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Увод 

 

Архитектурно-скулптурните паметници като обекти с художествена, но и практическа 

стойност са един от главните инструменти не просто за „акционна пропаганда, а като средство за 

трайно идейно-художествено въздействие, за сериозно естетическо и политическо възпитание на 

народните маси“1 . Затова едни от главните индикатори за промени в политическо и идеологическо 

отношение в държавния организъм са архитектурният облик и монументалното изкуство, създавано 

в съответния период.  

Темата за паметниците от времето на социализма е една от най- актуалните в българския 

културен и политически живот. Това е едно от местата, в които „общественият дебат“  успява да 

плени немалка част от обществото и множеството мненията са понякога много противоречиви. 

Паметниците на късния „социалистически реализъм“, паметниците с националистически заряд, 

изградени през 1970-те и 1980-те години са и сред най- често срещаните поради историческата 

близост, а и поради мащабната културна политика на държавния организъм в последния етап на 

социалистическия период. Поради тази причина липсата на достатъчно научни и обективно 

представени изследователски данни за техния генезис, развитие и крайна форма предпоставя 

дебатите да бъдат непродуктивни и понякога вредни за българското културно и историческо 

наследство. 

(…) 

Целта на изследването е да представи  сферата на монументалната пропаганда по време на 

честванията „1300 години България“, като за целта се разгледа интензивното развитие на 

архитектурно-скулптурния паметник в културно- политическата обстановка преди и след април 1956г. 

Преди да се премине към разглеждането на политическия и идеологическия климат в НРБ след 

1956г., е нужно да бъдат изяснени и основните критиките на „новата линия“ към „тесногръдото 

тълкуване на метода на социалистическия реализъм“  в предишните години на култ към личността и 

неговите последици, а именно: Вълко Червенков и Антон Югов. Без тази ретроспекция монументите 

от 1981г. биха изглеждали като спонтанни „хрумвания“ или „архитектурни недоразумения“, биха 

били „извадени“ от генералния контекст на комунистическата пропаганда след 1944г. и много от 

техните художествени качества не биха били обясними и оценени освен в съпоставка с предходните 

периоди на развитие на социалистическия монумент. Естественият връх на този процес са няколкото 

конкретни обекта с архитектурна и художествена стойност, които представляват или биха 

представлявали културен интерес не само от научна2  гледна точка. 

(…) 

Като най- ценен източник за историята и оценката на монументите могат да се определят 

интервютата- разговори с конкретните личности, които са и автори на конкретните монументи- проф. 

Валентин Старчев, арх. Димитър Кръстев, проф. Крум Дамянов, арх. Росица Гондова и проф. Борис 

Гондов. Съществена помощ в изследването оказаха Златка Боджова от НХА, д-р Росица Събева от 

ИМ- Котел, екипа на паметника „Създатели на българската държава“, Юлия Маркова от 

мемориалния комплекс „Самуилова крепост“. 

                                                             
1
 Цит. Труфешев,Н. „Архитектурно-скулпторният паметник в България“,С., „Техника“, 1981г., стр.32 

2
 Напр. туристическа 
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1. 

ГЕНЕЗИСЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПАМЕТНИК 

В  „КУЛТОВСКАТА“ КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН И  

ЛЕНИНСКИТЕ ИДЕИ ЗА МОНУМЕНТАЛНА ПРОПАГАНДА 

 

 В политическата история на управлението на БКП има три дати с изключителна важност. Това 

са съответно: 09.09.1944г., когато де факто се осъществява достъпът до политическата власт; 

10.11.1989г.- бележеща края на системата на „реалния социализъм“ и, разбира се, преломната и 

централна за идеологията дата- 06.04.1956г., когато приключва Априлският пленум на ЦК на БКП. 

Този пленум е проведен в една преходна ситуация, започнала със смъртта на Йосиф Сталин3 , 

издигането на Тодор Живков  за Първи секретар на ЦК на БКП4, „размразяването“ в културния живот 

(1956-1958г.), както и поредното „затягане на юздите“5 , което успява да наложи Живков като 

„победител“ в борбата за властта между четиримата основни „кандидати“6  . Краят на този период 

(1953-1962г.) е белязан с избирането му за министър-председател на Министерския съвет7  .  

„Априлската линия“ е от фундаментално значение за БКП и поради външните предпоставки 

за този курс. Такива са решенията на XX Конгрес на КПСС (14- 25.02.1956 г.), по време на които 

генералният секретар на КПСС Никита Хрушчов  прочита доклада „ За култа към личността и неговите 

последици“8 . С този акт борбата за мястото на Сталин преминава във фаза, която е крайно изгодна за 

новия генерален секретар на ЦК на КПСС Никита Хрушчов. След смъртта на Лаврентий Берия и 

отстраняването на другите участници в новото правителство като Каганович и Булганин борбата за 

властта и нейното легитимиране е между Георгий Маленков и Никита Хрушчов. Широко 

коментираното „размразяване“ и изявленията, които ехтят сред интилигенцията, а оттам и сред 

обикнивените граждани, издигат Хрушчов като единствен ръководител и водач от нов тип, с което 

той се легитимира на принципа на противопоставянето на досегашната „култoвска“ политика във 

всяка една област, включително и монументалната пропаганда. В този аспект фундаментален за 

последавалото развитие на архитектурно-скулптурните паметници документ е решението на ЦК на 

КПСС и МС на СССР от 04.11.1955г. „За отстраняването на излишествата в проектирането и 

строитеството“9 . Така се цели  да започне обстоен анализ на построеното по времето на Сталин, да 

се направи препратка към връщането в „коловозите“ на „Лениновия план“ за монументална 

пропагaнда и съответно да се приеме една „десталинизаторска“ културна политика във всички 

аспекти на идеологическата пропаганда. 

1) „ПРЕДАПРИЛСКИЯТ“ ПЕРИОД НА ПОЛИТИЧЕСКО И КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (1944-1956г.) 

                                                             
3
 05.03.1953г. 

4
 04.03.1954г. 

5
 Калинова, Е. „Българската култура и политически императив 1944-1989г.“,С., „Парадигма“,2011, стр. 113 

6
 Антон Югов- министър- председател (1956-1962г.); Георги Чанков- първи заместник- председател на МС (1950-

1957г.) и председател на Държавната планова комисия;  Райко Дамянов- председател на Държавната комисия 
за строителство и архитектура (1956-1958г.); Тодор Живков- първи секретар на ЦК на БКП (1954- 1981г.) 
7
 19.11.1962г. 

8
 Калинова, Е. „Българската култура и политически императив 1944-1989г.“,С., „Парадигма“,2011, стр. 129 

9
 Труфешев, Н. „Монументалните изкуства и архитектура в България“,С.,“Техника“, 1968г., стр.152 
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(…) 

2)  ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА МОНУМЕНТАЛНОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 

„ПРЕДАПРИЛСКИЯ“ ПЕРИОД ОТ ЛЕНИНОВИЯ ПЛАН ЗА МОНУМЕНТАЛНАТА ПРОПАГАНДА 

(…) 

Самият Владимир Ленин поставя въпроса за монументалното изкуство и неговото 

въздействие сред бъдещите граждани на СССР. Подробно становище е изразено на  12.04.1918г. в 

Декрета, който Ленин подписва, „За паметниците на републиката“10 . Този документ е известен и 

като „Ленинов план за монументалната пропаганда“. Монументалното изкуство е представено като 

неделима част от облика на града и общественото пространтво и затова използването на някои от 

елементите трябва да бъде внимателно подбрано и вплетено в ландшафтната действителност. 

Затова и триумфалната арка става част от символа на социализма (освен на победата) твърде късно. 

Триумфалната арка, издигната в чест на победата над Наполеон през1812 г. на Кутузовския проспект 

в Москва, е построена изцяло отново през 1963г. 

(…) 

Основен белег през този период е появата на двутемие или многотемие в 

идейносъдържателната композиция на монумента. Пример за прилагане на многотемие е 

паметникът- Братска могила (1953-1956г.) в Парка на свободата11 , където скулптор е Й. Кръчмаров12 

. Основната идея е за възвеличаване на тези, които са се борили против „фашизма и капитализма“ и 

за налагане на народна власт. Първата тема е за завръщането на партизаните от Балкана като 

победители. Това е централната група от обелиска на паметника. Втората тема е посрещането на 

Съветската армия, която е разположена симетрично на фризовите композиции от първата тема. 

Третата тема е изнесена напред, където е представена с по три фигури, поставени на отделни 

постаменти.Те символизират братската дружба и помощ на съветския народ в областта на науката, 

икономиката и промошлеността. По-късно при анализа на такъв тип паметници се констатира, че 

мотивите за такова решение не са творчески, а предимно икономически- целящи да се представят 

няколко теми в един монумент, с което в два аспекта се нарушава Декрета от 1918г.- за лесно 

възприемане на композиционната структура и за „неограничен“ поток на средства за 

монументалната пропаганда. Подобни паметници са издигани предимно в големите градове като 

София, Бургас, Пловдив и други. Оценено е, че в тях липсват „особени творчески постижения и 

художествени качества“. Освен многотемието са изтъкнати „гигантизмът“ , прекалената сложност при 

архитектурно-художественото оформяне на ансамбъла, „разказвателният подход“ и 

„опростителското“ тълкуване на темите, което довежда и до отказ от творческо приложение на 

„символа, алегорията, метафората и художествената условност“. Вярна е и констатацията, че 

„българските архитекти не споделяха тези схващания, но мълчанието на архитектурния фронт през 

годините 1950-1954 улесняваше съществуването натова положение в областта на архитектурата“13 . 

Много важно за разбирането на социалистическото изкуство и по-конкретно на архитектурно-

монументалния паметник е стремежът към модернизъм, съчетан със стремеж към синтез между 

                                                             
10

 Труфешев, Н. „Лениновият план за монументална пропаганда и нашата съвременност“//„Ленинските идеи за 
изкуството и нашата съвременност“ съст. Василев, Ст., С., БАН, 1971, стр. 101 
11

 Дн. Парк „Борисова градина“ 
12

 Приложение 1. 
13

 Цит. Тонев, Л. „Архитектурата в България 1944-1960г.“, С., 1964г. стр. 192 
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града и селото, центъра и периферията в архитектурно и естетическо отношение. Стремежът за 

синтез е фундаментален като контрапункт на изкуството и неговата обратна връзка с масите преди 

1944г., когато тази връзка в  повечето случаи липсва според българските комунисти. Стремежът 

обаче за модерност е пряко противопоставяне на „сталинското“ изкуство от началото на 30-те години 

на XX в. Като пример за модернизъм в Съветския съюз може да се посочи дългогодишната работа на 

Льо Корбюзие в СССР по покана на тогавашната власт (20-те години на XXв.). 

(…) 

 

2. 

„ПРЕХОДИТЕ“ В „АПРИЛСКАТА“ ЛИНИЯ НА БКП КАТО КОНТРАПУНКТ 

НА „КУЛТОВСКАТА“ КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН 

 

 В периода след Сталин не може така ясно да бъдат откроени ясни и „големи по култовски“ 

дати. До началото на 70-те години процесите се групират в поредица от „преходи“, които обикновено 

са вътрешно-дръжавна проекция на външните събития в политически, икономически и културен 

аспект. Първият „преход“ би могъл условно да се обособи в годините на „тихото“ размразяване, на 

„неофициалната десталинизация“ (1953-1956г.). Следва културното „размразяване“ през 1956-1957г. 

и повторното „затягане на юздите“, започнало веднага след „демократизаторския импулс“ и 

завършило с XXII конгрес на КПСС (1958-1960г.).1961-1962г. бележи крайната фаза на „прехода“ на Т. 

Живков към властта и логично е в този период културните среди да си спомнят патоса на процесите 

след април 1956г. Следва пълното овладяване на държавната машина през 1962г. и това бележи и 

повторното „затягане“ в културно отношение (1963-1965г.). Тонът е смекчен14  и от средата на 60-те 

години можем да говорим за установен и работещ метод за контакт и въздействие върху културния 

елит лично от страна на Тодор Живков и хората в обкръжението му.  

 През 70-те години в България лицето на кулминацията в културното развитие на страната е 

Людмила Живкова. Създаването на програмите „Леонардо да Винчи“, „Константин Кирил Философ“ 

и др. говори за дългосрочната и мащабна културна политика по това време. Връх на това 

„десетилетие“ и изобщо културната политика на България след 1944г. са Асамблеята „Знаме на 

мира“ (1979г.) и честванията „1300 години България“ (1981г.).  

 

1.)„АПРИЛСКАТА ЛИНИЯ“ В ПОЛИТИЧЕСКО И КУЛТУРНО ОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 1950-те, 1960-те И 

1970-те 

(…) 

                                                             
14

 Хрушчовият патос е избягван и този път „нормализирането“ придобива по- устойчиви за властовите структури 
размери, а икономическите компенсации заместват дефицитната творческа свобода. 
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2.) ЧЕСТВАНИЯ И АРХИТЕКТУРНО-СКУЛПТУРНИ КОМПЛЕКСИ В УНИСОН С ЛЕНИНСКИТЕ ИДЕИ 

ЗА „ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И НАГЛЕДНАТА АГИТАЦИЯ“ 

(…) 

 

3. 

ЧЕСТВАНИЯТА „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ КАТО КУЛМИНАЦИЯ В 

РАЗВИТИЕТО НА МОНУМЕНТАЛНИЯ ПАМЕТНИК 

(…) 

1.) Идеи за отбелязване на годишнината от основаването на българската държава и 

организиране на Национална координационна комисия „1300 години България“ 

 

Идейният замисъл на честването предхожда практическата и идеологическата основа, на 

която реално успява да „стъпи“ и да се осъществи юбилеят от 1981г. Тази основа се свързва с 

Всенародната програма за „естетическо възпитание“ и новия културен подход, който започва да се 

налага в началото на 70-те. Извън сферите на образованието, конкретното културно направление или 

науката се появява „новият“ сектор на мащабното и комплексно културно взаимодействие на 

творческа основа и в страната, и в международен план. Ясен изразител са програмите, които 

започват работа непосредствено след 1975г.: „Айнщайн“, „Рабиндранат Тагор“, „Владимир Ленин“, 

„Константин Кирил Философ“ и др. Свързани в една идейна последователност; получили „идейното“ 

си начало още по времето на патрона си и непредполагащи край на културната им дейност, тези 

екипи и насоки успяват да „построят“ идеологически пътя като подготовка за върха в новото 

развитие на човека в „развитото социалистическо общество“15 . Първите две такива програми с най-

ясна насоченост към българската културна традиция, която ще отбележи 13-вековния си юбилей и 

стремеж за интернационално взаимодействие са „Николай Константинович Рьорих“ и „Леонардо да 

Винчи“.  

С решение на Секретариата на ЦК на БКП от 23.03.1978г. се утвърждава „Дългосрочна 

комплексна програма за издигане ролята на изкуството и културата за хармоничното развитие на 

личността и обществото в етапа на изграждане на развитото социалистическо общество“16 . 

Концепцията й е замислена от заместник-председателя на КК проф. Александър Фол, като така 

успява да получи нужната санкция за осъществяването на първата „целева“ програма, носеща името 

на Рьорих. Символът около избора на името е неясен, а и не толкова важен, колкото значението на 

дейността, която започва да извършва този проект още от същата 1978г. Пактът „Рьорих“ за опазване 

на културните ценности във време на война, подписан от ООН, успява да насочи вниманието към 

                                                             
15

 Еленков, Ив. „Културният фронт“, С., „Сиела“, стр. 317 
16

 ЦДА, ф.1 Б, оп. 78, а.е. 881, л.2 
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„ново мирно културно настъпление за опазване на националното наследство от всички страни, за 

разгръщане на ново мирно културно настъпление на Балканите, в Европа и в света“17 . (…) 

Главното събитие - изложбата на Н.К.Рьорих, е открита на 26.03. в сградата на СБХ, а 

посещаемостта надхвърля 1000 души дневно, което достига почти най-големия капацитет на 

галерията. Открит е и международен симпозиум, съсредоточен около личността и делото на Николай 

Константинович, на тема: „Ролята на културата в изграждането на всестранно развитата и 

хармонична личност“. Основаният преди по- малко от две десетилетия Великотърновски университет 

„Св. Св. Кирил и Методий“ получава задачата да се превърне в „школа“ на славянската мисъл и 

култура по изпълнение на целите и задчите на 1300- годишнината. Изложби и културни прояви има в 

Русе, Бургас, Пловдив, Варна, Плевен, Габрово, Асеновград и др. В международен план първото 

„кампанийно“ интернационално представяне е с център българския културен център „Дом 

Витгенщайн“18 във Виена . Изложби са представени и в Гана, Чехословакия, САЩ, Сирия, Индия, 

Финладния, Югославия, Иран, Швеция, Япония и др. Второто голямо международно мероприятие са 

двете дискусии, проведени в София на 17.05. и 20.06 , а домакин на най-значителното е отново 

Виена, където се провежда обсъждане на тема „Пактът Рьорих и опазването на културните 

ценности“. Като най-голям успех на програмата „Рьорих“ се счита подготовката на българското 

участие в Двадесетата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж същата година. 

Предвижда се дейността да продължи успоредно със следващите програми, като пример за това е 

идеята за българска копродукция с Индия и СССР за създаване на филм, посветен на Рьорих, неговия 

институт „Урусвати“ и бъдещото българо- индийско научно сътрудничество. Една от основните идеи 

за възстановяване на института е „осигуряване на програмата за 1300-годишнината на едно крупно, 

значимо и оригинално научно, научно-политическо и културно мероприятие със значителен 

резонансен ефект“. Прелюдията обаче към 1981г. минава през втората мащабна програма - 

„Леонардо да Винчи“, на когото самия Рьорих се е чувствал ученик и продължител на делото му. 

Програмата е приета на 06.02.1979г. отново по докладна-записка от проф. Фол. Основната 

тематика е ясно формулирана като „Хуманизмът в източно- християнската култура и италианския 

Ренесанс“. Задълбочаването в областта на хуманизма и „връзките между предренесансовите 

културно-художествени явления в Средновековна България и ренесансовата художествена култура“ 

ще играят базисна роля за „разкриване личността на Леонардо да Винчи(...)и да се постави в пряка 

връзка с целите и задачите на Националната програма за 1300 годишнината“ . Подготвителната 

работа се предвижда да бъде осъществена в периода януари-юли 1979г.; истинското разкирване на 

проектираните събития ще бъде разгърнато от октомври 1979г. до края на лятото на 1980г. Проектът 

съвпада и с посещението на Людмила Живкова в ООН и с Асамблеята „Знаме на Мира“. И двете 

кулминации в програмата са свързани с тематични изложби. Но безспорен връх е „Леонардо да 

Винчи и неговата школа“, представена в криптата на храм паметник „Св. Александър Невски“ от 

02.11.1979г. до 31.01.1980г. Освен оригинали на Леонардо са експонирани произведения на Андреа 

дел Верокио, Родолфо Гирландайо, Лоренцо ди Креди, Пиетро Перуджино, Андреа Соларио, 

Джампетрино и др. Последното голямо събитие е международният симпозиум „Хуманизмът и 

развитието на културите“, състоял се от 25-29.03.1980г в София. 

След приключването на по-мащабните акции финалът на програмата е отбелязан с 

издаването на книгата на Иван Богданов „Другото лице на Леонардо да Винчи“- за първи път появила 

                                                             
17

 Еленков, Ив. „Културният...“.......стр. 320 
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се преди програмата през 1979г. След закриването участниците са включени в научна екскурзия из 

страната, посветена на 1300 годишнината от основаването на българската държава. Така преходът 

към следващите програми и най- вече юбилейната 1981г. е направен. 

*   *   * 

Така изглежда де факто културната „подготвка“ преди честванията, свързани с основаването 

на българската държава. За Големия юбилей се споменава още в изказвания пред Юлския пленум от 

1968г. във връзка с решението на Политбюро за написване на многотомна история на България . От 

края на 60-те започват и поредицата исторически чествания, съпроводени с патриотично и 

„естетически издържано“ културно въздействие. Такива са празненствата по случай 90 години от 

Освобождението на България (1967г.); 25 години от социалистическата революция (1968г.); 90 години 

от рождението на Георги Димитров (1970г.); 250 години от рождението на Паисий Хилендарски 

(1972г.); 30 години от Девети септември (1974г.); 100 години от Априлското въстание (1976г.)  и др. 

Първият официален знак за подготовката идва по-малко от година, след като Л. Живкова 

става председател на КК. На 03.06.1976г. Секретариатът на ЦК на БКП дава началото на Държавната 

работна комисия „1300“, подчинена на Комитета за Култура. Освен председателя на културното 

ведомство в ръководството са и Александър Фол (първи заместник-председател на КК); Емил 

Александров (началник на отдел „Културни връзки с чужбина“ към КК) и Живко Попов (началник 

отдел към Министерството на външните работи). През октомври 1976г. първоначално приетият 

документ е изцяло променен и е представен като „Основни положения“ от Л. Живкова. Основната 

концепция на празника се състои в „обхват на цялото българско историческо време“, „чрез 

съчетаване на триединството на минало – настояще - бъдеще, тя трябва да очертае изминатия път, да 

утвърди нашите постижения във всички направления към 1981г. и на тази основа да очертае 

бъдещите перспективи...“ . Така през 1977г. този идеен проект е одобрен и до началото на 

следващата 1978г. текат „проучвателски“ работи във връзка с организацията на честването. Във 

„втория“ период 1978-1980г., когато тече изграждането на „юбилейната действителност“ се 

реализират и няколко по- малки по мащаб, но също свързани и предполагащи развитие 

отбелязвания: 35 години социалистическа революция; 700 години от въстанието на Ивайло; 110-

годишнинината от рождението на Ленин и др. Логичното прехождане към 1981г. бележи и други 

важни събития с празничен характер, планувани  и реализирани тогава. Същата година се провежда 

и XXVI конгрес на КПСС и XII конгрес на БКП; празнува се 90- годишнината от основането на БРСДП и 

70- годишния юбилей на Тодор Живков. Така комплексната програма не предвижда окончателно 

завършване в края на юбилейната година, а продължаване на масива на идеологическите кампании 

до 1994г., когато трябва да се отбележи половин век от социалистическата революция. 

Окончателното административно решение е взето на 04.04.1978г. от Министерския съвет и с 

него се учредява най-висшият организационен орган - Националната координационна комисия „1300 

години България“. Територията на стрната е подразделена на три сектора - Североизточна, с главни 

центрове Шумен и Велико Търново; Южна, където главни градове са Пловдив и Бургас и Западен с 

Видин и Благоевград. Столицата София има отделен статут . Малко след създаването на комисията е 

учреден и фонд „1300 години България“, където се набират средства чрез доброволен труд, дарения 

и др. „Централната динамична полуфункционална система „1300“ е внимателно изготвена чрез 

подробни консултации с чужди минали или предстоящи събития; такива са 2500-годишнина на 

Иранската империя; 1000-годишнината на Полската държава; 200-годишнината на САЩ; 2050- 

годишнина от основаването на държавата на даките в Румъния . Заключението е, че 
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„...емоционалният заряд, който носи 1300-годишнината, ще се поеме главно от художественото 

начало“. Затова и следва заключението: „Ограниченото пространство на едностранчивия популистки 

дискурс на старите партийни юбилейни чествания като мегдан на пропагандно-политически борби се 

трансформира сега в необятната националистическа шир, където политическото се притаява в 

„богатсвтото на българската култура“ . Затова и пред Националното съвещание с ръководители на 

идеологическите кадри проф. Ал. Фол определя като „привилегия, която ни отрежда правото да сме 

съвременници на действителния, на хуманно-класовия „златен век“ в историята на България“. В 

1300-годишнината, която е „програма за изпълнението на всички програми“, освен основните 

ключови области в организационно отношение са създадени допълнително четири отделни 

направления: „Паметта на родината“ („България в паметта на света“); „Социалистически принос 

1300“(„Социалистическа България в света“); „Строим 14-и век на България“ („България за мирен и 

благоденстващ свят“ и „Българи“ (името се запазва и в международните клонове на направленията). 

Според проф. Фол всичко това се дължи най-вече на творческото отношение между „човека, 

колектива и природата“, а по-конкретно в българския случай и българската култура това е една 

„гигантска етнокултурна лаборатория“, в която са вложени „заемки от античния, от индуския, от 

иранския, от сибиро- алтайския, от средноазиатския, от малоазийския, от византийско- арабския, от 

ренесансовия, от славянския свят“. Затова е и създадено „Движение за издирване материали и 

документи за историческите средища и за първорадетелите на българската култура 1878-1981г.“. 

Участието на деца е отново широко застъпено и се появяват конкурси като „Моята Родина в 2000 

година“; „Млади творци за 1300-годишнината“ и др. 

„Мантрата“ „1300“ започва да се появява навсякъде: във Варненски окръг стремежът е за 

изпълнение на VIII петилетка за 1300 дни; в завода за изолирани проводници в Смолян се появява 

лозунгът „Всеки работник в 1300 лв. годишна икономия на материали, суровини и горива“; 1300 дка 

пионерска и комсомолска гора; утринни кросове по 1300 метра из училищата и много други. Има 

идея за създаването на отделна медия- вестник „1300 години България“, който да информира 

подробно за инициативите на юбилея . 

Така на 01.01.1981г. официално Комитета за Култура дава началото и указанията на 

мащабните чествания. На съвеместно заседание от 26.12.1980г. на Държавния съвет, Министерския 

съвет, ЦК на БКП, БЗНС, НС на ОФ, Централния съвет на Българските професионални съюзи и ЦК на 

ДКМС се учредява и Общонародния юбилеен комитет, начело с Тодор Живков. Предстои да се 

осъществят няколко световни конгреси като Четвъртия световен конгрес по славянска археология; 

Първи световен конгрес по българистика; над 3000 изложби из цялата страна с показани над 800 000 

експоната; поредица от ежедневни тържества19 . Така би могла дори да се отчете и комплексната 

научна програма „НРБ-СССР-1300“, изпратила в околоземна орбита българо-съветския спътник „1300 

години България“, с българска космическа апаратура на борда . 

През юбилейната година в София се свиква и извънредно съвещание на Политическия 

консултативен комитет на Варшавския договор по български предложение за сигурността и 

разоръжаването в света; отбелязано е също обаче, че положението може да стена тревожно, ако се 

                                                             
19

 Пример са дните от 09 септември до 22 септември, когато са проектирани: Ден на българската държава, Ден 
на цветята и красотата на България, Ден на паметта на България, Ден на песните на България, Ден на земята и 
хляба на българина, Ден на шегата и хумора на българина, Ден на словото на българина, Ден на приятелите на 
България и много др. 
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наруши баланса между „триединството на минало-настояще-бъдеще“, „тъй като неконтролирана 

„историческа“ вълна, постепенно може да се превърне в национализъм“20 . 

 

2.) Основни направления на честването и международно сътрудничество 

(…) 

3. Монументалното изкуство през 1981г. 

(…) 

Паметникът „Създатели на българската държава“- гр. Шумен 

С разпореждане на бюрото на Министерски съвет от 14.03.1977г. е отменено решението за 

изграждане на три паметника в Мадара, Плиска и Преслав. Комитетът за култура и Изпълнителният 

комитет на ОНС- Шумен са натоварени да изработят идейното задание за мемориален комплекс, 

посветен на създаването на българската държава. През май 1978г. са обявени идейното задание, 

наградите и съставът на журито21 . 

Конкурсът преминава на два етапа. В първия вземат участие 15 колектива. Журито, 

председателствано от заместник- председателя на КК проф. П. Бербенлиев, отсява проектите и до 

втория етап са допуснати пет от тях. Няма присъдена първа награда. Със „завишено поощрение“ се 

нарежда работата на скулптура Борис Козаров и арх. Георги Папагалов. Трета награда е присъдена на 

колектива на скулптура Любен Прахов и арх. Димитър Кръстев, които са разработили идеята като 

катедрално пространство, оградено от двете страни от 13 златни страници на нашата история. Втора 

завишена награда получава проектът на скулптура Валентин Старчев и арх. Богдан Томалски. 

„Възпроизвежда се творчески споменът за „Златната църква“. С втора награда, а след това и 

премиран на втори тур, е оценена идеята на скулптурите Крум Дамянов и Иван Славов, архитектите 

Георги Гечев и Благой Атанасов, художниците Владислав Паскалев, Стоян Венов и инж. конструктора 

П. Хаджов. 

На 24.08.1979г. с решение на МС КК и ОНС- Шумен получават задачата да разработят и 

утвърдят комплексна програма за изграждане на мемориалния комплекс „Създатели на българската 

държава“. Строителството започва под ръководството на члена на Политбюро Пенчо Кубадински и 

секретаря на строителния комитет „1300 години България“ за Шумен Александър Джидров. В един от 

сондажите в скалната маса, където по-късно ще се извиси Симеоновата композиция, е вградена 

капсула със завет за идните поколения, прочетен от актьора Богомил Симеонов. 

Архитектурната част на паметника се състои от две групи раздвижени бетонни форми север и 

юг, изградени под различен ъгъл и образуващи по-малки пространства22 . Едната група като полуарка 

надвисва над втората. Вертикалните процепи между тях при дневно осветление действат като 

обелиск върху контраажура на челните плоскости. Различният им ъгъл оформя сенки и полусенки, 

които в различните части на деня оцветяват фигурите по различен начин и допълват възприятието. 

                                                             
20

 Еленков, Ив. „Културният фронт“, ..., стр. 391 
21

 Из „Конкурсна програма за създаване идеен проект на Мемориален комплекс на тема „Създатели на 
българската държава“- архив на паметника 
22

 Приложение 6. 
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Основните обеми на телата символизират идеята за създаване, развитие и възход на държавата от VII 

до X век. 

През юни 1981г. започва монтажът  на скулптурните композиции. Аспарух е първият хан, 

представен в експозицията. Той е представен в позицията, когато  точно след слизането от коня 

забива меча в завладяната земя. Преди всичко той е предвестник  на  създаването на  първата 

българска  държава по тези земи, което е получило международно признаване  в  681 година. 

Авторът на проекта  е наблегнал на този факт не само с движенията на  ръцете на  владетеля, но 

също така чрез частичното разположение на коня в тревистата основа, което допълнително 

увеличава  впечатлението за автентичност на посетителя. Композицията  символизира нашествието 

на  българите на  Балканския полуостров. Образът на хан Аспарух доминира в тази част на паметника. 

Затова проф.  Крум  Дамянов  е поместил  галерията на хановете23   на  18 метрова височина, 

окъсвайки ги от пода, като с това ги възвишава за действията им, извършени за страната. В краката на 

Аспарух е кучето, използвано като жертвено животно в чест на Тангра. Прототипът на коня е взет от 

Мадарските скали и е обърнат към владетеля, като така придава единство на композицията. Около 

нея са изсечени надписи от „Именника на българските ханове“. Релефното изображение под 

копитото на коня показва два много важни момента в историята на Балканите- траките, които са 

представени чрез образа на митичния певец и слушащия го лъв Орфей, а елинските колонисти - с 

плочка от колонията Круни24  от II в.пр.Хр. 

 Следващата част от скулптурната композиция обединява трима владетели, утвърдли и 

издигнали държавата в първите векове на съществуването и. Това са Тервел в ролята на дипломата, 

Крум - законодателя и Омуртаг - строителя. В галерията на „Тримата хана“ жестовете играят основна 

роля при художественото възприятие. Ръцете на Тервел се разминават, което символизира способа 

на гъвкавата дипломация за разрешаване на конфликтите; ръцете на Крум строго отсичат и поставят 

„рамките“, символизиращи и законността; Омуртаг спокойно се е облегнал на трона с отправен 

напред поглед, защото освен строител той е и философ. Под тази композиция е изсечен надписът от 

колоната на Омуртаг, която днес се намира в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико 

Търново. 

 Преломът в историята на Първото българско царство е показан в отделна бетонна ниша, 

оформяща светлинен кръст и седналия на трона с наведено силно напред тяло Борис25 . Тази 

композиция е обединена със „Златния век“, която е пресъздадена с фигурата на Симеон, гордо 

стиснал жезъла си, а отлявата му страна, заобиколен от книжовници (символ на новото светоусещане 

- християнската догматика), от дясната – болярите (символ на държавната цялост) и ниско долу са 

представени войните, без чиято „смелост и умения“ Симеон не би могъл да бъде василевс на 

българи и ромеи. 

 На отсрещната страна са представени мозайките - триптих на Симеон, дело на Симеон Венов 

и Владислав Паскалев. Всяко от телата, на които са монтирани паната, е под различен ъгъл - 45, 60, 

90, стилът показва идеята за постъпателно развитие на държавата. Мозайките са изпълнени от два 

равностойни елемента: фигурите са съчетани в горната част с доминираща над тях шрифтова 

композиция. В първото пано това е рунното писмо; при второто - глаголица; а при третото - 

кирилицата. Войните в първото пано „Победителите“ с акламации приветстват владетеля, облечен в 

                                                             
23

 ЦДА, ф.1096,оп.1,а.е.78,л.28-38 
24

 Дн. Балчик 
25
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пурпурно облекло. Лицата на фигурите във второто пано имат нерадостно изражение - така се 

показва, че актът на приемане на християнството не е минал без съпротива; третото пано пресъздава 

братята Кирил и Методий, техните ученици Наум, Климент, Ангеларий, Сава, Горазд, книжовниците и 

строителите на „Златния век“. С протокил на Държавната комисия за изобразителни и приложни 

изкуства и архитектура се оценява изпълнението на паната като „високо художествено равнище“26 .

  

 Отдалеч, както и от 1300-те стъпала, които водят от Шумен към платото на паметника, се 

вижда мащабният и символен силует, наподобяващ средновековна крепост. На върха се вижда само 

емблематичният лъв, разположен на 52 метра височина, тежи 1000т. и е изпълнен от 2000 елемента 

тъмен гранит. 

 Официалното откриване на паметника се случва с известно закъсение, но все пак в 

юбилейната година на 28.11.1981г., като лично присъства и Тодор Живков. И до днес той остава най- 

големият паметник от юбилейната 1981г. и символ на кандидатурата на Шумен за Европейска 

столица на културата 2019г. Този монумент не изразява „конкретен изобразителен елемент“, тъй 

като и представянето на българската история не може да се осъществи чрез простото „фасадно 

измерени и третиране“27 . 

 

Пантеон- костница на Георги Стойков Раковски и котленските възрожденци- гр. Котел 

(…) 

Мемориален комплеск „Самуилова крепост“- с. Ключ  

(…) 

Паметникът „1300 години България“- гр. София 

(…) 

 

Заключение 

 Монументалното изкуство от социалистическата епоха продължава „националистическия“ 

уклон до края на режима през 1989г. Съществени творчески или идеологически промени не са 

отчетени през десетилетието на 80-те. Така творчеството на българските скулптори и архитекти 

остава част от българското и световното културно наследство28. Оценката на конкретните 

художествени качества на произведенията в повечето случаи днес е поставяно на една плоскост с 

идеологическата оценка и печата на „рождената“ им година,  което предпоставя непродуктивни 

дискусии и обсъждания за тяхното бъдещо опазване и експониране. В случаите с паметниците от 

„сталинисткия“ период основните спорове се концетрират около тяхното ясно политическо и в 

повечето случаи съветско пропагандно влияние, което „замъглява“ чисто художествените качества на 

                                                             
26

 Приложение 8. 
27

 Интервю с проф. Крум Дамянов, проведено от Радослав Илиев на 03.02.2014г. 
28

 Напр. монументът на Асамблеята „Знаме на мира“ - гр. София, 1979г. (скулптoри: Крум Дамянов, Михаил 
Бенчев; архитекти: Георги Гечев, Благой Атанасов) 
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скулптурите и важността на конкретните монументи като наследство  на знаменити български автори 

като Васка Емануилова, Илия Петров, Любомир Далчев, Иван Фунев, Петър Дойчинов. Доста от 

паметниците пък от 60-те, 70-те и 80-те години започват да се създават и възприемат в абстрактна 

светлина, което пък предпоставя негативното мнение за тях да бъде основано не толкова заради 

политическата символика, колкото поради неразбирането на авангардната художествена идея. 

Липсата на информация и адекватно отношение към историческите свидетелства макар и от 

близкото минало предопределя ситуации, подобни на римското разрушаване на Картаген, а не на 

съвременния пример от Виена и австрийския паметник на Съветската армия. 

Темата за паметниците от времето на социализма е неразделна част от невинаги 

„културните“ дебати в политически измерения. Както почти всяка тема в сферата на културата и тази 

остава встрани от официализираната санкция и отношение на Министерството на културата29, а 

професионалните и културни среди като Съюза на българските художници и Съюза на архитектите в 

България не успяват да съвместяват няколкото роли на ведомства, институти или просто на така 

нужната обективна оценка.  

 Културно- историческото наследство и историческата памет не би следвало да са обект на 

дискусия за неговото априорно опазване. Разбира се, преосмислянето, „приобщаването“ и 

усвояването на средата на монументите от социалния организъм е процес, който не просто 

предполага, а изисква подобни обсъждания. Само така ще може да се осмисли и приеме нуждата 

свидетелствата от историческото развитие да бъдат запазвани in sito. 

 Възможността за онагледяване на конкретния исторически период посредством паметниците 

на монументалното изкуство позволява и тезите, които се изказват по отношение на политическото и 

културното развитие, да „черпят“ обосноваване и чрез тази сфера на „идеологическия фронт“. Само 

така историческата памет ще бъде съхранена и утилитарна както за науката, така и за обществото. 
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