискурс в културно-историческия 
разказ, проследяващ развитието и самолегитимацията на българ-
ските съвременни художници в австрийския културно-артистичен 
контекст, промените в творческата им поетика, начина на работа и 
развитието на стил. Изследвайки културната ситуираност на гру-
пата коментирани визуални артисти, в хода на работата привеждам 
анализи и съпоставки между конкретни произведения, художестве-
ни нагласи и тематични мотиви. 

В тематичен план изследването попада в поле, чиито различни 
измерения са разработени в трудове, които могат да бъдат обособе-
ни в няколко групи: 

1. За по-цялостното вникване в характерните черти на съвре-
менното изкуство от България и Източна Европа:

• Сборникът с публикации от така наречената „Балканска 
обед(инител)на конференция“2, провела се в България през 2004 г., 
с инициатор немският куратор Рене Блок и в сътрудничество с ИСИ 
– София, част от „В градовете на Балканите“, втори етап от проекта 

2 Бубнова 2005.
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„Балканска трилогия“3, който предоставя възможност за опознава-
нето на някои от комплексните процеси и обстоятелства, форми-
ращи нагласите и поведението на балканската художествена сцена 
и допринасящи за западния интерес към региона в контекста на 
съвременните художествени практики;

• Книгата “East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe” 
(2006)4, която запознава читателя с имена, събития и процеси в ис-
торията на съвременното изкуство на различни балкански страни;

• Книгата на Весела Ножарова „Въведение в българското съвре-
менно изкуство (1982–2015)“ (2018)5, която също може да бъде раз-
гледана като пример за изследване в този по-общ културно-истори-
чески контекст през призмата на еволюцията на българското съвре-
менно изкуство и взаимодействието му с чуждестранните културни 
процеси и художествени практики;

2. За разглеждането на по-широк спектър от културно-истори-
чески и политически събития и процеси, които въздействат върху 
съвременното изкуство от региона:

• Книгата на Пиотър Пиотровски “Art and Democracy in Post-
Communist Europe” (2012)6, която се съсредоточава в измененията в 
социалната, политическа и идеологическа ситуация на Балканите и на-
чина, по който съвременното изкуство реагира спрямо тези промени;

• Томът, съставен от Борис Гройс, Петер Вайбел и Ане фон дер 
Хайден през „Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im 
Zeitaler des Postcommunismus” (2005)7 (тук е публикуван текстът на 
Боян Манчев „Посткомунистическата ситуация: тоталното тяло 
на удоволствието“/„Der totale Körper der Lust. Postkommunistische 
Gemeinschaft – Repräsentation und Exzess”8), който дава перспектива 
за по-доброто разбиране на начина, по който източноевропейското 
съвременно изкуство възприема, мисли и представя контекста на 
своето съществуване в условията на посткомунистическата реалност;

• Книгата “Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: 
A Critical Anthology” (2018)9, която запознава читателя с начина, по 

3 Block & Babias 2007.
4 IRWIN 2006.
5 Ножарова 2018.
6 Piotrowski 2012.
7 Groys, Weibel & von der Heiden 2005.
8 Manchev 2005.
9 Janevski, Marcoci & Nouril 2018.



79

който учени, художници и критици от страните от региона проме-
нят възприятията си и позицията си на осмисляне на изкуството, 
критиката и теорията на културата на държавите си в периода след 
1989 г.;

• Книгата “Former West: Art and the Contemporary after 1989” 
(2017)10, която насочва към позицията, че съществува по-широка 
перспектива от възможности за разчитане на понятията „Изток“, 
„Запад“, „съвременно“ и запознава читателя с разнородни гледни 
точки спрямо социални, икономически и политически теми и съби-
тия от централен интерес и за съвременното изкуство – най-вече в 
опита му за артикулиране на взаимоотношенията между двата блока.

Разбира се, тези изследвания се различават от моето по мащаб. 
Ако те се фокусират върху развитието на източноевропейското из-
куство в контекста на Европа и света като цяло, аз изследвам частен 
феномен – българските съвременни художници в Австрия, Виена. 
Въпреки различията в мащаба обаче, методологическите принципи 
са близки. 

Работата може да се съотнесе и към изследователските излож-
би с обстойни каталози с текстове на значими специалисти като 
например: „Експорт-импорт. Съвременно изкуство от България“, 
СГХГ, София, 2003, с куратор Мария Василева (първата изложба в 
България, която представя произведения, показвани досега един-
ствено в чужбина, и която поставя българското съвременно изку-
ство в международен контекст), изложбата “Common History and 
its Private Stories” („История и истории“) с куратори Яра Бубнова 
и Роланд Финк – MUSA (Виена), 2009/СГХГ, 2012 (проект на кул-
турния отдел на град Виена в сътрудничество с ИСИ – Института 
за съвременно изкуство в София. Поводът е да се отбележи 20-го-
дишнината от падането на Берлинската стена с работи на над 20 ху-
дожници от цяла Европа, а целта е да се представи общата история 
на преход, преживяна от различни поколения), „Български худож-
ници във Виена. Съвременни практики в началото на 21-ви век“, 
СГХГ, София, 2013, с инициатор HR-Stamenov и с кураторски екип 
Мария Василева, Михаил Михайлов и Даниела Радева (изложба, 
която представя 18 български съвременни художници от различ-
ни поколения, реализиращи се във Виена), изложбата в музея ESSL 
край Виена на куратора Харалд Зееман – „Blut und Honig“ – Zukunft 

10 Hlavajova & Simon Sheikh 2017.
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ist am Balkan („Кръв и мед“ – „Бъдещето е на Балканите“, 2003) (в 
изложбата участват 73 художници от 11 държави, които изследват 
въпроса за националните различия, но и за близките художестве-
ни мотиви, които застъпват като част от една общност), изложбата 
на куратора Рене Блок „В дебрите на Балканите“ в Касел, Германия 
(2003) (в която участват 88 художници от 12 държави, които заедно 
изграждат термина „Балкани“) и др. 

Както стана дума, настоящият текст се фокусира върху периода 
90-те години на ХХ век и началото на новото десетилетие и двете 
линии „българско“ присъствие на австрийската сцена за съвремен-
но изкуство по това време. 

1. „Новите форми“ в българското изкуство: 
краят на 80-те и началото на 90-те години в България
Краят на 80-те и началото на 90-те години в България бележат 

постепенна, но осезаема промяна в творческата нагласа и артистич-
ния подход сред по-младото поколение художници. Още от среда-
та на 80-те години започва да се експериментира с нови форми на 
изразяване, повлияни от навлизащите идеи отвън през все „по-из-
тъняващата“ „желязна завеса“. От по-смели абстрактни творби до 
хепънинги и акции със социално/критично послание, представяни 
на различни места из страната, тези начални процеси бележат пред-
поставките за развитието на т. нар. „неконвенционални форми“ 
в българското изкуство. Вече към края на 80-те години тези нови 
форми се появяват и в изложбените зали, което дава тласък за раз-
гръщането на изкуството на обекта, инсталацията, видеоарта и пр. 
Първата национална изложба на „неконвенционално изкуство“ в 
България е „Земя и небе“, провела се на покрива на СБХ на „Шип-
ка“ 6 между 6 и 30 октомври 1989 година. Участват художници от 
цялата страна, а едно от най-обсъжданите и предизвикващи про-
тиворечиви реакции произведение е „Поглед на Запад“ на Недко 
Солаков. Друго ярко тогава събитие е голямата колективна излож-
ба „11.11.1989“ в Благоевград, която всъщност се открива ден след 
падането на Берлинската стена.11

С настъпването на политическите промени през 1989 г. не-
конвенционалните форми претърпяват разцвет, групите от мла-
ди художници, работещи в тази посока, са силно мотивирани от 

11 Попова 2014.
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новата енергия и духа на свободата за все по-смело експеримен-
тиране и отстояване на новаторска творческа позиция на бъл-
гарската художествена сцена. Те активно отразяват и участват в 
обществените вълнения около и след 10 ноември 1989. Ярки при-
мери за публични акции в този дух са, да кажем, „Долу член 1“ на 
Любен Костов от декември 1989 г., част от акция пред Археологи-
ческия музей в София, и „Хамелеонът“ на група „Градът“, част от 
акция пред НДК през февруари 1990 г., чийто повод е последният 
конгрес на ДКМС. 

В началото на 90-те години някои художници вече имат и успехи 
на международни форуми – като биеналетата в Истанбул (1992) и 
Сао Пауло (1994). По това време в България се появява и Център 
за изкуства „Сорос“, който предоставя голяма институционална 
подкрепа за художниците, развиващи се у нас. Първата годишна 
изложба на центъра е през 1994 г. в София с названието „N-форми. 
Реконструкции и интерпретации“. Тя регистрира и „каталогизира“ 
именно началното развитие на българското съвременно изкуство.

Този етап продължава докъм 1995 г., когато групи като „Клубът 
на (вечно) младия художник“ се разпадат. Някои от художниците 
решават да се завърнат към по-класическите форми, а други изби-
рат да работят активно в полето на съвременното изкуство. 

Едно от големите предизвикателства през тези години на промя-
на е преминаването от централизиран към демократичен модел на 
художествена дейност. Тогава се появяват и частни арт сдружения 
и галерии, които си поставят за цел да изградят инфраструктура за 
професионалното развитие на българското съвременно изкуство. 
Съществен е приносът на галерия „Ата-рай“, по-късно назована 
„АТА център за съвременно изкуство“ (1989–2002), която насърча-
ва развитието на най-актуалните тенденции в изкуството и инте-
грирането им в международен контекст. Между 1996 и 2002 г. чле-
новете на групата „XXL“ ръководят своя галерия, която също при-
съства активно в художествения живот. В средата на 90-те години 
се основават и първите неправителствени институции и фондации 
в областта на визуалните изкуства като Института за съвременно 
изкуство – София, Сдружение „Изкуство днес“ (Пловдив), Център 
за медийни изкуства „Интерспейс“. Тяхна мисия е да представят 
съвременното изкуство както у нас, така и в чужбина – работейки 
съвместно с различни чужди фондации. 



Силно застъпена става и ролята на куратора като важна фигура 
при цялостното реализиране на изложбени проекти и международ-
ни контакти. Текстът „Началото на кураторските практики в Бълга-
рия“ на изкуствоведа Мария Василева представя темата в детайл, от 
перспективата и на пряк участник в процесите.12

Спецификите на този период в еволюцията на българското из-
куство са обект на изследване в текстове на изкуствоведи като Ди-
ана Попова (например в статиите „Новите форми в българското из-
куство през 90-те години“13 (в която се изтъква все по-детайлното 
познаване сред българските художници на историята на западното 
изкуство от ХХ век и стремежът към обвързването на българско-
то със световното изкуство) и „Когато се наливаха основите. Съ-
временното българско изкуство през 1990-те“14 (която детайлно 
проследява етапите на развитие на художествените процеси у нас 
в тези години), Галина Лардева – в книгата „Изкуството на прехо-
да: Проблемът неконвенционално изкуство в България“15 (която се 
фокусира върху смяната на визуалната и художествената перспек-
тива в артистичните практики у нас в годините на прехода) и Весе-
ла Ножарова във вече споменатата книга „Въведение в българското 
съвременно изкуство (1982–2015)“16, чиито начални глави въвеждат 
най-ключовите събития и изложби на съвременното изкуство в 
България през първата и втората половина на 90-те години. 

Изявени художници, избрали да изследват „новите форми“ в 
изкуството като обект, инсталация, пърформанс, фотография, ви-
деоарт, компютърни и дигитални изкуства, са: Недко Солаков, Лъ-
чезар Бояджиев, Любен Костов, Кирил Прашков, Венцислав Занков, 
Аделина Попнеделева, д-р Галентин Гатев, Правдолюб Иванов, Ка-
лин Серапионов, Красимир Терзиев, Алла Георгиева, Надежда Олег 
Ляхова, Расим, Иван Мудов, Мариела Гемишева, Боряна Роса и др. 
„Те не просто копират чужди практики, а добавят нови специфични 
гледни точки“, както пише Мария Василева в текст в каталога към 
изложбата „Възможната история“.17 Теми, които са в основата на 
художествени разработки, са предизвикателствата на българското 

12 Василева 2019.
13 Попова 1998.
14 Попова 2014.
15 Лардева 2009.
16 Ножарова. Цит. съч.
17 Василева 2012, 184.
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интегриране в европейските процеси, изследването на културните 
различия и абсурдите на прехода.

Тези нови посоки в изкуството у нас получават подкрепа пре-
димно от частни организации и по-рядко от държавни институции. 
Една от по-големите колекции със съвременно българско изкуство 
принадлежи на Софийската градска художествена галерия, която 
провежда и дългогодишна политика за популяризирането на бъл-
гарското съвременно изкуство, развива и програма за млади худож-
ници (водеща заслуга има кураторът Мария Василева). Фонд „Съ-
временно изкуство и фотография“ съществува от 2004 година. 

Българското изкуство съумява да се интегрира успешно в све-
товните процеси на времето, което потвърждават участията в меж-
дународни изложби, биеналета, резиденции, конференции заедно 
с признанието, което получават художници и куратори. Все по-го-
лям става стремежът за надскачането на географските/локалните 
рамки и установяването на „видимост“ на българското съвремен-
но изкуство навън. Това е и периодът, в който мнозина художници 
обръщат поглед „на Запад“ и избират да се установят там трайно 
или да останат в България, но да бъдат активни участници в между-
народни резидентски програми и изложбени проекти – предимно 
инициирани и подкрепени от чуждестранни държавни или частни 
културни политики към Източна Европа.

Така важна притегателна точка се оказва Австрия именно пора-
ди възможностите, които предоставя, и изградените добри културни 
взаимоотношения с България през различните етапи от историята.

1. Съвременните български художници във Виена: 
двете линии „българско“ присъствие 
на австрийската художествена сцена

През 90-те години могат да се откроят две линии на „българ-
ско“ присъствие на австрийската художествена сцена. Едната ли-
ния – художниците, заминали за Виена като студенти с нагласата да 
останат, да се адаптират и да се развият професионално там (вече 
като австрийски художници), и втората – художниците, живеещи 
в България и отиващи във Виена за кратко по конкретна причина – 
стипендии, грантове (предимно резултат от културната политика 
на Австрия към бившия Източен блок), и постепенно създали си 
име в международен мащаб. 



84

 1. 1. Отишли, за да останат – 
Адриана Чернин и Пламен Деянофф

Едната линия – художниците, отишли, за да останат, намират 
път към професионална реализация по свои начини, напълно на-
равно с местните художници. Изявени автори, установили се през 
тези години във Виена и на австрийската артистична сцена, са Ад-
риана Чернин и Пламен Деянофф. (Друго важно име е и визуална-
та артистка Мара Матушка, но нейният случай е по-различен, тъй 
като тя се установява във Виена още през 70-те години на ХХ век.) 
Адриана Чернин и Пламен Деянофф впечатляват с ярко изразения 
си стил и творчески подход – много различен един от друг. И двама-
та отдавна работят с частни австрийски галерии, а техни творби са 
част от важни държавни и частни колекции. 

Адриана Чернин (р. 1969 г.) учи в Художествената гимназия в 
София, а след това завършва Университета за приложни изкуства 
във Виена през 1997 година. Развива стила си, вдъхновена от орна-
мента, ярките цветове и контрастите. В началото работи повече с 
декоративни флорални елементи, в които е приклещена женската 
фигура (фиг. 1). Започва да се занимава и с геометрични ислямски 
орнаменти, и с темата за ролята на жената в ислямското общество. 
През последните години орнаментът в работата на Адриана Чернин 
достига чиста абстракция, съчетаваща в себе си ярки контрастни 
цветове (фиг. 2 и 3). Изследва орнамента и като модел на полити-
ческа идеология, като социална структура. Тя съумява да изгради 
своя независима естетика, необвързана с национални и биографич-
ни теми (каквито теми, оказва се, са най-често разработвани от бъл-
гарските художници в този период). 

Както предстои да установим, много художници творят в почти 
постоянна рефлексивност към българското и регионалното, а други 
епизодично се връщат към тематични, визуални или идейни моти-
ви, водещи към национални и регионални феномени.

Един такъв пример е другият важен за австрийската и между-
народна артистична сцена български художник, установил се във 
Виена през 90-те години – Пламен Деянофф. Роден е през 1970 г. във 
Велико Търново. Завършва дърворезба в Художествената гимназия 
в Трявна, впоследствие учи в Националната художествена академия 
в София, след което в Института „Прат“ в Ню Йорк. През 1997 г. 
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Фиг. 1 Без заглавие, 178,5 
x 139 см,  2001, музей 
„Албертина“, Виена. 

Фиг. 2 Woman (Investigation 
of the Inside), 250 х 150 см, 
2010.

Фиг. 3 Без заглавие, акрил, 
цветен молив, молив върху 
хартия, 140 x 220 см, 2016.

© Adriana Czernin.

Адриана Чернин
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Фиг. 4 Пламен Деянофф, кадър от изложбата Foundation Requirements, 21er Haus, 
Виена, 2015, © Plamen Dejanoff.

Фиг. 5 Пламен Деянофф, план за „Бронзовата къща“, София, 2018, 
© Plamen Dejanoff.
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завършва Академията за изобразително изкуство във Виена с ма-
гистратура по скулптура при проф. Микеланджело Пистолето. Пе-
чели множество награди, има самостоятелни изложби по цял свят, 
участвал е и в редица биеналета за изкуство. Една от характерните 
особености в творчеството му е заниманието с личната биография, 
родната етнография и културно наследство, представени чрез спе-
цифичен художествен подход, в различен контекст и с определена 
кауза (фиг. 4). След много години извън България, през 2018 г. Де-
янофф представи в София своята монументална скулптура в пуб-
личното пространство „Бронзовата къща“, която беше временно из-
дигната на мястото на бившия мавзолей. За образец за „Бронзовата 
къща“ в София Пламен Деянофф избира Хрельовата кула в Рилския 
манастир като ярък пример за постиженията на средновековната 
архитектура на България. Кулата е висока 27 метра, в бронзовия 
си модерен вариант е около 12–13 метра. Деянофф вече е показвал 
елементи от „Бронзовата къща“ по цял свят – от биенале в Шанхай 
през редица изложби в Европа и Америка (фиг. 5).

В тази връзка любопитно е да се отбележи, че Адриана Чернин 
също откри своя самостоятелна изложба в София в края на 2017 г. 
в галерия „Структура“. В каталога към изложбата „Отклонения“ е 
поместен обстоен разговор между куратора Мария Василева и Ад-
риана Чернин около развитието на характерния за художничката 
стил.18 Тези „завръщания“ в съвременния български контекст, вече 
от една съвсем друга позиция, бележат явната нужда от мост между 
минало и настояще, „родна“ и чуждестранна среда – въпреки пър-
воначалното откъсване.  

Адриана Чернин и Пламен Деянофф са възприемани и възпри-
емат себе си като австрийски художници, родени в България (пози-
ция, която и двамата споделиха при разговорите ми с тях). Започ-
нали с художественото си образование първо в България, именно 
Австрия е допринесла за изграждането на стила им и развитието на 
творческата им кариера. Във и благодарение на Австрия, те създа-
ват своята репутация на художествената сцена. И двамата работят с 
престижни частни галерии за съвременно изкуство: Адриана Чернин 
с галерия “Martin Janda”, а Пламен Деянофф с галерия “Emanuel Layr”. 
Техни работи присъстват в някои от най-авторитетните австрийски 
държавни и частни колекции. (Belvedere, Albertina, MUMOK, MAK, 

18 Василева 2018.
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MUSA и др.) През 2014 г. Адриана Чернин и Пламен Деянофф попа-
дат в ТОП 100 на най-добрите австрийски художници. 

Адриана Чернин и Пламен Деянофф са най-ярките представи-
тели на тази първа вълна творци, получили част от художественото 
си образование първо в България, но впоследствие безвъзвратно 
заминали (малко след политическите промени през 1989 г.) и про-
дължили обучението си в чуждестранна среда. Както вече стана 
ясно, в исторически план двамата описват обща тенденция, свър-
зана с Австрия. Художници, които емигрират от България с ясното 
съзнание, че пътят им ще продължи във Виена като нова отправна 
точка към Европа и света. Тази нагласа оформя една от тенденциите 
в коментирания близкоисторически мащаб. В същото време сравне-
нието между творческите подходи на Адриана Чернин и Пламен Де-
янофф, макар и условно, очертава една много важна разлика, която, 
без съмнение, се превръща в тенденция за българските съвременни 
художници, работещи както в Австрия, така и в други западноевро-
пейски страни. Част от художниците се сливат с новата среда на жи-
вот и търсят самостоятелен художествен път, който нито в естети-
чески, нито в смислов план има някаква връзка с България, Източна 
Европа, с корените или наследството на родното им място. Такъв 
пример е именно Адриана Чернин. От друга страна, други худож-
ници, които отново изцяло или частично се сливат с новата среда, 
(Пламен Деянофф например), регулярно се връщат към темата за 
родното, било то изкушени от определени естетически принципи, 
социални или политически феномени, било то разгледано хуморис-
тично или напълно сериозно, реадаптирайки традицията и социал-
ните елементи в нов контекст. 

 1.2. Художникът от бившия Източен блок – 
отстояване на мястото

Спираме се и на другата линия „българско“ присъствие на ав-
стрийската художествена сцена през 90-те години и първите години 
от новото десетилетие – художниците, живеещи в България и оти-
ващи във Виена „за кратко по конкретна причина“ и постепенно 
създали си име в международен мащаб. 
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2.2.1 Австрия като пионер в откриването на 
източноевропейското изкуство – стипендии, грантове, 
резидентски програми / Интересът към националната 
идентичност / Художници и произведения – важни изложби 
/ Недко Солаков, Правдолюб Иванов, Лъчезар Бояджиев, 
Иван Мудов / Българско и друго източноевропейско 
изкуство – паралели

Както вече се открои, по това време силно изявен е интересът 
от „западните държави“ към бившия Източен блок, към нацио-
налността на художника и присъствието на неговата национална 
идентичност в изкуството му. Австрия е една от първите държави, 
които „откриват“ източноевропейското изкуство. В тези интензив-
ни и сложни години на преход подкрепата от страна на австрийски 
държавни и частни институции е изключително важна и решава-
ща за интегрирането на художниците от бившите социалистически 
държави в „западния свят“. Чрез различни стипендии и грантове 
биват осъществени редица проекти, а така и осмислени и подпо-
могнати творческите посоки и реализации на мнозина наши творци. 
Резидентната програма на „КултурКонтакт“ например е резултат от 
австрийската държавна културна и социална политика. Erste Bank 
създава огромна фондация и колекция за изкуство от Източна Ев-
ропа (Kontakt), енергийната компания EVN също прави важни от-
купки на творби на български съвременни художници.19 По този 
начин мнозина художници от Източна Европа правят първи стъпки 
към реализирането на една „западна кариера“. Тяхната идентичност 
е „източноевропейска“ и по този критерий те имат достъп до ав-
стрийски стипендии и грантове, а също така участват и в редица 
тематични изложби.

 През тези години си създават име някои от най-ярките съвре-
менни български художници от различни поколения като Недко 
Солаков (р. 1957), Правдолюб Иванов (р. 1964), Лъчезар Бояджиев 
(р. 1957), Алла Георгиева (р. 1957), Мариела Гемишева (р. 1965), Ка-
лин Серапионов (р. 1967), Красимир Терзиев (р. 1969), фотографите 
Мисирков (р. 1971) и Богданов (р. 1971), Красимир Кръстев – Ра-
сим (р. 1972), Иван Мудов (р. 1975), Камен Стоянов (р. 1977) и др. 
Централна тема в произведенията им често е тяхната биография – 

19 Василева 2013.
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както личната, така и националната. Тези художници впечатляват 
австрийските куратори, галеристи и колекционери със своя инте-
лигентен, оригинален и често хумористичен подход при интерпре-
тирането на постсоциалистическата ситуация, прехода, демокраци-
ята, погледа „на Запад“ и новата възможност за пътуване и утвър-
ждаване „в чужбина“. 

Ще дам по-конкретен пример с инсталацията на Правдолюб 
Иванов „Трансформацията винаги отнема време и енергия“ от 1998 
година. Представлява инсталация от много и различни тенджери и 
чайници (типични за българския бит), всички те поставени върху 
котлончета, свързани помежду си от електрическа мрежа. Във все-
ки съд има вода – електрическата система обаче е свързана по на-
чин, по който е необходима още малко мощност, за да може водата 
да заври (фиг. 6). Една метафора за усилието и времето, които са не-
обходими, за да се стигне до желаната „трансформация“. Творбата е 
част от колекцията на Erste Bank КОНТАКТ. В същата колекция е и 
видеото от акцията на Иван Мудов – „Трафик Контрол“ от 2001 го-
дина. 

Още някои от най-емблематичните произведения в този кон-
текст са: „Топлата супа и моята домашна общност“ (1998), видео на 
Калин Серапионов, „Дом/Град“ (1998), инсталация на Лъчезар Бо-
яджиев, „Живот (Черно и бяло, 1998–2001)“, пърформанс от Нед-
ко Солаков, „Пост-урбанистични пейзажи“ (2003), фотоколажи на 
Красимир Терзиев, “Hello, Lenin” (2003), фотосерията/документа-
ция на пърформанс на Камен Стоянов и др.

Фиг. 6 Правдолюб Иванов, „Трансформацията винаги отнема време и 
енергия“, 1998, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, 
Vienna, © Pravdolub Ivanov.
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Освен към бившия социалистически блок през 90-те години и 
началото на новото десетилетие се откроява и интересът на Запад-
на Европа към Балканите. Оттам следва например голямата излож-
ба в музея ESSL край Виена на куратора Харалд Зееман – „Blut und 
Honig“ – Zukunft ist am Balkan („Кръв и мед“ – „Бъдещето е на Бал-
каните“, 2003). В изложбата участват 73 художници от 11 държави, 
включително и от България. В каталога към изложбата кураторът 
Харалд Зееман пише: „При всички тях се проявява въпросът за на-
ционалните различия, но и за признаците, които един художник 
проявява като част от една общност“20. Ярки имена сред участниците 
са например Марина Абрамович, Семиха Берксой, Емир Кустурица, 
Младен Стилинович, Ерзен Школоли и др. От България са предста-
вени Лъчезар Бояджиев, Недко Солаков, Правдолюб Иванов, Калин 
Серапионов, Иван Мудов, Камен Стоянов, Расим, Мариела Гемише-
ва, Алла Георгиева, Даниела Костова. Това е една от големите експо-
зиции, които обръщат международното внимание към художниците 
в тази част на света (заедно с изложбата на куратора Рене Блок „В 
дебрите на Балканите“ в Касел, Германия (2003). Тогава възниква и 
наградата на музея ESSL за млади художници от Източна Европа. 
Актуалната тема за Балканите и балканските художници довежда 
до редица изложбени проекти, конференции и семинари. Като на-
пример вече споменатата „Балканска обед(инител)на конференция“, 
провела се през 2004 г. в България, чийто инициатор отново е нем-
ският куратор Рене Блок в сътрудничество с ИСИ – София, част от 
„В градовете на Балканите“, втори етап от проекта „Балканска три-
логия“. Ценен архив на случилите се събития в рамките на конфе-
ренцията е сборникът с публикации на някои от участниците – като 
Боян Манчев21, Владия Михайлова22 и Петя Кабакчиева23. 

За да усетим характера на изложбите, съвсем накратко и в опи-
сателен план ще представя няколко от произведенията, участвали в 
изложбата в музея ESSL. Чрез тях ще откроим и някои действително 
подобни артистични подходи сред художници от държави с близки 
национални истории. 

Ерзен Школоли от Косово в работата си триптих “Transition/
Преход” (2001) изследва идеите за традиция и идентичност в кон-

20 Szeemann 2003, 16.
21 Манчев 2005, 92–97.
22 Михайлова 2005, 98–101.
23 Кабакчиева 2005, 82–87.
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текста на често трудната действителност в съвременния живот на 
Косово. Трите портрета на художника проследяват измененията, на 
които неговата идентичност е била подложена: като дете, по време 
на религиозна церемония, като член на социалистическата група 
на пионерите и като възрастен – пред отрупаното със звезди знаме 
на Европейския съюз. Всеки път индивидуалността е оформяна и 
„моделирана“ от цял набор от идеологически символи, признак за 
различните идеологически философии: костюма от религиозната 
церемония, червената звезда и червената връзка на социалистиче-
ското пионерче, кръга от звезди на Европейския съюз. Иронично 
портретът с европейското знаме напомня иконичен образ с ореол, 
погледът на художника, сякаш задаващ въпроса дали поредната 
идеология – религиозна или политическа – отново ще обещае свет-
ло бъдеще, или ще се провали в стремежа си да промени действи-
телността… (фиг. 7).

Сърбинът Младен Стилинович от своя страна участва с рабо-
тата си, в която е избродиран надпис „Художник, който не говори 
английски, не е НИКАКЪВ художник“ (1992). Отново коментира 
ситуацията на преход, парадоксите на „адаптацията“, изискванията 
към художниците, отправили поглед на „Запад“, и сблъсъка с очак-
ванията и действителността (фиг. 8).

Българинът Калин Серапионов е представен с видеото си „Топ-
лата супа и моята домашна общност“ (1998) (фиг. 9). Работата е със-
тавена от 9 отделни видеа, в които негови колеги от Института за 
съвременно изкуство – ИСИ са заснети, докато се хранят с гореща 
супа. Всеки сегмент показва едно и също действие. Проектът има 
за цел да запознае зрителя с определена професионална общност, 
която има специфична природа, с някои от нейните членове и ре-
акциите им към предизвикателната необходимост от формулира-
не на нов тип поведение в бързо променящата се социална среда. 
Работата поддържа идеята, че обикновените действия най-добре 
изразяват „природата“ на човека. Осем години по-късно, „Топлата 
супа“ е последвана от проекта „Основното ястие“, а през 2020 г. в 
галерия „Структура“ в София бе представена и последната част на 
проекта – „Черешката на тортата – десертът“.

Както може да се проследи, в немалко произведения се долавя 
нотката хумор, през който обаче са разгледани доста сериозни теми. 
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Фиг. 7 Ерзен Школоли, триптих Transition/„Преход“, 2001, 
© Erzen Shkololli.

Фиг. 8 Младен Стилинович, „Художник, който не 
говори английски, не е НИКАКЪВ художник“, 1992, 
Collection: Courtesy Galerie Martin Janda, Vienna.

Фиг. 9 Калин Серапионов, „Топлата супа и моята 
домашна общност“, видеоинсталация, 1998, 
© Kalin Serapionov.
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Често общото между художествения подход на източноевропейски-
те художници е именно вглеждането в драмата и предизвикател-
ствата от социален и културен характер през произведения, които, 
някак характерно за манталитета на региона, представят въпро-
сите за реалността през поглед, който няма за цел да ни разсмее, а 
по-скоро да иронизира проблема, като по този начин винаги се усе-
ща сила за неговото преодоляване. Този специфичен подход се ока-
за разпознат от много от австрийските колекционери и галеристи 
като характерен и в известна степен той участва в оформянето на 
идентичността на художествените практики от България и Източна 
Европа през периодите на преход, поне в очите на централноевро-
пейските ни колеги. 

2.2.2. Български куратори, изкуствоведи, изложби, 
българско изкуство в австрийски колекции, сътрудничество 
с австрийски куратори / Контакти и съвместна работа с 
австрийски частни и държавни институции, музеи, галерии 
и колекции / Значими българо-австрийски изложби в 
началото на новото десетилетие

Периодът на прехода е важен и основополагащ както за худож-
ниците, така и за българските специалисти изкуствоведи и курато-
ри. Възможността за пътувания, срещи с колеги от други държави, 
обменът на професионални практики, дискусии и обсъждания на 
спецификите и динамиката на времето и неговите кураторски пред-
поставки са изключително нужни и полезни за мотивацията и уве-
реността в бъдещата работа на мнозина. Тук е важно да се обърне 
специално внимание на водещите български куратори, изкуствове-
ди, културни медиатори, спомогнали за легитимирането на българ-
ското изкуство навън. В текста си „Пътят е двупосочен“ в катало-
га към изложбата „Български художници във Виена. Съвременни 
практики в началото на 21-ви век“ (СГХГ, 2013) Мария Василева из-
тъква голямата значимост на семинара и уъркшоп „Съвременното 
изкуство в международния контекст на музеите и изложбите“ във 
Виена през 1998 г., в който участват специалисти от България (като 
Яра Бубнова, Мария Василева и Лъчезар Бояджиев). Инициативата 
е организирана от Института за културни изследвания и „Култур-
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Контакт“ – Австрия.24 Още от началото на 90-те години български 
художници участват в резидентни програми в Австрия с подкре-
пата именно на „КултурКонтакт“, а в галерията на фондацията – 
“ArtPoint”, са представени много техни произведения (там се случ-
ва например изложба на Недко Солаков и Дан Пержовски, както 
и изложбата “European re-Union” (2007), в която участват Даниела 
Сергиева/Костова, Иван Мудов, Коста Тонев, Владимир Митрев с 
куратор Мария Василева). Голяма е заслугата за развитието на тези 
програми на дългогодишния директор на отдел „Международно 
културно сътрудничество и спонсориране“ към „КултурКонтакт“ 
(1992–2013) Анемари Тюрк. Самата тя описва наблюденията си 
за българските художници така: „Винаги впечатляваща беше са-
мостоятелността на всички български творци, които не само че не 
бързаха лесно да се пригодят към виенската художествена сцена и 
безкритично да следват съответните модни тенденции, а показваха 
и развиваха свое собствено виждане и начин на работа“25. Вслед-
ствие на добре развиващите се през годините връзки започват да се 
случват и все по-значителни изложбени проекти.26 

Важно е да се изтъкне ключовата роля и подкрепа на австрий-
ския куратор Валтер Зайдл за представянето на българско съвре-
менно изкуство на австрийската сцена. През 2001 г. той организира 
голямата представителна изложба „Looming up. Съвременно изку-
ство от България“ в престижната галерия „Кунстхале Екснергасе“, 
като показва творби на Даниела Костова, Боряна Драгоева/Роса, Бо-
рис Мисирков, Расим, Камен Стоянов, Иван Мудов, Десислава Ди-
мова и Хубен Черкелов. По-нататък той осъществява редица други 
двустранни проекти, а контактът му с България, българските ху-
дожници и куратори е все така интензивен и плодотворен и до днес. 
Предпоставките за интереса си към българско и друго източноев-

24 Василева 2013, 45–46.
25 Тюрк 2013, 50.
26 През 1999 г. във фондация „Дженерали“ Хедвиг Заксенхубер, Георг Шолхамер и 
Лъчезар Бояджиев курират изложбата “Translocations (new) media/art”, в която са 
представени български видеотворби. Същата година кураторите Илина Коралова 
и Андреас Шпигел представят в София изложбата „Бетавил“, която включва 12 
български и австрийски художници. През 2002 г. в София е представена изложбата 
„Двойна връзка“ с куратори Яра Бубнова и Георг Шолхамер. Проектът включва 
работите на 12 художници (от Виена и от София), разположени в три изложбени 
пространства – галерия „Ирида“, АТА Център за съвременно изкуство и галерия 
„XXL“.
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ропейско съвременно изкуство Зайдл споделя в текста си към из-
ложбата “Looming Up”27 и в текста си „Преосмисляне на корените“ в 
каталога към изложбата „Български художници във Виена. Съвре-
менни практики в началото на 21-ви век“.28 Като познавач на бъл-
гарската художествена сцена Валтер Зайдл е и основен консултант 
за включването на творби от наши художници в колекцията на Erste 
Bank „Контакт“. Колекцията е създадена през 2004 г. с мисията да 
събира творби от Централна, Източна и Югоизточна Европа в опит 
да очертава паралели между различните концептуални художест-
вени практики, които се развиват от 60-те години на ХХ век насам. 
Досега в нея присъстват произведения на Лъчезар Бояджиев, Недко 
Солаков, Правдолюб Иванов, Иван Мудов и Боряна Роса. През 2006 
г. колекцията е представена на голяма представителна изложба в 
музея MUMOK във Виена. (Валтер Зайдл е и един от кураторите на 
изложбата „Контакт София“ – творби от колекция „Контакт“, Вие-
на, в СГХГ през 2011 г., заедно с Мария Василева). 

В Музея за модерно изкуство във Виена MUMOK през 2009  г. 
се състои и голямата изложба “Gender Check. Femininity and 
Masculinity in the Art of Eastern Europe” с куратор Бояна Пейч (оттук 
следва и книгата “Gender Check: A Reader – Art and Theory in Eastern 
Europe”29). Това е първата обстойна изложба, която представя изку-
ство от Източна Европа, посветено на темата за половите роли. В 
изложбата участват петима художници от България (Алла Георги-
ева, Боряна Роса, Расим, Лиляна Русева, Светлин Русев). 

Във Виена през тези години още едно поле за изява предоставя 
програмата Siemens_artLab, ръководена от известния виенски гале-
рист Ернст Хилгер. Създадена, за да подкрепя съвременното изкуство 
и млади художници от бившите социалистически страни, тя прите-
жава свое пространство в центъра на Виена. В сътрудничество със 
„Сименс“ Ернст Хилгер организира проекта „CENTRAL (2005). Ново 
изкуство от Нова Европа“. Тази пътуваща изложба на 24 художни-
ци от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Словакия, 
Словения, Сърбия, Черна гора и Хърватия включва живопис, видео, 
обекти, инсталации и принтове. През 2006 г. е показана и в Софий-
ска градска художествена галерия (куратор е Борис Костадинов). От 
българските работи в изложбата можем да откроим например тази 
27 Seidl 2011, 5–6.
28 Зайдл 2013, 51.
29 Pejić 2010.
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на Красимир Терзиев „Пост-урбанистични пейзажи“ (2003), която 
се намира и в колекцията на галерия Hilger Contemporary във Вие-
на. Посткомунистическият град, ситуацията на преход донасят със 
себе си различни битови и социални предизвикателства. Такива се 
оказват бездомните кучета, които представляват сериозен проблем в 
ежед невието на софиянци. За да наблегне на природата на ситуация-
та, в своите фотоколажи Терзиев пресъздава многобройните кучета в 
огромен мащаб спрямо минувачите, почти засенчващи дори предста-
вителните сгради и места в центъра на града или пък покатервайки 
се върху панелните блокове в покрайнините… (фиг. 10). 

Фиг. 10 Красимир 
Терзиев, 
„Пост-урбанистични 
пейзажи“, 2003, 
колекция на галерия 
Hilger Contemporary, 
Виена, 
© Krassimir Terziev.
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Образът на „останките“ на комунизма, дебатът за паметниците 
и паметта, посткомунистическото общество и типажите на прехо-
да са тема на работа и от страна на редица други художници – от 
България и от други държави от бившия Източен блок. Можем да я 
проследим у български художници като Лъчезар Бояджиев, Недко 
Солаков, Иван Мудов, Красимир Терзиев, Даниела Костова, Василе-
на Ганковска и др. През 2014 г. Василена Ганковска издава и книгата 
„Визуални стратегии: преобразуваното градско пространство“, коя-
то е резултат от нейно дългосрочно проучване, провокирано имен-
но от интереса  ѝ към трансформациите на градското пространство, 
които започват в началото на 90-те години на ХХ век. Основният 
фокус пада върху страните от бившия Източен блок и в частност 
върху България.30 

Художествената сцена от Източна Европа и Балканите вече ста-
ва все по-видима „на Запад“. И действително, в споменатите излож-
би участват не само художници, превърнали се в неизменна част 
от историята на българското съвременно изкуство, но и конкретни 
техни произведения, които днес разпознаваме като дефиниращи 
характера и еволюцията на българското съвременно изкуство след 
1989 година.

***
В настоящия текст представих времето на т.нар. „първа вълна“ 

български художници, отправили се към Виена – от 1990 докъм 
2007 г., когато България става член на Европейския съюз, и съответ-
но – двете линии на „българско“ присъствие в австрийския худо-
жествен контекст. Едно поколение, проправило път на следващото, 
задало облика и репутацията на художествените специфики на бъл-
гарското съвременно изкуство през тези години сред австрийската 
публика. 

Актуалността на изследването на темата за взаимодействието 
между българската и австрийската сцена за съвременно изкуство, 
както и за установяването на българските съвременни художници в 
международния художествен контекст се определя от няколко фак-
тора. На първо място, все по-голямата нужда от отстояние от про-
цесите, случили се през последните около 30 години, и анализиране 

30 Ганковска 2014.
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на различните дискурси, засягащи периода. На второ, предпостав-
ките от днешна гледна точка за превръщането на по-скорошните 
събития и участниците в тях в повод за осмисляне на най-актуал-
ната културна история на съвременността и съответно – възмож-
ността за нейното архивиране. На трето място, необходимостта от 
прегледна класификация на най-ключовите институции и лично-
сти, изиграли основополагаща роля за изграждането на динамиката 
в художествените процеси както локално у нас, така и в междунаро-
ден план. На последно място – въвеждането на такъв тип културно-
историзиращ подход отваря нови хоризонти за проучване на кул-
турно-исторически процеси, художествени проявления и условия 
за интеграция в зависимост от културен, социален, политически 
или друг контекст.

* Проведените разговори бяха със следните български художни-
ци от различни поколения, които живеят и работят в Австрия: Ад-
риана Чернин, Пламен Деянофф, Мара Матушка, Камен Стоянов, 
Лазар Лютаков, Боряна Венциславова, Ив Тошайн, Михаил Михай-
лов, Максимилиян Праматаров, Коста Тонев, Нестор Ковачев, Ва-
силена Ганковска, Ирина Георгиева, Красимира Стикар, Десислава 
Унгер. 

Срещите с изкуствоведи, куратори, галеристи, колекционери и 
други културни медиатори (съответно в Австрия и България) бяха 
с: Дитер Богнер (музеен експерт, съосновател на музея MUMOK и 
колекционер), Ернст Хилгер (собственик на няколко галерии във 
Виена, представящи източноевропейско и българско изкуство), 
Ханс Кнол (собственик на галерии в Централна Европа), Валтер 
Зайдл (куратор на Kontakt. Колекцията на Erste Group и ERSTE 
Foundation), Виктория Калво-Томек и Андреас Хофер (куратори и 
мениджъри на музея ESSL), Хедвиг Заксенхубер, куратор на реди-
ца изложби с българско участие, Анемари Тюрк (бивш директор на 
организацията „КултурКонтакт“), Хайке Майер-Рипер (колекция 
на  EVN), Томас Щьолцл (заместник-посланик на Република Ав-
стрия в България до 2018 г.) и др. Осъществих и обстойни разго-
вори с българския изкуствовед и куратор, работещ дълги години 
във Виена – Борис Костадинов. Ценни бяха насоките на д-р Мария 
Василева (изкуствовед, куратор, критик, дългогодишен главен ку-
ратор на Софийската градска художествена галерия, инициатор на 
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Наградата за съвременно изкуство БАЗА, създател на частната гале-
рия „Структура“ в София). 

Две от изследователските ми пътувания до Виена бяха реализи-
рани с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо 
развитие на Нов български университет. Благодарение на тях успях 
да осъществя част от изброените срещи, оказали основополагащо 
влияние върху изграждането на тезите в изследването, и да се сдо-
бия с голям брой каталози към ключови изложби.
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Summaries in English

Formation of the Symbolic Pictorial Language of Early Christianity
Marina Persengieva

Abstract: The Early Christian pictorial system, attested in the monuments 
from the earliest centuries of the new religion provides important examples of 
the emergence and development of the symbolic visual language through the 
scenes and the distinctive images in which messages related to the Holy Sac-
raments are interpreted. First and foremost, it is the Word of God, which is 
imbued with symbols, allegories, metaphors, parables and signs with heavily 
charged connotations. The article is devoted specifically to revealing the code of 
the meaning of images, their origin and transformation, in direct link with the 
historical period in which they are created. 

Keywords: Early Christian art, the Eucharist, Discipline of the Secret (Disci-
plina Arcani), symbolism of Early Christian imagery

Carolrama Coralarma. On the Invisible Traces in the History of 
Contemporary art: An Example
Eva-Maria Ivanova

Abstract: Carol Rama is probably one of the most interesting artists of the 
twentieth century, living and working in Turin, where her artistic career spans 
for more than seven decades. Although six years have passed since her death, 
much of her professional biography is still unclear, and this process is hindered 
by lack of documentation. This is due to her biographical characteristics, which 
could be described as “strange”. The biographical narrative used by the press 
and art critics  often switches between two opposite extremes – at times she is 
described as marginalized and scandalous, while in other cases, she is referred to 
as an “icon” of the avant-garde art. These tendencies are reflected  in the state of 
analysis of her work, which insists on her biographical image as being an artist, 
excluded from the historical art narrative of the second half of the 20th c.
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Introducing an enigmatic element related to a brief story in Carol Rama’s 
biography, this text aims to try to shake up the established clichés about her 
marginalisation, and to show the opposite point of view towards her biography 
– as an artist inscribed in the contemporary art history.

Keywords: Italian culture, Carol Rama, Man Ray, biographical narrative, 
historical narrative/trace

Contemporary Bulgarian Art in the Austrian Art Context. 
Two Lines of “Bulgarian” Presence on the Austrian Artistic Scene 
in the 1990s and the Beginning of the New Millennium
Teodora Konstantinova

Abstract: This article presents an excerpt from the dissertation on 
“Developments of the Tradition: the Cultural Relationship between Bulgaria and 
Austria after 1989. Contemporary Bulgarian Art in a Foreign Context”, namely 
the period of the 90s of the 20th centuries and the beginning of the new decade, 
when two trends of “Bulgarian” presence on the Austrian contemporary artistic 
scene can be distinguished. The first one is formed by the artists who moved to 
Vienna with the intention to stay, adapt and develop professionally there (already 
as Austrian artists), and the second by the artists living in Bulgaria and going 
to Vienna for a short period of time and for a specific reason – scholarships, 
grants (provided mainly due to Austria’s cultural policy towards the former 
Eastern Bloc) who gradually became renowned internationally. It studies the 
prerequisites for settling the main thematic lines and motives in the work of 
established artists in these years, on the Austrian contemporary art scene, as well 
as the major parallel exhibitions and the role of the key mediators in the process 
of Bulgarian contemporary art’s inclusion in the international context.

Keywords: contemporary art, Bulgaria, Austria, cultural relations, Eastern 
European art, post-socialist discourse, cultural mediators, cultural history of the 
present



Поредният сборник със статии идва след закъснение: 
COVID-19 ограниченията затрудниха, но не прекъснаха 
работата и изследователската дейност в докторското поле на 

 
Тематиката и на трите представени статии най-общо разширява 
териториите на артефакти, събития, явления, художници, които 
са били обект на изследване у нас. Наред с това докторантките 

полагат усилия да обосноват методологията на изследването си, 
изпробвайки и познатите пътища на установени вече методи, 

критически текстове.  
В областта на изкуството световната мрежа, заедно с глобалната 
пазарна ситуация, промени и продължава да променя съществено 
музея, пазара, понятието за изкуство, образованието и изследванията 
в тази област. Ориентирането на докторант(к)ите в тази обстановка 
изисква постоянно усилие, ефикасни умения и вложено лично време. 
Още едно предизвикателство и неотменна необходимост за работата 
на младите изследователи днес.

COVID-19 restrictions have hindered but not 
interrupted the work and the research endeavors in the doctoral studies 

 
Overall, the subject matter of all three articles presented expands the 
territories of artifacts, events, phenomena, artists, that have been the focus 
of research in our country. Furthermore, the doctoral students Marina 
Persengieva, Eva-Maria Ivanova and Teodora Konstantinova strive to 
justify the methodology of their research, testing both the familiar paths 
of methods already established, and the search for examples in up-to-date 
interpretative and critical texts. 

situation, have changed and continue to change the museum, the art 

time. Yet, it appears to be another challenge and indisputable necessity 
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