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Концепцията за пресечните точки 
6 съвременното историческо 
изследване на изкуствата

Йоана Спасова-Дикова

Резюме. През последните десетилетия се наблюдава известно раздвижване 
в историческите изследвания в областта на културата и перформативните 
изкуства. Това неизбежно е придружено о т  остри критики и преосмисляне на 
съществуващите истории. Новите подходи отхвърлят ортодоксалния по
зитивизъм и по-специално марксистката традиция, която вижда изкуство
т о  като  „отражение на действителността“ и историите, които се градят 
върху „големите разкази“ (Лиотар). Апелира се към преодоляване на тесните 
национални перспективи, като  се атакуват както  разказите, в които изучава
ната област се разглежда откъснато о т  общото културно развитие, така и 
хегелианската „органична“ и теологична генерализация по периоди и култури. 
Текстът обсъжда идеята за търсене на полета, явления, личности, основни 
постижения на пресичане на разнообразни елементи и тенденции в различни
т е  изкуства. Една о т  основните хипотези е, че националните, особено т и 
пичните за България и региона литературни, визуални, театрални, музикални, 
кинематографични, архитектурни проекти и събития през XX век са минали 
през подобни процеси и фази, въпреки че има някои различия във времето и 
динамиката на протичащите явления. Тези общи точки се отнасят до по
добни структури и паралелни процеси. Доколкото става дума за определена 
адаптация на идеи, модели, програми и т.н., които често са привнесени отвън, 
процесите не са автономни, а са зависими о т  вътрешни и външни фактори. 
Важен аспект, върху който ще боде обърнато вниманието, е проблемът за 
източниците и за емпиричния материал за реконструкция и преосмисляне на 
миналото, особено когато  става дума за перформативните изкуства, които 
не оставят артефакти, а само текстуални и иконографски интерпретации.

Ключови думи: история на изкуствата, историография, XX век, изкуства в 
България, перформативни изкуства, стратегии на изследване, методология, 
концепция за пресечените точки, периодизация, източници, свидетелства.

Всяко мислене за история е винави адекватно на момента, в
който се появява, и неадекватно на момента, който следва.

Бенедето Кроче1

С тази фраза Бенедето Кроме, един о т  философите 
идеалисти и историци на XX век, изразява своята убеде
ност, че сме обречени да преразглеждаме и да преосмис

1 Croce, Benedetto. Theory & History of Historiography. London, G. C. Harrap, translation 
by Douglas Ainslie. 1921, p. 201.
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ляме историята отново и отново. По правило историците 
страдат хронично о т  своеобразен „Хераклитов синдром“, 
според който човек не би мозъл да стъпи два пъти в една и 
съща река.2

Невъзможността да се създаде напълно достоверна и 
обективна история подтикна нашия екип да инициира про
ект, в който да бъде направен опит за пренаписване на ис
торията на изкуствата на XX век в България.

Този т е к с т  е насочен главно към представяне на ос
новните трудности и методологически въпроси, които 
с т о я т  пред дръзналите да се заемат с поредното прена
писване на историята на изкуствата, а именно:

Какви са основните и най-подходящите съвременни 
стратегии в областта на историографията по отношение 
на изкуствата?

Какви подходи да се следват за пренаписването на ис
торията на изкуствата?

Има ли някакви пресечни точки между различните из
куства в България през XX век? В случай че има такива, кои 
са те?

Къде да бъде насочен фокусът на внимание на исто
рика: към сферата на комуникацията (информация, съобще
ние, споделяне) или към областта на съзнанието (спомен, 
митологизация, травма и т.н.)?

Как да бъдат демитологизирани съществуващите 
стереотипни представи, свързани с колективната памет?

Дали да се преразгледат и да се пренапишат вече съ
ществуващите истории на изкуствата (историографски 
подход), или да се проведе изцяло ново изследване за разви
ти е то  на изкуствата и да се проучват отново наличните 
изворови документи? Въпреки че не е необходимо да се за
почва всеки път о т  самото начало и да се изобретява пак 
колелото, 8 някои случаи се налага по-внимателно обръща
не към миналото. Например, когато работехме върху чет
върти том  о т  историята на българския театър, нашият 
екип реши да следва страте гията  на tabula rasa, когато чо

2 Платон цитира Сократ, който  разказва за Хераклит, според ко го то  винаги 
нова вода облива онзи, който  сптопва в една и съща река (тгссфогсп. тогспл/ аотошгу 
ффщуоосяу, гтгра кга. гтграъбата ггарргг). Древногръцкият философ вярва в 
абсолютното движение и постоянните промени. Вж. Хераклитови фрагменти. 
С., ЛИК, 2000 (49а) и Платон. Кратил, 402а.
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век забравя за написаните преди това истории и започва 
да проучва първоизточниците.3 Основната причина беше, че 
съществуващите истории, написани о т  Константин Дер
жавин, Пенчо Пенев, Севелина Гьорова, Стефан Каракостов 
и др.4 по време на социалистическия режим, са твърде иде- 
ологизирани и недостатъчно надеждни. В тях  има редица 
митологеми и идеологеми, които би следвало да бъдат фил
трирани и изцяло преразгледани.

Освен тези по-общи въпроси има и някои проблеми, 
специфични за перформативните изкуства, като например:

Доколко перформативните изкуства не представля
ват сами по себе си някакви пресечни точки, 8 които всички 
останали изкуства -  архитектура, литературата (драма), 
музика, изобразителни изкуство и отскоро -  екранни изку
ства (мултимедия), се свързват в едно синтетично цяло?

Как да се преразкаже о т  съвременна гледна точка ис
торията на ефимерните перформативни изкуства?

Каква периодизация да бъде следвана, доколкото раз
витието и промените в изкуствата невинаги се случват 
едновременно с политическите промени?

Какви източници за реконструкция нададено предста
вление да бъдат използвани и кои о т  тях  са най-надеждни?

В това кратко представяне едва ли бих могла да о т 
говоря на всички въпроси и да разреша всички проблеми, но 
бих искала да очертая някои отправни точки за по-ната
тъшни дискусии.

Основни съвременни стратегии на
историографското изследване
През последните десетилетия в световен мащаб се 

наблюдава своеобразен разцвет на историческите изслед
вания на културата, в това число на изкуствата и по-спе
циално на перформативните изкуства. Той неминуемо е 
придружен с остри критики и ревизиране на историограф

3 Йорданов, Николай, Ромео Попилиев, Камелия Николова, Виолета Дечева, Йоана 
Спасова. История на болгарски театъ р . Българският те а тъ р  между двете 
световни войни на XX век. Т. 4. C., И н с т и т у т  за изследване на изкуствата, 2011.
4 Державин, Константин. Болгарский те а тр , М-Л. Искусство, 1950; Пенев, 
Пенчо. История на българския драматически театъ р . G., Наука и изкуство,
1975; Г ьорова, Севелина. Българският драматичен театъ р . C., Септември,
1979; Каракостов, Стефан. Българският те а тъ р . Основи на социалистическия 
реализъм. 1881/1891/1945. C., Наука и изкуство, 1982.
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ските трудове о т  миналото. Новите подходи отхвърлят 
ортодоксалната позитивистична, в частност марксистка 
традиция, която гледа на изкуството като „отражение на 
действителността“. Също така се атакуват историите, 
в които изследваната област се разглежда изолирано о т  
общото културно развитие, хегелианското „органично“ и 
теологично генерализиране по периоди и култури, както и 
стеснените национални перспективи и историите, които 
изграждат „големи разкази“ (Лиотар).5

Много показателно определение на историографията 
е дадено в енциклопедия „Британика“ като писане за слу
чилото се 8 миналото във вида на „разбиращ разказ“. Под
чертава се, че тази дейност доскоро не е била о т  особено 
значение за човешкото съществуване. В с та ти я та  пише, 
че това е дисциплина, „основана на критичен преглед на из
точниците, избор на конкретните детайли о т  автентич
ните материали в тези източници, както и синтез на тези 
детайли в единен разказ, който е издържал т е с та  на крити
ческо проучване... Съвременните историци се стрем ят да 
възстановят записа на човешките дейности и да постиг
нат по-дълбокото им разбиране. Тази концепция за тяхната 
задача е съвсем отскоро и води началото си о т  края на XVIII 
и началото на XIX век с развитието на „научната“ история 
и едновременното й налагане като академична професия. 
Тя извира о т  съвсем ново за човешката практика виждане, 
което предполага, че изучаването на историята е е сте ст 
вена, неизбежна човешка дейност. Преди края на XVIII век 
историографията не е в центъра на никоя цивилизация. Ис
торията почти никога не е била важна част о т  редовното 
обучение и никой не е предполагал, че може да дава някакво 
тълкуване на човешкия живот като цяло. Тази по-голяма за
дача е била възлагана на религията, философията, донякъде 
на поезията и художествената литература.“6

По-нататък, отново в енциклопедия „Британика“, ис
торията на изкуството като клон на историографията е 
определена като маргинална дисциплина и малко странна 
дейност за създаване на различни истории за архитекту
ра, скулптура, живопис, музика, танц, театър, кино, теле

5 Лиотар, Жан-франсоа. Постмодерната ситуация. С., Наука и изкуство, 1996.
6 http://www.britmnica.TCm/topic/historiography

http://www.britmnica.TCm/topic/historiography
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визия и литература, които „въпреки съществените разли
чия [...] имат някои общи характеристики. Една о т  тях  е, 
че т е  почти неизменно се правят извън департаментите и 
ф акултетите по история. Поради тази причина най-често 
останалите учени см ятат, че това са някакви екзотични 
занимания. Тъй като дейността на творците неминуемо е 
централна тема на повечето истории на изкуствата, т а 
кива истории обикновено включват формалистични анали
зи на художествените произведения. Козато става дума за 
изкуство, разликата между историята и философията е 
по-малка, отколкото в друзи области.“7

Разбираемо е, че историците на изкуството, след 
като прочетат такъв род т е к с т  за своята дейност в 
престижно енциклопедично издание, изпитват известни 
трудности да се почувстват в „центъра на цивилизацията“ 
със своите „екзотични занимания“. Независимо о т  това, 
движен о т  просветителската убеденост, че историята 
е „естествена, неизбежна човешка дейност“, проектът 
„Българският XX век в изкуствата и културата“ има за цел 
създаването на една новаторска, интердисциплинарна и 
интегративна история на изкуства. В тези опити ключов 
въпрос е дали вече съществуващи стратегии и съ ответ
ни подходи в съвременните историографски изследвания са 
приложими, или трябва да се тъ рсят нови пътища?

Първата най-често срещана съвременна стратегия 
на писане на историята е, когато вниманието е насочено 
към самото историческо явление. Документът е единстве
ното доказателство, сбор о т  знаци за декодиране (Ворин- 
гер, Рикьор, Рикерт, Зимел, Дилтай, Вебер и др.). Това е 
по-академично разбиране на историята като изследване, 
като влизане в обекта и неговото възприемане, като о т 
криване на причинно-следствените връзки. Резултатът 
е успокоен линеен разказ в хронологията на основните съ
бития. Тук е важно да бъдат подбрани събитията -  пред
става, която е близо до предмодерните или класическите 
възгледи за изучаване на историята. Цялото внимание на 
учения е насочено почти изцяло към обекта на изследване. 
Той иска да улови възможно повече специфики на явление
то  -  една доста трудна задача. В случая учените, за да ре

7 ИИр:/Лу Ьгйаппюа.сотЛорю/М2'к>подгарНу/,ВгапсНег-оЬНз!огуЙос274950
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конструират обекта на изследване, подобно на белетриста 
неизбежно използват въображението, интуицията, опита, 
знанията си, а о т  време на време дори спекулативни техни
ки. Тази стратегия е с най-дълга история.

В „Хамлет“ Шекспир определя същината на актьор
ската игра, „... чиято главна задача открай време е била и 
си остава до днес -  да държи... огледало пред природата: 
да показва... на всяко време о т  историята -  неговия верен 
отпечатък“.8 В този Хамлетов съвет към актьорите се 
съдържа формулата на привържениците на класическата 
стратегия за изучаване на историята на изкуството. А 
имено -  пъ тят  е в диренето на огледалните изображения, 
кръстосвайки границата между изкуство и природа, сце
на и социум, драматически човек и човек о т  живота, съо
бразно общите идеи и нагласи на времето. Един такъв тип 
изследване следва логиката на огледалата и се стреми да 
намери баланса между наличната специфична информация 
за явлението. Историкът я пресява през общите кодове на 
времето и упражнява собственото си право за съвремен
на интерпретация. За него историческите свидетелства 
са документи, представляващи знак за нещо друго, което 
той търси. В по-модерния си вариант тази стратегия се 
свързва с идентификацията и вчувстването в обекта на 
изследване. Тя се комбинира с друга по-късна стратегия, 
поставяща акцент върху интерпретиращите субекти. В 
този ред на мисли Пол Рикьор говори за разликата между 
описване (предмодерен исторически подход) и разбиране 
('Verstehen, в духа на немската разбираща социология и пси
хология на Рикерт, Зимел, Дилтай, Вебер и т .  н.) в полза на 
второто. За него проследяването на историята е изцяло 
специфична дейност, чрез която ние непрестанно антици- 
пираме (предугаждаме) предишния ход и съответния изход и 
коригираме постепенно нашите антиципации (догадки), до- 
като т е  започнат да съ ответстват  на реалния изход. То
гава казваме, че сме разбрали.9 Така предложената по-нова 
парадигма разчита на едно вчувстване, на едно мило, добро, 
симпатично, снизходително отношение на идентификация

8 Шекспир, Уилям. Хамлет, III действие, Втора сцена. -  В: Събрани произведения в
8 том а. Т. 3. С., Захари Стоянов, 1998 [превод В. Петров].
9 Рикьор, Пол. О т  т е к с т а  към действието. С., Наука и изкуство, 2000, с. 132.
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между всички участници в процеса -  творци, изследователи 
и читатели (зрители). Тя представлява едно осъвременено 
академично разбиране за история.

Друг тип стратегия, сродна със спомената по-горе, е 
характерна за едно по-късно, по-модерно мислене. Може да 
се каже, че като традиция тази стратегия може да бъде 
свързана с ранния Немски романтизъм о т  края XVIII и на
чалото на XIX век и по-специално с възгледите на Шлегел и 
Шлейермахер. Най-важният аспект в този случай е свързан 
с изучаването на явленията чрез тълкуването на техните 
значения, изграждани в процеса на създаване и възприемане 
(Гадамер, Хирш, Изер, Яус и т.н.). Тази гледна точка се отна
ся дохерменевтичните и рецептивни теории, където в цен
търа стои възприемащият субект. Съществени в случая 
са някои феноменологични идеи за реконструкция на усло
вията (Марк Блох) или на ситуацията (Ернст Херман), както 
и за откриване на непроучени проблемни точки и събития, 
като акцентът е поставен върху интерпретацията.

Хирш пише: „Ние, а не текстовете  сме маркерите на 
значенията, които разбираме. Текстът е само повод за зна
чение“. Важна разлика, която прави Хирш, е между норма
тивните и дескриптивните измерения нахерменевтичната 
интерпретация. Нормативността предполага вникване в 
целите, в ценностните предпочитания на субектите. Де
скриптивният начин на тълкуване търси същ ността на яв
лението, неговите значения чрез анализа на субективните 
интерпретации.10

Изер о т  своя страна счита, че текстовите  реперто
ари и стратегии просто предлагат рамка, в която читате 
лят трябва да конструира за себе си естетическия обект. 
„Текстът се трансформира и превежда, вследствие на ин- 
терсубектното взаимодействие между заложеното о т  ав
тора и реципиента“, в което според Изер важно място за
ема неизказаното („белите полета“), което обаче е скрито 
в те кста .11

Оригинално е предложението на друг представител 
на рецептивната теория -  Яус, която е свързана с истори-

10 Hirsch, E. D. Three Dimensions of Hermeneutics, NLH, 1972, pp. 245-246.
11 Iser, Wolfgang, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore and 
London: Johns Hopkins University Press, 1978, p. 107, p. 108, p. 168.
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зиращия поглед върху теорията на възприятието. Според 
него всяка рецепция и „четене“ са обвързани с предварител
ни напластявания и предишен опит. Последното и обуславя 
т.нар. хоризонт на очакване (Гадамер). В тази логика Яус на
стоява за провеждането паралелно и на синхронен анализ в 
историческото изследване, което по традиция проследява 
диахронни перспективи. Той смята, че о т  съпоставянето 
на двата типа анализ би могло да стане възможно опреде
лянето на актуалността на творбата, нейната роля, която 
е изиграла за времето си, било т о  традиционна или аван
гардна и т.н. Това би позволило дадено художествено съби
тие да бъде видяно 8 по-общ социален контекст.12 В този 
смисъл тази стратегия е обогатена с по-нови постструк- 
туралистични концепции.

При т р е т а та  стратегия вниманието се фокусира 
върху самите документи, разглеждани като дискурсивни 
практики. Различните елементи се изучават в контекста 
на конкретния комуникационен модел като част о т  целия 
дискурс в развитие, а не като м е та те кст  (Уирт). Тази глед
на точка е по-обективираща, охлаждаща и разчитаща на 
дистанцията. Тя има пост-модерен генезис и е насочена 
към „играта“ с архивите. При нея основният интерес е на
сочен към дискурсивните практики, т.е. към комплекса о т  
правила и конвенции, които дават стратегически възмож
ности за отразяване на събитията.

Важен представител на това направление е Мишел 
Фуко, според когото изходът е в археологията, която раз
глежда дискурсите не като документи, а като паметници.13 
Ученият се противопоставя на традиционните възгледи за 
история в няколко пункта:

1. Вместо разглеждане на хетерогенното, като се 
минава през някаква определена структура, по-правомерно 
е да се тъ рсят конкретно проявените (манифестираните) 
процедури на дискурса;

2. Съзнанието, мисленето, субективното желание не 
са основни двигатели на историята. Историята се появява 
като дискурсивни практики, процедури, трансформации;

12 Вж. Jauss, Hans Robert. Aesthetic Experience and Uterary Hermeneutics. Minneapolis, 
University of Minesota Press, 1982, pp. 20-39.
13 Фуко, Мишел. Генеалозия на модерността. С., Св. Климент Охридски, 1992, с. 
159.
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3. Историята не е обект. Тя е практика иди набор о т  
събития;

4. Историята не представлява линейно прогресивно 
развитие или някакъв еволюционен процес;

5. Метаезикът за историята не е просто обективен 
рапорт за събитията. Говоренето за история притежава 
огромна скрита структура, съставена о т  ценности, пред
почитания, дискурсивно-епистемологични процедури на ис
торика, съобразно неговия собствен контекст.

Фукоянското разбиране за историческо изследване е, 
че не би следвало да бъде търсена причинно-следствената 
връзка, единството на голямото случване на събитията, 
или пък да бъдат открити  предходните, чужди и враждебни 
на събитието структури. Историкът е призван да опреде
ли преплетените серии, позволяващи да се ограничи място
т о  на събитието, границите на произволността, условия
т а  за появата му. Това е една определено феноменологична 
перспектива за историята. В този смисъл не съзнанието 
и континуитетъ т (заедно с присъщите им проблеми за 
свободата и причинността), не знакът и структурата  са 
методологичните отправни точки, както при другите две 
стратегии, а такива понятия като събитие и серия, кои
т о  се свързват с произволност, дисконтинуитет, зависи
мост, трансформация.14 Знанието според фуко е създадено 
не за разбиране, а за разсичане.15

Въпреки че и в тр и те  случая, обсъдени по-горе, става 
въпрос за търсене на особености на изучавания феномен, 
о т  една страна, и на кодовете на времето, о т  друга, раз
ликите между анализираните най-често използвани стра
тегии в съвременната историография на изкуствата са в 
посока на това как да подходим към обекта на изследване, 
каква е перспективата, как да се направят някои неизбежни 
за всяко изследване ограничения. Разликите между избро
ените стратегии са твърде условни, но всички т е  имат 
свои силни и слаби страни.

И все пак -  кой е най-подходящият път за пренапис- 
ване на историята на изкуствата в България през XX век?

14 Пак там , с. 25, с. 29.
15 Пак там , с. 129; Вж. соидо Foucault, Michelle. Nietzche, Geneaology, History. -  In: 
Language, Counter-Memory, Practice (ed. Donald. F. Bouchard). Ithaca and London, 1977, 
p. 154.
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Възможно ли е изобщо да се посочи оптимална стратегия, 
след като на практика историкът може да използва всяка 
една о т  съществуващите стратегии, както и да изгради 
своя собствена, дори и в рамките на едно-единствено из
следване?

Както се вижда, във всички стратегии присъстват 
компонентите: събитие с неговата същност и значение; 
т е кс т  като отражение на събитието (понятието „ т е к с т “ 
в случая се разбира по-широко, той може да бъде писмен, 
но и визуален, аудио- или аудио-визуален); общ контекст; 
включващ нормите и нагласите на времето; неминуемо о т 
местване о т  страна на цялата верига о т  интерпретиращи 
субекти, включително и на изследователя. Различията са 
в йерархизирането и акцентите, които се поставят вър
ху определен елемент в процеса на пресъздаване на исто
рическия разказ. Макар и във всички видове истории тези 
компоненти да са налице, всеки тип стратегия има своите 
специфики и съответни проблеми, които са още повече, ко- 
га то  става дума за история на изкуствата.

Бих искала накратко да се спра на историята на пер- 
формативните изкуства, когато няма артефакти. Тя може 
да бъде причислена към т.нар. история на идеите. Пробле
мите и трудностите при създаването на такъв тип исто
рии са много точно формулирани о т  Фуко: „Не е лесно да 
се характеризира дисциплина като история на идеите: не
сигурен обект, зле очертани граници, заимствани о т  ляво 
и о т  дясно методи, лишен о т  праволинейност и постоян
ство ход. Изглежда, все пак, че могат да й се признаят две 
роли. О т една страна, тя  разказва историята на странич
ни и несъществени неща... историята на идеите се насоч
ва към цялото това прикрито мислене, към цялата игра на 
представи, които анонимно се носят сред хората... Анализ 
повече на мненията, отколкото на знанието, повече на за
блужденията, отколкото на истината, не на формите на 
мислене, а на типовете мисловност“.16 При отсъствието 
на артефакти историята на изпълнителските изкуства в 
крайна сметка си остава история на идеите par exelfence 
-  история на мненията, представите, типовете мислов
ност, в това число и на заблудите. Например рисунката,

16 Фуко, Мишел. Цит. съч., с. 157.
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снимката, записът на изпълнението, които сами по себе 
си биха могли да бъдат артефакти, не толкова отразяват 
събитието, колкото дават някаква лична интерпретация 
(на художника, фотографа, оператора и т.н.). В този сми
съл фукоянската стратегия, концентрирана върху анализа 
на архивите, видени като практики, системи за формиране 
и трансформиране на множеството изказвания, които се 
проявяват на свой ред като събития, изглежда подходяща 
за изследването на изпълнителските изкуства. Би следва
ло да се подчертае, че изпълнителските изкуства, както и 
евентуалните им писмени, визуални, аудио- и аудио-визуални 
записи са резултат о т  усилията на много хора в процеса на 
създаване и възприятие, на „разбиране на другите“. Затова 
в някои случаи херменевтичната и рецептивната стр а те 
гия, когато се изследва същ ността на събитието или зна
ченията на различните интерпретации, също би могла да се 
окаже плодотворна.

В търсене на изход в този лабиринт о т  стратегии 
учените предлагат и друга алтернативна парадигма по 
отношение на изпълнителските изкуства, която включва 
следните характеристики:

Поставяне на свидетелствата и на интерпретации
те  на историческите събития на преден план;

Осъзнаване на неопределеността и недетерминира- 
но стта  както на историческото събитие, така и на него
вата интерпретация;

Проявяване на усилие да се включи анализът на худо
жествените качества в театралната история;

Поставяне на опита за реконструкция на театрал
ните събития в по-широк социалнополитически контекст, 
което би спомогнало както да се вложи значение в събити
ето, така и да извлече значение о т  него.17

В случая, както може да се забележи, става дума за 
комбинация о т  стратегиите, изброени по-горе. В един т а 
къв комплекс се съчетават, подреждат и йерархизират раз
лични компоненти, съставящи някакъв инструментариум 
за изковаване на история. Всъщност тази позиция в голяма

17 Vince, Robert. Issues of Theatre History. -  In: New Directions in Theatre Research. 
Proceedings of the Xlih IFTR/FIRT Congress, (ed. W. Sauter). Munksgaard, Denmark, 1990, 
p. 34.
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степен е деконструктивистки ориентирана, доколкото же
ланието е на преден план да се поставя не самото явление, 
а свидетелството и интерпретациите. Едно такова изис
кване има своите основания, доколкото документът о т  
гледна точка на самото събитие, рецепция и интерпрета
ция никога не може да бъде самият артефакт.

Следователно работата на историка, особено на ис
торика на изпълнителските изкуства, така  както го виж
дат редица съвременни учени, в своята комплексност се до
ближава не към тази на разказвача (което е една по-стара 
традиция) или на изследователя, който следва някаква опре
делена методология (характерно за модерността), а до де
тективската  работа на напасване на ходове или до тази на 
редящия пъзел (от кейзове), където липсват части, а и об
щата картина, о т  която би могло да се гледа, се е загубила. 
В тази игра всичко има значение: и откриването на самите 
части, и разпознаването им, и свързването им една с друга, 
и разсичането, и въображението, и отношението на редя
щия, и предварителните му знания, практиката и опитъ т 
о т  играенето на други подобни игри.

Съществуват и други стратегии за пренаписване на 
историята на изкуствата. Една о т  тях се основава на т .  
нар. концепция на пресечните точки18, където ученият се 
опитва да намери съвпадения и разминавания в подобни 
едно на друго явления, като следва определен сравнителен 
подход и по този начин разкрива единичното чрез анализ на 
общото.

Текстъ т разглежда идеята за търсене на пресечни 
точки между отделните елементи и тенденциите в различ
ните изкуства. В известен смисъл това е опит да се адап
тира идеята за пресечните точки, която се разработва 
о т  средата на 90-те години на миналия век в рамките на 
мултидисциплинарен и мултинационален проект към Меж
дународната асоциация за сравнителна литература (1С1_А)19, 
о т  екип, чийто член бях и самата аз, който подготви чети-

18 nodal concept -  node -  букв, о т  англ, возел, възлова точка, точка  на пресичане.
19 International Comparative Uterature Association (ICLA) — Международната 
асоциация за сравнителна литература има за цел да насърчи изучаването на 
литературата о т  международна гледна точка  и се опитва да реализира тази  цел 
по пътя на международното сътрудничество, http://www.ailc-iola.org/site/ https:// 
benjami ns. com/#catal og/books/chi ei .xxii/mai n.

http://www.ailc-iola.org/site/
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pumoMHomo издание „История на литературните култури 
на Източна и Централна Европа. Културни пресечни то ч 
ки и разминавания през XIX и XX век“, с ръководители Мар- 
сел Корнис Поуп и Джон Нойбауер, „Вирджиния Комънуелт 
Юнивърсити“ (Virginia Commonwealth University)/f\мстердам- 
cku университет, „Джон Бенджамине Пъблишинг Къмпани“ 
(John Benjamins Publishing Company), 2004-2010 г. Важно е да 
се подчертае, че театъ ръ т беше включен в проекта, в тре 
ти  том  за институциите в качеството си на вид литера
турно изкуство, с акцент повече върху драматургичните 
текстове, отколкото върху представленията.

Концепцията за пресечните точки
Основната концепция на проекта „История на литера

турните култури на Източна и Централна Европа. Култур
ни пресичания и разминавания през XIX и XX век“ след дълъг 
период на дискусии кристализира около идеята за пресечни
те  точки. Както редакторите Марсел Корнис Поуп и Джон 
Нойбауер разясняват във въведението на четритомното 
издание: „Ако нашето заглавие определя географските гра
ници (Централна и Източна Европа) и обхвата на обекта на 
изследване (литературните култури), т о  подзаглавието 
„пресичания и разминавания“ , посочва ключовите аспекти 
на нашата методология. Пресичанията би следвало да бъ
дат разбирани в рамките на концепцията за пресечните 
точки, която разработихме за този проект. Ние „скани
рахме“ двестагодишната съвременна история на региона 
о т  пет различни ъгъла: (1) ключови политически събития, 
(2) литературни периоди и жанрове, (3) градове и региони, 
(4) литературни институции, и (5) фигури. Всяка една о т  
тези категории е групирана по силата на някакви „пресечни 
точки“, т.е. точки на контакт  или взаимодействие, в които 
се събират различните национални литератури и истории, 
жанрове, институции и видове. Посредством пресечните 
точки се установява нов тип концептуална и тематична 
мрежа, като се подкопават традиционните единства на 
националните литературни истории, които се разкриват 
като продукти на националните движения о т  деветнайсе
ти  век. В такъв случай фокусът върху „разминаванията“ оз
начава не само, че ние раздробяваме „големия разказ“, като 
предлагаме много кратки истории, всяка фокусирана вър
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ху специфичен въпрос и гледна точка, но също така, че ние 
заменяме предполагаеми органични структури (национална 
идентичност, дух на времето, жанр, период, и т.н.) с набор 
о т  противоречиви и взаимно опровергаващи се елементи.“20 

Тези пресечни точки са свързани с разглеждането на 
следните параметри:

1. Топографски: градове, погранични райони, междукул- 
турни коридори, мултиетнически региони, които пресичат 
националните граници, „хабитус“ (Бурдийо)21;

2. Времеви: политически, културни, художествени съби
тия, които предизвикват някакви съществени промени;

3. Институционални: фокусирани върху създаването на 
институционални структури, които контролират създава
нето, разпространението и възприятието на изкуството;

4. Конвенционални и жанрови: специфични естетически 
тенденции, художествени конвенции, „изми“, канони, догми 
идр.;

5. фигуративни: различни фигури (знаменитости) -  тво 
рци, митове, икони, герои, травма, женска идентичност, 
родно и чуждо, медии;

6. Медии, рефлексии (периодични издания, критика, тео 
рия);

7. Пространствено-времеви координати: хронологии. 
Следвайки концепцията за пресечните точки в изслед

ването си по проекта за литературните култури в Централ
на и Източна Европа през XIX и XX век., като участник в него 
се опитах да представя историята на българския театър в 
три  части, в зависимост о т  три  етапа на развитие 1. О т 
читалища22 към Народен театър в България. 2. Институ-

20 Neubauer, John, Marcel Cornis-Pope. General Introduction. -  In: Virginia History of 
Uterary Cultures of East-Central Europe. Cultural Junctures and Disjunctures in the 19th 
and20lh Centuries (eds. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer).Virginia Commonwealth 
University/ University of Amsterdam, John Benjamins Publishing Company. V. 1,2004, p. 5.
21 Хабитусът не е резултат о т  свободната воля. Също та ка  не ое определя о т  
структури . Хабитусът се създава о т  един вид взаимодействие между волята
и стр уктур а та , които  са формирани о т  минали събития и стр уктур и  и които  
формират настоящ ите практики и структури , а също предпоставят тяхн о то  
възприятие. Хабитусът се създава и възпроизвежда несъзнателно, „без никакво 
рационално търсене на съгласуваност, без никаква съзнателна концентрация“ .
Вж. Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London, 
Routledge. 1984, p. 170.
22 Читалище -  културен общински градски център, о т  санскрит cit/chit [чит]
-  „маркиране, разбиране, знание“ (производни -  чета, читател, учител, читав, 
читалище. Същ ествуват свидетелства за това, че първото театрално
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ционализиране и модернизация. 3. Налагане на задължителни 
социалистически модели срещу стилов еклектизъм на бъл
гарска сцена.23 Очертан беше и четвърти посткомунисти
чески период на развитие на неомодернистични и постмо
дерни нагласи в сферата на изпълнителските изкуства.

Тук бих искала да кажа още няколко думи за много ва
жните темпорални пресечни точки, свързани с проблема за 
периодизацията.

Периодизация
Логиката на разделение на развитието на литерату

рата (театъра) в проекта „История на литературните кул
тури на Източна и Централна Европа. Културни пресичания 
и разминавания през XIX и XX век“ е следната:

1. Период 1867-78-81 г. -  Национални освободителни дви
жения (1878 г. за България);

2. Период 1914-1918 г. -  Първа световна война (периодът 
между двете световни войни се разглежда като монолитна 
част о т  институционализирането и модернизацията на на
ционалните култури в различните страни);

3. Период 1945-1948 г. -  налагане на социализма -  терор;
4. Период о т  1948-1956 г. -  чистки;
5. Период 1956-1968 г. -  унгарски, чешки събития, Пражка 

пролет;
6. Период след 1989 г. -  демократични промени.24

Такава периодизация е по-обща и следва политически
те  промени през втората половина на XIX и XX век. В про
екта  се търсеха пресечни точки в областта само на две 
изкуства: литература и театър, които се отнасят за цяла 
Източна и Централна Европа. Но някои о т  предварителните 
хипотези бяха, че промените в изкуствата не съвпадат на
пълно с политическите промени. Също така някои движения 
в различните изкуства, които определят дадени периоди, са

представление в България е на комедията „Михал Мишкоед“ и се е състояло на 15 
август 1856 г. в читалище „Добри Войников“ -  Шумен.
23 History of Literary Cultures of East-Central Europe. Cultural Junctures and Disjunctures 
in the 19th and 20th Centuries (eds. Marcel Comis-Pope and John Neubauer). Virginia 
Commonwealth Uni versity/Uni versity of Amsterdam, John Benjamins Publishing Company. 
V. 3, 2007, pp. 167-169, pp. 192-195, pp. 228-231.
24 Записки о т  семинари на работната група “A Comparative History of the Litera- 
tures of East-Central Europe”, 1999-2000, NIAS (Холандски и н с т и т у т  за академични 
изследвания), личен архив.
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различни. В това отношение иновативен момент о т  про
екта  беше, че всеки период се свързваше с някои по-общи 
политически и естетически характеристики. Обичайната 
структура Романтизъм/реализъм/модернизъм/ постмо- 
дернизъм беше заменена с „гъвкаво тристранно разделение 
на (1) Национално събуждане, (2) Модернизъм, и (3) Литерату
ра по време на съветския режим. Всички национални култу
ри на Източна и Централна Европа преминават през тези 
периоди, макар и невинаги по едно и също време“25. Четвър
т и я т  период след 1989 г., когато настъпват демократич
ните промени, също се включваше като преходен.

Аналогично историята на литературните институ
ции (в това число и на театъра) в Източна и Централна Ев
ропа също беше разделена на три  периода, които обхващат 
„(1) националните пробуждания и институционализиране на 
литературата (1800-1890 г.), (2) литературните институ
ции на модернизма (1890-1945 г.), и (3) радикалната реформа 
на съществуващите институции по време на комунистиче
ските режими (1945-1989 г.).“26

Проектът „Български XX 8ек в изкуствата
и културата“. Някои методологически въпроси
Проектът „Български XX век в изкуствата и култура

т а “ по същ ността си е мулти- и интердисциплинарен и се 
стреми към интегриране на подходи в шест научни области 
(литературознание, музикознание, изкуствознание, теа- 
трознание, кинознание, архитектурознание) в една-един- 
ствена страна, през един-единствен век. В него се опит
ваме да адаптираме концепцията за пресечните точки. 
Идеята е да използваме интегративен подход на търсене 
на пресечни точки между различните елементи и тенденции 
в историята на изкуствата в България. Основният въпрос 
е как да накараме музите да затанцуват заедно, като Клио 
-  музата на историята -  играе главната роля.

В началото, през ранните етапи на разработване на 
проекта, ние мислехме тази история да бъде разпределена

25 Neubauer, John, Marcel Cornis-Pope. General Introduction. -  in: History of Uterary 
Cultures of East-Central Europe. Cultural Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th 
Centuries. V. 1..., p. 6.
26 Neubauer, John, General Introduction. -  In: History of Literary Cultures of East-Central 
Europe. Cultural Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. V. 3..., p. 1.
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8 шест отделни кратки истории на различните изкуства. 
Тогава се появи проблемът за класифициране на изкуства
т а  и намиране на общи полета, доколкото т е  биха могли да 
бъдат групирани по различни критерии. Например те  биха 
могли да бъдат вербални (литература, драма, песни, филми 
и т.н.) и невербални (музика, изобразителни изкуства, пан
томима, танци, филмови импресии, архитектура); визуални 
(литература, изобразителни изкуства, архитектура и т.н.), 
аудио (музика) и аудио-визуални (театър, екранни изкуства); 
да се представят на живо (да се играят в реално време пред 
очите на зрителите -  театър, музика, танц) и да са създа
дени предварително (литература, изобразителни изкуства, 
архитектура, музика и екранни изкуства); перформативни 
(изпълнителски -  театър, музика, екранни изкуства, хепъ- 
нинги, инсталации) и неперформативни (литература, изоб
разителни изкуства, архитектура) и т.н.

Всички тези възможни групирания биха могли да бъ
дат о т  голямо значение за създаването на интегративна 
историята на изкуства, но за съжаление, такъв подход из
глежда доста неясен и относителен, доколкото при изку
ства винаги има тенденция към трансформации, при които 
във вербалното може да се откр ият  невербални аспекти, 
в невизуалното -  визуални елементи, в неживата материя 
-ж и в о т , перформативност в неперформативното и обра
тно.

След това обсъждахме организирането на томовете 
по хронологичен принцип на разделяне на историята на из
куствата в България през XX век на по-големи или по-малки 
периоди. Така че въпросът за периодизация т а  дойде на дне
вен ред. По отношение на периодизацията си мислехме, че 
иновативният характер на изследването предполага включ
ването и преосмислянето на различни общи и специфични 
аспекти на промяна в развитието на различните изкуства. 
Обсъждахме да бъдат взети под внимание някои ключови 
промени в областта на изкуството, причинени о т  различни 
фактори, с оглед на изготвянето на определена периоди
зация или темпорално разделение. В работен порядък раз
граничихме два големи периода: преди Втората световна 
война и след Втората световна война. Един о т  основните
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Въпроси 8 този случай е дали Векът е разполобен?27 О тго 
ворът на този Въпрос би следвало да има предвид, че про
мените 8 изкуството са еволюционни, а не революционни 
и става дума по-скоро за по-дълги процеси, отколкото за 
критични точки на преобръщане.

Друго обстоятелство е, че XX век не може да се сре
же с нож и да се отдели о т  XIX и XXI век. Това е причина
т а  например да бъдат взети под внимание промените на 
национално пробуждане преди и след Освобождението през 
1878 г., както и не е изключено да бъдат анализирани някои 
художествени явления, появили се през XXI век.

През XX век процесите в изкуствата често проти
чат асинхронно и в различни условия. Една о т  хипотезите 
на проекта е, че националното пробуждане и институцио- 
нализирането на изкуствата са в симбиоза. Например всяко 
национално пробуждане е свързано с културно (творческо) 
обновление, включване в програмата на училищата и уни
верситетите на националния език и изкуства, създаване на 
инфраструктура за публикуването на книги и списания, по
ява на цензура, основаване на национални академии, библио
теки, театри, обръщане към националния фолклор, писане 
на истории и в частност на истории на изкуствата.

Важен момент е разработването на новаторска науч
на стратегия, която се противопоставя на идеите за „из
останалост“ и „догонване“ и предпочита изследването на 
самите процеси в контекста на българската културна си
туация. В случая една о т  целите е да се преодолее ниското 
национално самочувствие, без да се изграждат митологии, 
спокойно да се проучва развитието на изкуствата. Имам 
предвид да се гледа на „българския случай“ компаративис- 
тично като на някакво културно взаимодействие в локален, 
европейски, а защо не и в световен, глобален контекст. В 
таква парадигма фокусът би следвало да бъде съсредо
точен върху такива процеси като национално пробуждане, 
модернистично отваряне и институционализиране на из
куствата, комунистическо затягане, канонизиране на те к 
стовете и цензурата на изкуствата, посткомунистическо 
неомодернистично и постмодерно отместване.

27 Янакиев, Александър. Синема.Ьд. 100 години филмов процес. Личности/филми/ 
Кина. С., Титра, 2003, с. 166.
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Една о т  нашите предварителни хипотези е, че нацио
налните, по-скоро характерните за България и региона ли
тературни, изобразителни, театрални, музикални, кинема
тографски, архитектурни проекти и събития през XX век, 
преминават през аналогични процеси и фази, въпреки че има 
някои разлики във времето и динамиката на протичащите 
процеси. Доколкото тези идеи и модели в периода на мо
дернизация и европеизация през XIX и XX век често са прив
несени отвън, процесите не са автономни, но са зависими 
о т  вътрешни и външни фактори. Важно е, че историята 
на изкуствата в България, въпреки че е фокусирана върху 
националните особености, би следвало да се разглежда не 
само в национален, но и в по-широк регионален и европейски 
контекст.

Източници и свидетелства в перформативните
изкуства
Наред с проблемите за изследователските стр а те 

гии, периодизация та, пресечните точки, методологията, 
има още един въпрос, който е о т  голямо значение. Става 
дума за източниците, свидетелствата, емпирични мате
риали за реконструкция и преосмисляне на миналото, осо
бено на перформативните изкуства, при които няма арте
факти, а само текстови и иконографски интерпретации.

Какви са източниците и свидетелствата, които се 
използват за написването на историята на перформатив
ните изкуства? Те са твърде разнообразни. По принцип мо
га т  да бъдат разделени на писмени, иконографски, аудио и 
аудио-визуални (последните две се отнасят до по-късните 
технически изобретения през XX век за запис на звук, филми 
и видео).

Едни о т  най-важните източници са:
1. писмените свидетелства:
- текстове на пиеси, сценарии;
- отзиви за представления;
- текстови портрети на изпълнители, режисьори, 

сценографи и др.;
-интервюта;
- статии;
- теоретични монографии;
- биографии;
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- дневници;
- стенограми о т  художествени съвети през социализма;
- официални документи -  заповеди за назначаване, ос

вобождаване (уволнение), награди;
- досиета на ДС.
Бих искала да посоча някои проблеми с писмените до

кументи, свързани с перформативните изкуства. Много 
о т  тях  често митологизират даден драматург, актьор, 
режисьор или театър, опера и т.н. Всички свидетелства в 
тези източници могат да се взимат предвид, но задължи
телно би следвало да се анализират през определени кори
гиращи филтри като например общите ментални нагласи, 
политическата ситуация, ролята, която изкуството играе 
в обществото по време на периода, официалния дискурс, 
най-често срещаните дискурсивните практики, идиолект- 
ните характеристики на драматурга, актьора, режисьора, 
критика и т.н.

Други видове документи са:
2. иконографските свидетелства
-картини;
- портрети;
- карикатури;
- снимки.
Те основно предоставят информация за визуалните 

аспекти на перформативните изкуства. В действител
ност т е  биха могли да хвърлят светлина върху една много 
важна част о т  явленията, а именно -  да дадат възможност 
за разчитане на повечето т.нар. системни кодове -  кине
тични, проксемични, костюмни, декоративни, сценограф
ски, архитектурни (без музикални), както са дефинирани 
о т  К. Елам.28 Такава отправна точка при проучване на ху
дожествени явления е в основата на напоследък широко 
разпространените твърдения, че по отношение на изуча
ването на историята на перформативните изкуства, ико
нографията е една о т  най-надеждните дисциплини, която 
осигурява сравнително правдиви визии и представи за ху
дожествените образи. Тези проблеми подробно се дискути
рат о т  такива историографи на изкуствата като Мария 
Инее Аливерти, Кристофър Балм, Роб Иренстейн, Чезаре

28 Elam, Keir. The Semiotics of Theatre and Drama. London. Methuen. 1980, pp. 57-62.
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Молинари и др.29
При анализа на възможностите на театралната ико

нография като метод за изучаване на перформативните 
изкуства трябва да се подчертае, че е необходимо иконо- 
графските свидетелства да се изучават паралелно с всич
ки останали документи -  писмени текстове, но също и при 
възможност с:

3. аудиозаписи, които допринасят за добиване на пред
става за звуковите аспекти, лингвистичните и паралинг- 
вистични кодове и по-специално за гласовите и тембрални 
характеристики, дикция та, интонацията, мелодиката на 
речта и т.н. при дадено изпълнение.

Полезна информация може да се извлече и от:
4. аудио-визуални източници като кино, телевизия 

и видео, които също могат да се разглеждат както като  
иконографски свидетелства, така и като  документи, ана
логично на аудиозаписи те, даващи представа за звукови
те  аспекти, лингвистичните и паралингвистични кодове и 
по-специално на гласовите и тембрални характеристики, 
дикцията, интонацията, мелодиката на речта и т.н. при из
пълнението.

Следователно някои о т  методологическите пунктове 
в нашия проект, които вече са повече или по-малко изясне
ни, се отнасят до представата, че подходът следва да е му
лтидисциплинарен. Изследването трябва да се насочи към 
анализа на записите, които се разглеждат като практики 
и като системи за формиране и трансформиране на много- 
бройните изказвания, които се проявяват на свой ред като  
събития; документите са не само свидетелства, но и сами 
по себе си са обекти на проучване. Наложително е извест
но филтриране на текстовете  посредством дискурсивен и 
сравнителен анализ. Емпиричните изследвания трябва да се 
съчетават със социокултурен анализ и реконструкция на 
историческия разказ за развитието на изкуствата; тряб-

29 Aliverti, Maria i. Major Portraits and Minor Series in Eighteenth-Century Theatrical Por
traiture. -TR I, Autumn, 1997, pp. 234-254; Baime, Christopher. Interpreting the Pictorial 
Record: Theatre Iconography and the Referential Dilemma. -  TRI, Autumn, 1997, pp. 
190-201 ; Erenstein, Rob. Concerning the Necessity for a Theatre-Iconographie System of 
Documentation -  unpublished lecture, Instituto Internazionale perla RicercaTeatrale, Casa 
di Goldoni, Venice, 1991 ; Erenstein, Rob. Theatre Iconography: An Introduction. -  TRI, 
Autumn, 1997, pp. 185-189; Molinari, Cesare. About Iconography as a Source for Theatre 
History, unpublished paper, presented in Venice, November, 1991.
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6а да бъде сложен акцент върху естетическите аспекти, 
ф актите трябва да се поставят в локален (национален) и в 
по-широк съвременен обществено-политически европейски 
и глобален контекст, доколкото според настоящите анти- 
позитивистични теории, изображения и текстове по-ско- 
ро формират, отколкото възпроизвеждат социалния свят 
и неговите институции. В този смисъл нациите са „въоб
разени общности“ (Бенедикт Андерсън), Източна Европа е 
„изобретена“ (Лари Улф) и Балканите са плод на въображе
нието (Мария Тодорова).30

Екипът вярва във важността на проекта и че истори
ческият преглед на тенденциите в изкуствата в България 
през XX век може да допринесе за социалната и политиче
ската идентификация на локалната култура в рамките на 
по-широк регион. Последното би било стъпка към преот
криването и предефинирането на границите на национал
ната култура като част о т  европейската и световната 
култура.

Съвременните проекти, свързани с историята и раз
витието на изкуствата, трябва не само да представят 
нови факти и обяснения, но трябва да реконтекстуализи- 
рат вече известна информация в понятията на настояще
т о  и с оглед на бъдещето. Обединяването на усилията на 
учени о т  различни области е стъпка към общуване между 
хората в контекста на днешната глобализация, когато ло
кално и глобално се преплитат.

Можем ли да кажем, че една такава мулти-арт исто
рия ще бъде по-добра или по-лоша, отколкото отделните 
истории на изкуствата? Тази поредна история на изкуства
т а  в България ще се опита да представи промените в перс
пектива, подобно на гещалт изображението на заеко-пати- 
ца.31 Заекът не е нито по-добър, нито по-автентичен о т  
патицата, въпреки възможните лични предпочитания към

30 Андерсън, Бенедикт. Въобразените общности. С., Критика и хуманизъм, 1998; 
Улф, Лари. Изобретяването на Източна Европа. К а р та та  на цивилизацията в 
съзнанието на Просвещението. С., Кралица Маб, 2004; Todorova, Maria. Imagining 
the Balkans. Oxford UP, 1997.
31 Карикатурата, публикувана в немското хумористично списание Fliegende 
Blgtter(23 октомври, 1892, с. 147), е използвана о т  американския психолог Джозев 
Ястров в с т а т и я т а  му „О кото на ума“ . Jastrow, Joseph. The Mind’s Eye. — Populär 
Sei. M onthly54,1899, p. 312. Оригинално с т а т и я т а  е публикувана в: Harper’s Weekly 
(November 19,1892, p. 1114)
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единия или другия образ.
Същественият въпрос не е дали такава история е 

възможна, а дали т я  би могла да служи на първо място за 
развитие на изкуствата и на второ -  за историческото им 
преосмисляне в бъдеще.


