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Резюме: Как различните изкуства – киното, театърът, литературата, музиката 

– разказват прехода към демократизация? Това беше основният въпрос на 

Кръглата маса, проведена в края на септември от изследователите по проекта 

„Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, 

социалния опит и културната памет в съвременната българска 

литература“, провела се в кино Г8.  Културното наследството на прехода бе 

в центъра на дискусиите за паметта, сблъсъка между образа на свободата и 

пазарните механизми на управление на културата и изкуството, ролята на 

медиите.  

Ключови думи: образ, политически преход, кино, театър, музика, културна 

памет, медии 

 

Abstract: How do different arts - cinema, theater, literature, music - tell the story 

of the transition to democratization? This was the main topic discussed at a Round 

Table, held in the end of September at G8 Cinema by researchers for the project 

‘The Transition after 1989 - Interpretations of Historical Change, Social 

Experience and Cultural Memory in Contemporary Bulgarian Literature’. The 

cultural heritage of Transition was at the center of discussions about the memory, 

the clash between the image of freedom and the market mechanisms of governing 

culture and art and the role of the media. 
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Преходът след 1989 г. и неговите образи в различни изкуства беше 

темата на Кръглата маса, провела се в края на септември в кино Г8. 

Дискусионният форум се организра от екипа на изследователския проект 
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към ФНИ Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата 

промяна, социалния опит и културната памет в съвременната 

българска литература1. Ръководител на проекта е доц. д-р Ани Бурова, 

а Кръглата маса беше организирана и модерирана от д-р Галина 

Георгиева. 

Участниците представиха свои наблюдения по темата, а всяко 

изказване бе съпътствано от дискусия, въпроси и коментари. 

Проф. Камелия Николова направи въведение в темата, а 

обобщението ѝ на ситуацията в българския театър от периода 1989-2007 

г. открои една от най-важните характеристики на периода. „Ако трябва 

ударно да се започне с някаква ключова дума, с основен образ (…) това 

е образът на свободата. Имагинерна, пожелана, желана, дълго чакана, 

мечтана, но и настъпила рязко, някак си бързо, изведнъж, от една дата 

нататък. (…) В театъра тази свобода е много силно експлоатирана“. През 

90-те години на ХХ век театралната ни сцена се задъхва в запълването 

на много празнини и в наваксването на пропуснати текстове, нови 

стилове, постмодерни похвати и като цяло на всичко онова, което 

десетилетия не е било допускано от соцрежима. Именно 

систематизацията на това многообразие бе и фокусът на доклада на 

проф. Николова. Наред с ретроактивното набавяне на класически за ХХ 

век текстове, свободният вече български театър се опитва да осмисли и 

случващото се след 1989 г. Така продължи темата проф. Виолета Дечева, 

като коментира: „българската драматургия беше в абсолютно незавидна 

позиция спрямо конкуренцията, с целия поток, който се изсипа след 89-

а година, но пък постфактум, връщайки се към онова, което тя е 

оставила, бих казала, че то е доста солидно и дава доста добра представа 

за онова, което преживя българското общество в този период“.  

 
1 Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“, а 

екипът му включва изследователи от полето на литературата, културологията, социологията, историята, 

медийните изследвания, киното.  
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Българското кино след 1989 г. беше в центъра на изказванията на 

доц. Андроника Мартонова и д-р Деян Статулов. Мартонова разгледа 

образа на Другия в очите на българина, като предложи и обратната 

перспектива: българинът през очите на чужденеца. „Съвременното 

българско кино конструира по нов начин идентичността – смята 

изследователката – чрез  активиране на крос-културното сравнение по 

оста Свое – Чуждо. Въпросът, който седи, особено що се отнася до 

националните репери, е какво правим с тях – препотвърждаваме ги, 

трансформираме ги или ги отричаме? Потребността да се огледаме в 

Другия през екрана всъщност става още по-наложителна.“ Изказването 

на д-р Статулов беше под наслов: Киното като политика и отказът от 

политика в българското кино. Според него обаче в процеса на Преход 

политическият хоризонт, политическото като мислене, все по рядко 

присъства в родните филми, особено в игралното кино: „Единствено 

документалистите се опитват с променлив резултат да търсят и 

интерпретират теми и събития от близкото ни минало и настоящето.“ 

Последва размисъл върху причините  за отказ от екранна интерпретация 

на политическите промени в България, който преля в широка дискусия.  

Доц. Жана Попова представи част от изследване върху медийните 

образи на т.нар. „естрадна музика“. Сред въпросите, които изследването 

поставя, са: Какви метаморфози преживяват през този 30-годишен 

период музикантите и какви образи им изграждат медиите? Как 

естрадните музиканти разказват за края на естрадната музика? Ключова 

е тезата, че медийните биографии на музикантите на естрадна музика са 

важна част от „културната памет“ за общественото ни развитие.  

„Културната памет“ бе и в центъра на изказването на доц. Ирина 

Китова, но поставена в контекста на липсващите, приватизирани или 

изоставени кина и културни пространства. Кината винаги са били нещо 

повече от сгради, нещо повече от прожекционни зали, напротив – както 

за малките градове, така и за микроклимата на столицата традиционно 
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те са били важен топос в обществения живот, място за срещи, дискусии, 

придобиване на нови знания чрез лектории и неформални сбирки. 

Приватизацията на кината се мисли и до днес от представителите на 

филмовата, а и културната общност въобще като централна грешка на 

Прехода, а образът на полуразрушеното, умишлено нестопанисвано 

кино е неизменна част от ежедневието ни в лицето на един от най-

старите кинотеатри в Европа, кино Модерен театър, чиято сграда стои 

празна на бул. Мария-Луиза.  

От местата за срещи и културните пространства като формиращи 

общности, дискусията премина към въпроса за мястото на 

производствения процес и администрирането на изкуствата в условията 

на Преход и днес. Дали и до каква степен обаче финансирането и 

менажирането на култура са определящи за художествените търсения и 

визуалната естетика на авторите, е въпрос, който ще остане да отзвучава 

и да търси своите отговори далеч след приключването на Кръглата маса 

и дори след приключването на проекта Преходът след 1989 г. – 

интерпретации на историческата промяна, социалния опит и 

културната памет в съвременната българска литература. 
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