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РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – 
ХОЛОГРАМА НА ЕПОХАТА (ШЕВИЦАТА)

Люба Ат. Златкова

RYTHMICAL MODEL IN THE ART –  
A HOLOGRAM OF THE EPOCH (THE EMBROIDERY)

Liuba At. Zlatkova

ABSTRACT: The report describes rhythmical models of the arts as an information about 
the epoch, nationality, traditions, history and human development. This understanding 
gives us a reason to speak about the rhythm as a cycle, which assumed in a small piece 
all the human knowledge just like a hologram. The symbols of the embroidery are con-
sidered as a part of the life cycle.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

„Без да излизаш от двора – да познаваш света.  
Без да надничаш през прозореца –  

да виждаш Небесния път.“
ЛаоДзъ

Човешкият живот е свързан с ритмическо редуване на определени мо-
дели на времето, природата, планетата, Вселената. Редуването на деня с но-
щта, житейските цикли, периодиката на действия и дейности, които извърш-
ваме, имат своя организация, логика и смисъл и носят неминуемо развитието 
в себе си като цел.

Ритмичен модел може да се нарече всяко повтарящото се явление или 
последование, което има своя структура, характерни елементи от житейската 
или културната сфера, организирани съобразно спецификата на тази сфера, 
има определена продължителност и се повтаря на принципа на остинатност в 
зависимост от характера и материала на елементите си.
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Изкуствата, като форма на проявление на мисленето и битието на чо-

века и обществото, което ги създава, притежават характерни за всяко едно от 
тях ритмични модели, които имат специфични особености не само по отно-
шение на конкретното изкуство, но и по отношение на историческото време, 
в което са създадени и живеят. В най-чист вид, без примеси и компилации 
ритмическата модалност битува в жанровете на народното изкуство и отра-
зява промените и развитието на човешкото мислене, което от своя страна е и 
причина, и следствие за развитието на съответното изкуство.

Народното изкуство съчетава в себе си всички проявления на различ-
ните изкуства като специфика. В него присъстват и музика, и изобразително 
изкуство, и архитектура, и слово, но в неделимо единство, без елитарността 
на съвременните им аналози. Т. е. всяка страна от тази симбиоза събира в 
себе си чертите на националното, стиловото, жанровото и ги пречупва през 
призмата на епохата и битието на хората. Приказката, текстът на народна-
та песен, гатанките, пословиците, скороговорките, използвайки изразните 
средства на словесното изкуство, са проявление на мисленето и вярванията 
на човека в епохата, през която са създадени. Песните и танците съдържат 
белезите на времето, проявени чрез елементите на музиката и движенията. 
Облеклото и аксесоарите носят характера на селището, повтарят природни 
форми, наподобяват цветово цветовете на сезоните, на флората и фауната на 
мястото. Къщите, мостовете, градините, дворовете са съобразени с географи-
ята на района, с климата, а стилът и украсата им са свързани до голяма степен 
с начина на живот, поминъка и културата на населението.

Ритмичните модели в изкуството имат естествена връзка със стила. 
Понятието стил има много значения. В ежедневния език най-общо означава 
начин, по който изглеждат нещата около нас – сградите, музиката, картините, 
външният вид на хората, техните маниери и поведе ние… Казваме „има стил“ 
за всяко нещо или всеки човек, който има собствена „физиономия“, характе-
рен облик. В изкуството стилът се оформя на основата на общи белези, кои-
то стават отличителни черти на творбите от дадена епоха, пoĸoлeниe, гpyпa 
твopци или oтдeлeн xyдoжниĸ (aвтop). Ритмичният модел е форма на прояв-
ление на стиловите черти на епохата.

Нeвинaги cъщecтвyвa pязĸa гpaницa мeждy paзличнитe cтилoвe в 
изĸycтвoто – в пoвeчeтo cлyчaи вceĸи нoв cтил ce зapaждa oт пpeдxoдния и 
пocтaвя ocнoвaтa нa слeдвaщитe. Това се отнася и за народното изкуство, като 
симбиоза между различните му проявления – музика, слово, движение, фор-
ма и цвят.

Πpи изгpaждaнeтo нa индивидyaлeн cтил в музиката, литературата, жи-
вoпиcтa и останалите изĸycтва творците ce yчат нe caмo oт дpyгитe твopци, 
нo и oт пpиpoдaтa, eмoциитe, дeйcтвитeлнocттa, oт ceбe cи. Учат ce чpeз 
пoдpaжaниe, eĸcпepимeнтиpaнe, oтpицaниe. Πocтeпeннo се изгpaждa cиcтeмa 
oт зaĸoнoмepнocти пo oтнoшeниe нa фopмитe, pиcyнъĸa, тoнaлнocтитe, тe-
митe, cюжeтитe. Taзи cвoeoбpaзнa cиcтeмa oт xapaĸтepни бeлeзи e нeпoвтopи-

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата (шевицата)
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мa, личнa, пpaвдивa пo oтнoшeниe нa cъщнocттa мy. B минaлoтo eдин cтил 
e бил вaлидeн зa определена епоха и е внасял своите белези във всеки вид 
изĸycтвo – живoпиc, гpaфиĸa, мyзиĸa, слово, apxитeĸтypa, движение и танц.

„Стиловете на отделните майстори, работещи в една и съща епоха и на 
школите или посоките, образувани от тях, носят известни общи признаци. Те 
определят сборния стил на епохата, който отразява или предвещава духов-
ните идеали на времето, изказва или създава схващанията, възгледите, вкуса, 
чувствата, стремежите и главните искания на века. Такива са италианските 
стилове Треченто, Кватроченто, и Чинквенченто, както и стилът на Българ-
ското Възраждане“(1).

Съществуват и признаци от друг род, които определят стиловете. Сти-
лът на всеки майстор отразява до известна степен народността му, общите 
племенни черти, вкуса и схващанията на народа, чийто син е той. В стило-
вете на различни майстори от една и съща народност се забелязват еднакви 
черти, колкото и малко да са наглед. „Творчеството на тия гении прилича на 
отделни върхове, които се издигат обаче от обща земя. Затова и става дума 
за народностен стил, който се мени според времето, но продължава да пази 
най-главните си признаци“(1). По тях може да се определи кой народ или коя 
страна са създали дадено произведение, без да се има предвид, откога битува 
то и кой е неговият създател. Затова говорим за японски, за арабски, египет-
ски, холандски или българскистил. В основата на стила стои ритмическа по-
следователност от елементи на даденото изкуство, а тяхното своеобразие от 
комбинации е носител на белези, по които може да се идентифицира нацио-
налността и епохата на съществуване на явление или артефакт на изкуството. 
С други думи ритмичните модели, като носители на белезите в едно изкуство, 
събират най-важните черти, по които може да се разпознае стила на епохата, 
националността, автора или тесахолограма на своето време.

Що е холограма? Това е цялото, проявено в неговата най-малка части-
ца. Най-новите научни изследвания доказват, че Вселената е гигантска холог-
рама. Тази идея обединява и религия, и философия, и наука.  

Информация за Вселената, за Цялото се съдържа във всяка нейна част, 
в нас самите и във всяка наша клетка: „Точно както всяка част на една холог-
рама съдържа образа на цялото, всяка част на вселената обгръща цялото. Това 
означава, че ако ние знаем какъв подход да изберем към нея, можем да откри-
ем по принцип цялото минало и неявните следствия за цялото бъдеще, които 
са също забулени във всяка малка част на пространството и времето“(5).

Холограмата притежава фантастичен капацитет за съхраняване на ин-
формация и е възможно да се запишат множество  различни образи върху 
една и съща повърхност. Идеята за холограмата обяснява и разпознаването 
на познати неща. „Под холограмата остава скрит един по-дълбок ред на съ-
ществуване, едно необятно и по-първично равнище на реалността, което по-
ражда всичките обекти и явления на нашия физически свят по приблизител-
но същия начин, по който дадена холографска плака поражда холограма“ (5).
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Всичко във Вселената е всъщност Едно!Още в Кибалион е казано: „Въ-

преки че Всичко е в Цялото, също толкова вярно е, че Цялото е във Всичко.“
Според физика от Лондонския университет Дейвид Бом и неврофизи-

олога от Станфордския университет Карл Прибрам Вселената е своегорода 
гигантска холограма, Тогава всяка материална частица може да се тълкува 
като холографска лента, която съдържа отговори на въпроса за миналото. 
Това дава право да се предположи, че ритмичните модели в изкуствата носят 
информация за миналото и представляват миниатюрни холограми на част от 
миналото, на различни епохи и стилове, на събития и човешки съдби.

Елементите на всяко изкуство са организирани във времето и прос-
транството чрез ритъма. Специфичните комбинации между изразните им 
средства носят белезите на епохата и националността. В това единство рит-
мическата последователност е формата, а вариантите– съдържанието. Рит-
мичният модел притежава и двете – и форма, и съдържание. Промяната в 
съдържанието показва как се променя мисленето на хората и развитието им 
чрез изразните средства на всяко изкуство.

По съчетанието на изразни елементи и по тяхното редуване можем 
да разберем как са живели хората, сътворили тази песен, танц, шевица или 
градеж.

При бродирането е интересно, че „посоката на повторение на бодовете 
е от- ляво надясно, сходно с писането в българския език. По същия начин из-
писваме буквите, които свързваме в думи, а от тях правим изРЕЧения“(4). По 
същия начин – от- ляво надясно се изписват и нотите на петолинието, и фи-
гурите на танца. „Конецът изпълнява функцията на Мъжкото (оплождащо) 
начало, което втъкава (втъква) своята Същност (цвят, дебелина, материал) в 
бялата повърхност на плата. Резултатът – Образно Слово“(4). Какво предста-
влява  шевицата? Шевицата в носията на българката е разказ как се е развивал 
светът, отношенията с боговете, отношенията между мъжа и жената.  За да 
бъде разчетен кодът, е редно да знаем какви са били представите на старите 
българи за света.

Колкото е по-богата една жена, толкова повече орнаменти и цветове 
има по дрехите ѝ. Елементите, които оформят ритмичния модел на шеви-
цата – ромб, Х, свастика и сувастика, дървото на живота, геракът, Богинята 
Майка и техните съчетания могат да се разглеждат като холограма на бита, 
социалния статус и мястото ѝ в йерархията – в семейството и в обществото. 
Символите са едни от първите писмени знаци още от зората на човечеството. 
И обикновено носят в себе си уникална информация.

Един от основните символи е ромбът. Това е женското начало. Ромбът 
може да има няколко разновидности. Различните съчетания показват:  

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата (шевицата)
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Символът „Канатица“, известен от чипровските килими: 

Той е един от най-древните и широко разпространени символи по све-
та, запазил се без изменения от дълбока древност до наши дни.  Първото из-
вестно изображение е от около 5300 години пр. н. е. и е върху глинен съд, 
открит в селищна могила Хаджилар, на около 615 км южно от Истанбул.  На 
почти всички места по света фигурата символизира вечен живот (или дълго-
летие), използва се като амулет за защита от зли сили и негативни влияния и 
е символ, който носи щастие и благоденствие на притежателя му.  В България 
наименованието „Канатица“ може да се преведе като „Криле“, 

Символът на ябълката се тълкува като плодородие и знак за любов в 
българската сватбена обредност 

Знакът Хе вселенски знак и означава защита. Асоциира се с женските 
признаци, представлява преграда или край. Той обединява алфата и омега-
та  - началото и края.

Свастика и сувастика: Свастиката (санскр. – суасти, – „Да бъде до-
бро“) в българския фолклор се свързва с култа към Слънцето и светлина-
та. Този символ съдържа в себе си познание за Вселенатаи е втъкан в целия 
ни бит и философията на народа ни. Прадедите ни са го изобразявали върху 
всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и шевица.  Свасти-
ката в шевицата е като пожелание за благополучие.  

Дървото на живота е митологема. То свързва този свят с отвъдния. 
Дървото олицетворява цикличния характер на космическата еволюция– жи-

Люба Ат. Златкова



173
вот, смърт – чрез раззеленяването и окапването на листата всяка година. Ко-
рените му са населени с дребни подземни животинки, в клоните и над коро-
ната се подслоняват и летят птици – по този начин дървото свързва земния и 
небесния живот.  

Короната олицетворява небосвода с неговите реални и свръхестест-
вени обитатели. Стволът разделя небето от Земята и съответства на средния, 
земния, човешкия свят. Корените символизират долния, подземния свят. То 
може да се интерпретира като път към света на небесните богове или подзем-
ните зли сили. Този символ присъства и в шевицата на българката. Той бива 
представен по няколко начина. Може да е клонка, завършваща с пиле, можеда 
е човекоподобна фигура или насложени един върху друг триъгълници.

Геракът е птица. Това е гарванът, който е кацнал на световното дърво. В 
средата на пазвата ѝ е световното дърво, а отгоре, на яката има черно везмо. 
Това е въпросният герак. Това е символ, който придава завършеност на всич-
ко, той е пазител на семейното огнище.  

Богинята Майка е друг символ, който присъства в българската бро-
дерия. В повечето случаи тя се изобразява с ромба. Но има и още един об-
раз – под формата на лоза. Самата тя е съставена от други символи, за да се 
подскаже, че майката има организираща функция.

Знакът по дрехата на българите е служел за украса, но е имал и предпаз-
на (защитна) функция в облеклото на хората в миналото.  Това е кодираният, 
символен език за ангелските (невидимите) сили, които да го четат и разпозна-
ват.  Образите (символите) според Мирча Елиаде[3] показват всичко, което е 
непокорно на понятията. Или Символът предхожда и превъзхожда Понятие-
то.  Той е носител на съответната Същност преди тя да е „облечена“ в съответ-
ното Слово. Украсата на облеклото, дело на българката, носи отпечатъка на 
семейно-родовите традиции, на мирогледа и нравите. Именно тя се отличава 
с най-пълноценна етническа натовареност,  с роля на социален регулатор. Ос-
новните цветове, използвани за направата на шевицата са червено и зелено 
върху бяла основа (ризата).

Шевицата е „разказ“. Използвани са „клишета“ – еднотипни образни 
компоненти, организирани във фриз. Българите са разказвали чрез везаната 
шевица, чрез „монтажа“ на стъпките – елементи на хорото и чрез словото – 
било то песен или приказка. Този тип фолклорно мислене е наречен от науката 
монтажно мислене. На този принцип на монтажа днес са „построени“ игрите 
ма-джонг, пъзел и др. Везаната шевица е типичен пъзел. Тя е „регламентира-
на“ за изпълнение в даденото село. Всяка от фигурите има символика. Ако не 
се изпълнят според канона, би се объркал езикът на общуването. Същото се 
отнася и за частите от облеклото – всяка от тях има своята семантика.

Шевицата е винаги ритмична – по полите, ръбовете на ръкавите, кръго-
во затворена, което символизира житейския кръговрат. Циклите, през които 
трябва да премине живота на човек без прескачане и без отклонение. Човеш-
ките фигури в шевиците са наредени точно както е структурата на семейство-
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то – мъжка, женска, малки ромбчета – децата. И това се повтаря до безкрай, 
за да няма край кръговратът на живота, на родословието, на фамилията. И 
което е най-впечатляващо, върху най-ранните църковнославянски книги, 
които са били ръкописни, в заглавиятасе виждат същите фигури – петел, 
паун, змей и същите плетеници от ромбове и многоъгълници. Ритмични мо-
дели на житейските, социалните, обществените цикли, холограма на живота 
в един негов миг, знание и мисъл, (за) минало и бъдеще.  
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