
 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„Епископ Константин Преславски” 

Педагогически факултет 

Катедра „Педагогика на изобразителното изкуство” 

 

 

 

 

Изобразителното изкуство 

като академична дисциплина 

в учебната програма на бъдещите 

архитекти и урбанисти 
 

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд 

 

 

 

 

 

докторант: 

гл.ас. Яким Дейков 

УАСГ, София 

 

научен ръкововодител: 

проф. д-р Благомир Папазов 

ШУ 

 

 

Шумен, 2014 



 

Дисертационният труд на гл. ас. Яким Николов Дейков, кандидат за 

научната и образователна степен „доктор” е обсъден и насочен за 

защита на разширен съвет на катедра „Педагогика на изобразителното 

изкуство” при ШУ „Епископ Константин Преславски”, състоял се на 

10.04.2014г. 

Област на висшето образование: 1. Педагогически науки. 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… 

Докторска програма: Методика на обучението по изобразително 

изкуство.   

Научен ръководител: проф. д-р Благомир Папазов. 

Дисертационният труд съдържа два тома. Том 1 – увод, изложение, 

заключение, професионални мнения и коментари, библиография 

(72 заглавия). Изложението се състои от три части. Първата визира 

общо педагогическа проблематика, втората – художествена и 

градоустройствена проблематика. Третата част са приложенията, 

изнесени в отделен том. Писменият текст е с обем 214 страници. Том 2 

– приложения – съдържа 32 страници и 149 фигури.  

 Приложение I съдържа произведения от учебното творчество на 

кандидат-архитекти, кандидат-студентски етап.  

 Приложение II съдържа произведения от учебното творчество на 

кандидат-архитекти, студентски етап. 

 Приложение III съдържа илюстрации от работата на автора със 

студенти от специалността Урбанизъм. 

Настоящият автореферат представя труда в синтезиран вид. 

 

УВОД 

Преподаването на изобразително изкуство е педагогическа дейност, 

значима както в общообразователен, така и в академичен план. 

Учебният предмет Изобразително изкуство е неотменима част от 

обучението на децата и младежите – от предучилищния етап до края на 

средното образование; в специализираните средни художествени 

училища е сред водещите дисциплини. В основата на обществената му 

значимост е взаимовръзката образователна-възпитателна функция, 

върху която е акцентирано в педагогическата наука.  



 

Академичното и университетско преподаване е адресирано към 

аудитория от младежи, съзнателно избрали изкуството за висше 

образование, професия и съдба. Сред тях са не само бъдещите 

художници и педагози, а и специалисти от сферата на изкуствознанието, 

културологията, фотографията, дизайна, архитектурата
.
. 

Настоящият дисертационен труд се фокусира върху Изобразителното 

изкуство като академична дисциплина в учебната програма на 

студентите от специалностите Архитектура и Урбанизъм. 

Архитектурата е специалност, традиционно обвързана с пластичните 

изкуства. Университетското архитектурно образование в България има 

70-годишна история, а Изобразителното изкуство е сред основните 

академични дисциплини. Урбанизмът е млада специалност УАСГ 

(Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия), въведена през 

2002г. Първоначално стартирана без художествени дисциплини в 

програмата. През последните години се отчита необходимостта от 

знания и опитности, свързани с пластичните изкуства. Създаването на 

настоящия труд съвпада по време с утвърждаване на нови модули, 

насочени към рисуването, композицията и графичния дизайн. 

Изобразителното изкуство е сред дисциплините, които могат да 

осигурят предимство в един състезателен свят. Архитектурната 

професия се практикува в условията на жестока и безкомпромисна 

конкуренция, а добрата визия на проектите, както и умелото 

композиране са сред факторите, които въздействат непосредствено 

върху мнението на инвеститори и членове на комисии. И още – 

архитектът традиционно израства като творческа личност от онзи 

младеж, който в детството си обича да рисува, да открива света с 

моливи и боички. Този афинитет се запазва и в зряла възраст.  

Предмет на дисертацията е спецификата на преподавателската работа 

на художника, чиято цел е да предаде своите познания и опит не на 

други художници, а на бъдещи творци в областта на архитектурата и 

урбанизма, традиционно обвързани с изобразителното изкуство.  

Дисертацията се фокусира и върху създаването на два учебни модула, 

допълващи учебната програма на студентите-урбанисти. 

Обект на изследване е учебно-методическият процес, провеждан със  

студентите – бъдещи архитекти и урбанисти. 

Дисертационният труд си поставя за цел да открои спецификата на 

академичното преподаване на изобразително изкуство в УАСГ. 

Трудът утвърждава значимостта на творческата практика и 



 

естетическите познания, уточнява мястото им в архитектурното 

образование, обобщава и допълва представата за педагогическата 

практика на преподавателя-художник, описва процес, свързан с 

разширяване на територията на художествените дисциплини.  

Задачи на дисертацията: 

 Разглеждане на конкретиката на преподавателската работа в УАСГ в 

контекста на педагогическата теория и на по-общите, утвърдени 

практики при преподаването на изобразително изкуство. 

 Обобщено описание и анализ на упражненията и на добрите практики, 

свързани с рационалното преподаване на изобразителното изкуство в 

УАСГ. 

 Събиране и коментари на студентски работи от реалната практика. 

 Изготвяне на теоретична база за лекционен курс, свързан с 

градоустройствената материя, в който са обобщени понятия от 

естетиката, философията и традиционната теория на изобразителните 

изкуства, с оглед употребата им като реално работещи интелектуални 

инструменти. 

 Събиране на мнения за новите учебни модули. 

Настоящият труд обхваща широка интердисциплинарна територия: 

част от педагогическата теория, свързана с преподаването на 

изобразително изкуство; преподавателската практика по рисуване в 

УАСГ за специалностите Архитектура и Урбанизъм; теоретична 

материя, свързана с митологията и естетиката на Града, както и с 

теорията и историята на изкуството и архитектурата. 

Методите, използвани в труда са описание, научен анализ и синтез, 

педагогическа диагностика. 

Основната научна хипотеза може да се формулира така – теорията 

и практиката на изобразителното изкуство, приложени умело в 

обучението на бъдещите архитекти и урбанисти, способстват за 

изграждане на качества, които не се поддават на директно 

преподаване – находчивост, креативност, художествен вкус, 

афинитет към творчество. Естетическата теория е не само 

философска проза и самоцел, а и носи потенциала на мощен 

инструмент на мисленето. 



 

Някои условности в текста: цитираните пасажи са предадени в 

кавички и италик; в кавички са поставени изрази-метафори или условно 

употребявани, придобили гражданственост фрази; понякога кавичките 

маркират значение с обратен знак и когато това е така, смисълът е 

разбираем в съответния контекст. Заглавията на цитирани произведения 

и трудове са предадени с болд-италик. При назоваването на 

специалности  (Архитектура, Урбанизъм и др.), научни и педагогически 

дисциплини (Изобразително изкуство, Композиция и др.), както и за 

стиловете в изкуството (Барок, Класицизъм и др.)  се употребяват 

главни букви. Когато например думата „композиция” е употребена с 

малка буква, не се има предвид смисъла „учебен предмет”. Акцентът 

върху дума или фраза се маркира с болд. Най-често авторите и 

цитираните произведения са поставени в бележка под линия, понякога в 

скоби. Изключение правят стихове и сентенции. 

Търсени са аналогии, асоциации, препратки, разнообразни ракурси, 

свързани с различни философски и религиозни доктрини, чиито влияния 

върху развитието на Изкуството, Града и човешките общности са 

несъмнени.  

 

ПЪРВА ЧАСТ – Общо педагогическа проблематика 

1. Темата в контекста на педагогическата теория 

1.1.  Многоизмерност на обучението по изобразително изкуство 

Изкуството и неговото преподаване имат не само професионална, но и 

значима обществена функция. Според специфичните си цели 

обучението по изобразително изкуство може да бъде разделено на: 

общообразователно; форма на нетрадиционна педагогическа практика; 

форма на арт-терапия; академично. Академичното образование е 

формата на обучение, върху която се акцентира в настоящия труд.  

1.2. За академиите и академизма 

Художествените Академии възникват в пост-ренесансова Европа: 

Академия на братя Карачи, Болоня, 1583г.; Академия „Св. Лука”, 

Рим,1593г.; Академия за изкуство, Флоренция, 1562г.; Кралска 

академия, Париж, 1648г. с филиал в Рим,1666г.; Антверпенска 

академия, 1643г.; Нюрнбергска академия, 1662г.; Берлинска академия, 

1696г.; Кралска академия „Сан Фернандо”, Мадрид, 1744г. и др. Тези 

свободни художествени сдружения се превръщат в  места за 



 

целенасочено преподаване на изкуство и постепенно изместват 

обучението от занаятчийските ателиета. 

Създаването и развитието на Академичното образование е свързано не 

само с имената на видни европейски художници като братя Карачи в 

Италия, Никола Пусен и Льобрьон  във Франция, Антон Рафаел Менгс, 

Франциско Байеу и Франциско Гоя в Испания, но и с дейността на 

висши чиновници, като например министър Колбер във Франция.  

Проследявайки процеса на утвърждаването му като явление в края на 16 

и началото на 17 век, следва да се отбележи, че още тогава са налице 

многопосочни цели – и професионални, и хуманитарни От това време 

датират многобройни ръководства по рисуване, някои от които наивни, 

но значими за обучението, за класификацията на визуалните факти, за 

утвърждаване на изобразителни формули, за овладяване на базисни 

умения. С възникването на Академиите се очертава ясно и 

възпитателната функция на художественото образование. Неин 

предтеча е ренесансовият възглед за човека като „мяра на всички вещи”. 

Академичното художествено образование има отношение и към 

създаване на науката Естетика – клон на философията, свързан с 

имената на мислители като Баумгартен, Кант, Винкелман и Лесинг. 

Естетиката визира отношението към прекрасното, към изкуството като 

форма на интерпретация на красотата. 

Академичното и университетско образование възникват, за да поставят 

на здрави, обективни основи процеса, при който се предава на 

поколенията натрупания опит. Градиво на тези основи, различно в 

различните епохи, са ценностите на религията, философията, частните 

науки, естетиката. Най-общо академичното обучение може да се 

определи като консервативно. Положителната страна на консерватизма 

е в утвърждаването на доказани стойности, актуални за историческия 

етап. Има принципи, които са сякаш неподвластни на развитието, 

принципи, към които хуманитаристиката постоянно се „възвръща”, 

метафизични принципи. „Истинските творци не искат да имат за 

основа развалини.”
1
  

Академичното обучение, в най-добрите му традиции, разграничава 

професионализма, необходим за формотворчество, от по-широкото 

понятие професионализъм, в което се съдържат още знания и умения от 

друг характер. То е първоначалната принуда да се работи в ясно 

                                           
1
  Мирча Елиаде , Мит и реалност, Митове на елита 



 

дефинирани рамки. Освен дисциплина, това дава възможност да се 

овладеят поетапно аспектите на онова цяло, което наричаме добра 

композиция (от учебната до творческата). Академичното обучение дава 

обобщен поглед, различен от „възприятието на парче” и умението да се 

градират елементите според специфичната им значимост по отношение 

на художествена идея или стил. В доброто академично обучение 

доминира неприложността, експериментът пред резултата, хармонията 

пред експресията, по-конвенционалните пред „особените 

композиционни решения”, традицията пред новаторството.
 

В много академии днес се залага предимно на концептуалните задачи и 

част от колегията настоява за „обновяване” на учебните програми. 

Съвременните форми на пластичните изкуства са много разнообразни, 

интерактивни, интердисциплинарни; образованието следва да се 

съобразява с този, вече неоспорим, факт. От друга страна – новостите, 

интересното е лично, авторско завоевание и в сравнително редки случаи 

е уместно да бъде обективна база на обучението. Някои конкретни 

постижения може да послужат за отправна точка на определени 

концептуални задачи, но само ако са с доказан дидактически потенциал. 

Концептуалните задачи, насочени към развиване на креативността, 

следва да присъстват в програмата, както и информацията за новостите 

в професията. „Консервативна линия” не (трябва да) означава 

тесногръдо, „школско щудиране” на формата, ограничаване на 

оригиналността и пластичната находка, правото на свободен избор и 

личен почерк. Изискванията към висококачествената учебна задача по 

подходящ начин включват потенциал за творчески постижения и 

потенциал за малки, лични открития. 

Академичното обучение по изобразително изкуство, според целите си, 

може да бъде насочено към: изграждане на свободни артисти; 

изграждане на специалисти в сродни на изобразителното изкуство 

специалности; изграждане на професионални познавачи на изкуството – 

изкуствоведи, историци на изкуството, естети, културолози; изграждане 

на професионални педагози на изобразителното изкуство. За бъдещите 

архитекти и урбанисти изобразителното изкуство не е цел само по себе 

си, а средство за изграждане на професионални умения и качества като 

художествен вкус, креативност, находчивост, умение да се композира, 

концептуализъм, познания върху културата, теорията и историята на 

изкуството.   

1.3. Обект и субект на обучение  



 

Художникът, когато е и професионален педагог, следва да съобрази 

дейността си със специфичните потребности на аудиторията, на която 

предава своя или обобщения натрупан художествен опит. 

Академичното преподаване на изобразително изкуство вменява на 

преподавателя една нова функция, непозната и нехарактерна за 

майстора от занаятчийското ателие – отговорност за развитието на 

младата личност, която се обучава. Тази отговорност е различна в 

различните случаи. Обучението има значително по-сериозен потенциал 

за постигане на специфичните си цели, когато дефинира ясно своята 

конкретна територия. Различните видове художествено образование 

имат своя дефиниран обект на обучение – конкретен като възраст и 

обобщен психологически профил. 

Възрастта след 18 години – времето за кандидатстване в специалност 

Архитектура и началото на студентското обучение – е характерна с 

развита способност за абстрактно и пространствено мислене. Това е 

много важна предпоставка за изпълнение  на специфичните учебни 

задачи, свързани с овладяване на началата на перспективата. 

Способностите за анализ на визуалните факти, за осмисляне на 

„визуалните понятия” и интерпретацията им с „изобразителни понятия”,  

на различията между „обективната” и „перцептивната” реалност се 

изграждат постепенно и изискват развит понятиен апарат, 

математическа и естетическа култура, пространствено мислене, 

познаване на изобразителните условности, на „формулите” за предаване 

на триизмерната реалност върху двуизмерен лист. 

Преподавателят може да катализира и провокира интерес към своя 

предмет с личните си качества и авторитета си – с тази фраза акцентът  

е преместен върху субекта на обучение. Художникът-педагог е преди 

всичко художник, творец със свой личен път, стил и постижения. 

Студентът получава своя набор от познания, но може  да се вдъхновява 

и възхищава от преподавателя си като художник и да поддържа с него 

по-тесни контакти в условия на добро и за двете страни партньорство. 

Преподавателят във висшите училища има и отговорността да спомогне 

за изграждане на креативни, целенасочени, мислещи личности, да даде  

качествено поднесена, коректна и относително обективна визия за 

професията, равноотдалечена и от крайностите, и от личните му 

пристрастия и търсения. Задачите, изискванията, формите на поднасяне 

на информация, отношенията межди субект и обект на обучение, 

оценката следва да бъдат съобразени с потребностите на аудиторията. 



 

1.4.  Методи и учебни похвати, използвани в обучението по 

изобразително изкуство за специалност Архитектура  

Словесните методи включват: словесно въведение и предварителен 

анализ на учебната постановка; беседа; лекция. Въпреки че 

изобразителното изкуство е практическа дисциплина, задълбочаването в 

тази материя е неосъществимо без словесно общуване с аудиторията. 

Нагледните методи са: наблюдение; демонстрация и  

демонстрационно рисуване; сравнителен анализ. „Онагледяването е 

основен метод в обучението по изобразително изкуство. Чрез него се 

дава яснота на възприятията, изгражда се единство между 

конкретното и абстрактното, съдейства се за осъществяване на 

връзката между теория и практика.”
1
 За онагледяване се използват 

разнообразни обекти и средства, включително (и все по-често) 

електронни и компютърни информационни средства. 

Практическите методи са упражнения и самостоятелна работа. 

Практикуването е пътят към истински професионализъм в сферата на 

визуалните изкуства. Научните факти и теорията са отправни точки, но 

занаят се овладява с дълга, целенасочена и добросъвестна работа. 

Игровите методи са все по-актуални в съвременното обучение. Те имат 

отношение не само към резултатността на педагогическата практика, но 

и към спецификата на съвременните визуални изкуства. Йохан 

Хьойзинха  постулира
2
, че художникът и архитектът са индиректно 

подвластни на игровия елемент на културата – при откриване на 

изложби, първи копки, чествания – но не и в процеса на създаване на 

произведението. В своето ателие или студио творецът, изолиран от 

публиката, създава творбата си и post factum при представянето й „се 

включва в играта”. Съвременните визуални изкуства – Екшън, 

Хепънинг, Пърформанс, Бодиарт, Графити  – се стремят да преодолеят 

характерната за изобразителното изкуство липса на игрова ситуация в 

реално време. Демонстративната интерактивност сякаш иска да докаже 

тезата за играта като една от най-мощните движещи сили на човешкото 

битие и култура. 

Ролевите игри в процеса на обучението в специалностите Архитектура и 

Урбанизъм са характерни за работата в творчески работилници, т.нар. 

work-shop. Те изграждат качества за работа в екип и верен поглед върху 
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различните позиции в един творчески колектив. Монументалистът, 

архитектът, урбанистът  са необходимо обвързани с екип и част от 

професионализма им е да работят умело в неговите рамки.  

Случаите, когато игровият фактор в сферата на изобразителните 

изкуства излиза на преден план са различните форми на  състезание при 

участията в конкурси, възлагане на поръчки и т.н. Тези, или близки до 

тях дейности, са необходима част от процеса на обучението. Изявите, 

изложбите, поводите за радост, гордост, срещи и беседи с колеги са 

неотделими от спецификата на професията и формират специално 

отношение към Изобразителното изкуство като академична дисциплина. 

 

Учебните похвати, използвани в обучението по Изобразително 

изкуство са обяснение, указание, съвет, корекция, конферанс. 

Обясненията, указанията и съветите са съществена част от уроците по 

рисуване, а за академичния преподавател – част от ежедневното  

общуване със студентите, не рядко – в „извънработно време”. 

Човешката страна на това общуване включва отзивчивост и взаимно 

уважение, а професионалната – умения за прецизен изказ, реактивност, 

точност, находчивост.   

 Конферансът е традиционен и много действен похват в обучението 

по изобразително изкуство. Той е нещо повече от групова корекция. 

Конферансът може да бъде и професионална беседа, и форма на лична 

изява за всеки отделен студент. Преподавателят следва да го 

организира именно по този начин, тъй като това има връзка с 

мотивацията. Заключителният конферанс в края на семестъра или 

като финал на важна, етапна учебна задача може да се режисира като 

мини изложба, а студентът, който е положил усилия да вникне в 

проблематиката и добре да изпълни своята учебна творба, следва да 

бъде насърчен. Конферансът обикновено е свързан и с диагностиката. 

Той дава възможност за сравнителен анализ на представените учебно-

творчески работи.  

1.5. Диагностика и оценка на резултатите 

Диагностиката, посредством специфичните си методи и процедури, има 

за основна цел анализа на получените в процеса на работа резултати. На 

тази база следва да бъдат направени коректни умозаключения за 

ефикасността и приложността на прилаганите методи на обучение в 

конкретна аудитория. Педагогическата наука определя видовете 



 

диагностика – входяща, междинна, текуща, изходяща. Съществено е 

значението на диагностиката за идентификация на отделни таланти.  

Получените резултати подлежат на оценка, която трудно може да бъде 

направена по изцяло обективна и безспорна скала. Критериите за оценка 

са: изобразителна грамотност; експресивност, художествена 

изразителност; обща художествена култура. 

1.6. Дидактическите принципи и тяхната изява в контекста на 

темата 

Настоящият текст конкретизира класическите дидактически принципи, 

като ги съотнася към спецификата на академичната дисциплина 

Изобразително изкуство. В доброто образование принципите на 

обучение се прилагат умело, адекватно на материята, както и на 

потребностите и изискванията на аудиторията, равноотдалечено от 

преекспонираната академичност и от профанацията. 

 Принципът за нагледност е иманентно присъщ именно на 

обучението по изобразително изкуство. Той съответства на една от 

най-разпространените форми на учебно творчество – натурното 

рисуване. „Изобразителните формули” трябва да бъдат открити във 

фактите от действителността.  

 Принципът за нагледност, конкретизиран за обучението по 

изобразително изкуство, може да бъде формулиран още и като 

принцип на визуална убедителност. То има две страни – визуална 

убедителност на избраната за интерпретация натура и визуална 

убедителност на учебното произведение (интерпретираният обект).  

 Принципът за научност изисква да се преподават строго научни 

знания, факти, идеи, закономерности, доказани изводи. С изкуството 

се свързват и естествени, и хуманитарни науки. Характерни 

особености на този дидактически принцип, приложен към обучението 

по изобразително изкуство, са поливалентност, многостранност, 

интердисциплинарност. Принципът за научност често е обвързан с 

характерната за времето идеология или преобладаваща теологична 

или философска концепция. Нашата съвременност, характерна с 

плурализъм и равнопоставеност на доктрините, ни изправя пред нови 

предизвикателства като творци и преподаватели. „Обективната 

стойност” на една или друга философска концепция е свързана с 

нейния потенциал да бъде реално работещ „мисловен инструмент”. 



 

 Принципът за съзнателност и целенасоченост визира аудиторията. 

Обучението е бинарна дейност (съвместно разделена) и в него 

участват две страни – учител и ученик. Учащият се трябва осъзнато да 

бъде активна страна, а не „обучаемо” – пасивен обект. Академичното 

преподаване, сравнено с обучението в ателиетата, превръща 

преподавателя в подчертано по-активната страна, но той не може да 

вмени съзнателност, а често и не желае, тъй като е повече 

професионален наставник и по-малко възпитател. Негов 

професионален и човешки дълг е да мотивира убедително 

аудиторията. 

 Принципът за активност е свързан с принципа за съзнателност. 

Целенасоченият студент е активен. Обикновено равнищата на 

познавателна активност се определят като репродуктивно и 

творческо. Съотнесени към настоящата тема, може да се разгледат 

две концепции, две форми на обучение. Първата, в по-голяма степен 

свързана с традициите на нашето образование, акцентира върху 

репродуктивността, обучението по натура, върху изпълнение, което 

се стреми да се доближи до висока професионална култура. Втората е 

с ударение върху концептуалността, креативното мислене и 

експерименталното творчество, при осъзнаването на риска от 

незрялост, наивност, неубедителност на крайния, учебно-творчески 

продукт.  

 Принципът за достъпност предполага обучението да бъде 

съобразено с равнището на реалните възможности на студентите. Този 

принцип се прилага, за да бъде осигурено нормално, оптимално 

напрежение на силите и на учителя, и на учениците.  

 Принципът за индивидуалност на подхода визира работата на 

преподавателя. Отговорното отношение към бъдещите поколения 

творци е необходимо качество на добрия, на истинския учител. 

 Принципът за трайно овладяване на знанията и сръчностите е 

близък до  принципа на системност и последователност. Свързан е 

в значителна степен с донякъде занаятчийския характер на 

обучението.  

 Принципът на свързаност между теория и практика има своите 

особености при обучението по изобразително изкуство. Теорията на 

изкуството представлява интерес за много широка аудитория и този 

интерес е различен при хуманитариста, при занаятчията, при 

художника, архитекта и урбаниста.  



 

 Принципът за свързване на обучението с практиката 
кореспондира с все по-актуалния напоследък призив към висшето 

образование да се насочи към конюнктурата на пазара. Изкуство не 

може и не трябва да се преподава като конюнктура, а що се отнася до 

конкурентноспособността – тя следва да бъде лично завоевание на 

всеки отделен студент. 

 Принципът на баланс между изобразителна грамотност и 

изразителност е формулировка, свързана с убеждението, че всяко 

изобразително познание включва непременно и постигнат 

художествен резултат. Това сближава учебното и реалното, авторско 

художествено творчество.  

 Формулировката принцип на самоосъществяването кореспондира с 

психологическата постановка: чувството за лично щастие е 

неотделимо от възможността за изява на голяма част от заложените в 

личността способности и качества. Рисувайки, студентът, бъдещият 

творец постепенно се самоосъществява, като дава възможност за 

изява на художествените си способности.  

 Художествената убедителност е крачка напред по отношение на 

визуалната убедителност. „Художествената правда” е нещо различно 

и от научността, и от „фотографската точност” при интерпретация на 

натурата. Принципът на художествена убедителност визира 

стремеж към постигане на качества като естетически вкус, усет, 

интуиция, познаване и разбиране на художествените и стилистични 

особености, на специфичния „език на изкуството”. Налице е и 

стремеж към интерпретация на учебно-творческите задачи с търсене 

на личен почерк и адекватна стилистика. 

Към принципите от общ порядък са прибавени дидактически принципи, 

чиято приложност е свързана конкретно с преподаването на 

изобразително изкуство:  принцип на визуална убедителност; принцип 

на баланс между изобразителна грамотност и изразителност; принцип 

на самоосъществяването; принцип на художествена убедителност.  

2. Учебната програма по рисуване за бъдещи архитекти. Анализ, 

личен прочит и допълнения 

2.1. Описание и анализ на учебната програма 

Учебната програма в специалност Архитектура обхваща 2 главни етапа 

– кандидатстудентски и студентски. Кандидатстудентският етап от 

обучението на бъдещите архитекти има като генерална цел да допълни 



 

общообразователното обучение по рисуване в средните училища. За да 

стартира успешно обучението си, на студента по архитектура са 

необходими предварителни познания, свързани с перспективата,  

способност за анализ на пространствени структури, умение да рисува от 

натура, живописни сръчности. Кандидатстудентските задачи са: 

графична рисунка (молив) на прости тела; графична рисунка на 

архитектурен детайл от Класиката или композиция с битови 

предмети; абстрактна живописна композиция върху основата на 

стилистиката на Неопластицизма. Всяка от тях има конкретна цел. 

Студентският етап от обучението се провежда в 3 учебни години – І, ІІ 

и ІV курс (избираемо). В програмата са включени упражнения по 

рисуване и моделиране, както и лекционен курс, посветен на историята 

на изкуството.  Обхватът на настоящия труд не включва упражненията 

по моделиране и  лекциите по история на изкуството. Програмата на 

дисциплината Рисуване не включва лекции; теоретичните знания, 

свързани с практическите задачи, се дават на студентите в рамките на 

упражненията – въведение, анализ, беседа – и по време на корекции и 

конферанси. Всяка учебна година е етап, в който са поставени различни 

приоритетни цели: I курс – да провокира и насърчи творческия подход 

при интерпретацията; II курс – да задълбочи уменията на студентите да 

изпълняват грамотна академична рисунка на сложна натура; IV курс – 

да стимулира интереса към свободна, артистична, авторска рисунка 

(тяло).  

Учебната програма по рисуване традиционно не си поставя тясно 

приложни цели, свързани с умението да се изпълняват 3D - 

визуализации на архитектурни обекти. Те са тема на дисциплината 

Основи на архитектурното проектиране, както и на дисциплините, 

свързани с  познанието за проекционните математически постулати на 

перспективата.  

2.2. Описание и личен прочит на архитектоничния потенциал на 

характерни задачи 

Някои от упражненията, характерни за художествено-педагогическата 

практика в УАСГ, заслужават по-специално внимание – задачи с 

подчертано отношение към професията на архитекта.  

2.3. Особености в преподаването на проблема „пространство” 

Проблемът за пространството е централен, основополагащ и за 

художника, и за архитекта. Интерпретацията на пространството в 

изкуството е обвързана с традиции, моди, стилове, концепции, даже 



 

идеология. Интерпретацията на пространството в учебната рисунка се 

базира върху фактите от натурата, т.е. стремежът е да се предаде 

обективно илюзията за дълбочина. Това отношение е принципно 

различно от опита на свободния художник да създаде картинно, 

субективно пространство, белег на личен стил и вместилище на 

“собствена вселена”. Последното е неподвластно на преподавателската 

работа, докато обучението на младия професионалист, насочено към 

умението да се интерпретира триизмерната видимост е традиционно и 

основополагащо в художественото образование.  

Архитектурното образование е необходимо обвързано с математиката, 

дескриптивната геометрия, проекциите, прехвърлянето на 2D 

изображения в 3D визуализации. Началото на тази проблематика се 

поставя с рисуването на прости тела от натура в интериорна среда. 

Върху тази територия се припокриват математическите постулати и 

психологическите особености на визуалното възприятие. Натурното 

перспективно рисуване е сплав от интердисциплинарни познания, 

математически понятия, проекционни условности и  художествено-

изобразителни формули. Представата за студента-архитект, който се 

нуждае основно от математически инструментариум е неточна и 

ограничителна.   

Пространствената проблематика е от изключителна важност за 

изграждане на професионализма на бъдещите архитекти и урбанисти. 

Не само като практическо умение, свързано с работата, а като умение да 

се гледа и мисли. Да се мисли, гледайки! 

2.4. Проблемът „цвят” 

Смята се, че проблематиката на цвета, съотносима към образованието 

на архитекта, е в подчинена роля по отношение на проблематиката, 

свързана с формата. Много са примерите, които показват, че цветът има 

потенциал да засили експресията, да обогати художественото внушение 

и даже да структурира или деструктурира едно произведение на 

архитектурата. И в екстериора, и в интериора, цветът има сериозна 

психологическа роля. Цветът в архитектурата и урбанизма е, също така, 

инструмент на проектирането, който кореспондира с условностите на 

сигнатурите. В реалното строителство цветът има отношение към 

избора, фактурата и обработката на материалите. 

Рисуването като академична дисциплина има за цел да изгради усет за 

умело цветно композиране и технико-технологична грамотност на 

студентите. Задачи, насочени към формиране на колоритен усет и усет 



 

за цветно композиране, се изпълняват във всички етапи от процеса на 

обучение. 

3. Естетически принос към обучението на урбаниста. Авторски 

лекции и упражнения  

3.1. Уводни бележки  

Класическaта формулировка, свързана с името на Иделфонсо Серда, 

определя Урбанизма като наука и дейност, която се занимава с 

развитието на градовете и планирането им, но не като спонтанен 

процес, като творческа импровизация, обект на изкуството или 

строителство на сгради по начертан план. Това е система от правила и 

закони, интегрирани в генерална теория, по която да се проучват и 

планират градовете, като се дават основните концепции за 

организацията на застроените и назастроени пространства. Счита се, че 

това е късна, съвременна наука, съответстваща на стадий от развитие на 

урбанизацията, назовим като „същинска урбанизация”. Тази 

формулировка не познава и не признава диалогичния характер, който е 

в основата на триадата архитект-клиент-общество. Урбанизмът на 

Серда е монологичен. В него се постулира, че законите, по които следва 

да се изграждат градовете, са научни, включват всички достижения на 

природните науки и се базират върху една универсална стойност на 

истината.  

Урбанизмът, теоретизиран от Серда и неговите последователи, е 

създаден под влияние на утопичното мислене в зората на 

индустриалната революция и води до индиферентни, безлични и 

анонимни репродукции.
1
 

Изкушенията на безликата научност се отразяват и днес върху 

обективния поглед на част от колегията;  кореспондират с нови, 

актуални технократски ценности.  

Урбанизмът преди всичко се нуждае от кадри, подготвени не само в 

рамките на тесния професионализъм, но и като висококултурни, 

художествено грамотни личности! Създадените от тях методи и 

стратегии ще спомогнат за изграждане и формиране на хармонична 

бъдеща градска среда. Историята на изкуството и архитектурата 

предлагат неопровержими примери. Великолепните градски ансамбли 

на Ренесанса, Барока и Класицизма са създадени във време, когато 
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именно естетическите норми равнозначат на съвременните нормативи 

и закони. „Една от причините, поради които средновековековната и 

ренесансовата архитектура е толкова по-добра от нашата, е 

обстоятелството, че архитектите са били художници.”
1
  

3.2. За необходимостта от художествени допълнения в учебната 

програма 

Понякога отричани от позициите на неразбиране и консерватизъм, 

допирните точки между практиката на архитектурата, урбанизма и 

изобразителното изкуство са интересни и провокират размисъл и 

креативност, не само празни и безплодни полемики. Урбанизмът в 

Архитектурния факултет на УАСГ е сравнително “млада” специалност, 

създадена през 2002 г. Част от учебните програми са все още в процес 

на създаване и доуточняване, а някои от провежданите лекции и 

упражнения имат експериментален характер. 

Създаването на настоящия труд, по добро стечение на обстоятелствата, 

съвпада по време с решението, взето от катедра „Градоустройство” за 

художествено обогатяване на програмите за обучение на студенти-

урбанисти. През 2010г. ми беше възложено да очертая рамките на 

програма, която да попълни пропуските в общата художествена 

култура, да способства за изграждане на рисунъчни умения и 

занаятчийски сръчности.  Това е и своеобразен педагогически 

експеримент, и територия за принос към реалната образователна 

практика.  

Конкретизирани са два учебни модула.  

 Лекции и упражнения в рамките на дисциплината Градска 

композиция – Въведение в теорията на композицията, II курс, I 

семестър. Те имат за главна цел да допринесат за развитието на 

композиционното мислене на студентите посредством „уроците на 

изобразителното изкуство”, посредством практикуване на някои 

аспекти от художническия занаят. 

Лекции и упражнения в рамките на дисциплината Умение за учене и 

комуникация – Въведение в графичния дизайн, I курс, II семестър, 

свободно избираема дисциплина. Те имат за главна цел да допринесат 

за по-професионално отношение при оформяне на табла и проекти. 

Целта на учебния модул е да заостри вниманието на студентите към 
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спецификата на оформителската работа, визуалната четивност, 

условностите на изразния език и да събуди отношение към 

художествената визия на графичния продукт – плакат, презентация, 

проект.  

3.3. Упражнения в специалността Урбанизъм - практика 

Практическата работа със студентите-урбанисти обхваща упражнения в 

учебен модул 1, „Градска композиция” и упражнения в учебен модул 2, 

„Въведение в графичния дизайн”. 

Упражненията към учебен модул 1 – „Градска композиция” – обхващат 

художествени и специализирани (градоустройствени) задачи, които се 

изпълняват в практиката с известни вариации. Настоящият труд визира 

художествените задачи. 

Упражненията в учебен модул 2 – „Въведение в графичния дизайн” –  

акцентират върху практически опитности и принципи, прилагани в 

графичния дизайн; интерпретациите са основно със средствата на 

рисунката. Изпълняват се последователно няколко задачи.  

И двата учебни модула имат интердисциплинарен характер и 

насърчават партньорството между колеги.  

3.4. Анализ на резултатите от практическата работа в рамките на 

учебен  модул 1 – „Градска композиция” 

За провеждане на успешна и ефективна изобразителна дейност са 

необходими коректни, точни анализи и прецизна диагностика на 

получените резултати. Те са важни и за водещия преподавател, и за 

катедрата-възложител, и за самите студенти. Съпоставянето на 

индивидуалните постижения е стимул за резултатна учебно-творческа 

работа; сравнението помага за изясняване на пропуските и за формиране 

на критерий.    

Първата учебно-творческа задача е подходяща за входяща 

диагностика. Входящата диагностика има за цел да ситуира всеки 

отделен студент и да открои характерни обърквания. Характерна за 

учебната изобразителната дейност е перманентната текуща 

диагностика. Тя се извършва посредством конферанси след всяко 

упражнение и прави видими конкретните „стъпала” на развитието. В 

края на семестъра се отчитат постигнатите резултати. Изходящата 

диагностика съпоставя програмните изисквания с реално постигнатото. 

Работата на студентите се анализира с участието на колеги-архитекти от 



 

катедра Градоустройство. Изходяща диагностика се прави на база 

всички изпълнени задачи по време на заключителен конферанс. 

3.5. Анализ на резултатите от практическата работа в рамките на 

учебен  модул 1 – „Въведение в графичния дизайн” 

За да бъде разбран смисъла, основните акценти и програмните 

изисквания, всяка от задачите се изпълнява два пъти. Първи вариант – 

преди обсъждане и конкретен анализ – спонтанен, личен прочит. Втори 

вариант – след дискусия и дефиниране на конкретни изисквания и 

проблематика. Еднократното изпълнение на дадена задача, дори и добре 

дефинирана и осмислена, не гарантира качествени резултати, 

независимо от личните качества на студентите. Изходящата 

диагностика има за цел сравнението на учебно-творческите 

произведения – от една страна първи и втори вариант, от друга – 

постиженията на отделните студенти.   

3.6. Авторски лекции за бъдещи урбанисти  

Целта на лекционния курс е да разшири познанията на студентите 

относно художествената компонента в процеса на урбанизация, да 

набележи не само факти, но и идеи, тези, гледни точки, да убеди в 

полезността на един синкретичен подход. Задачите, които си поставя 

всяка отделна тема, са: 

 Относителна пълнота и завършеност, покриване на сериозен обем от 

информация; коректен подбор и добра представителност при употреба 

на примери от историята на изкуството и архитектурата. 

 Интересно, понякога и подчертано лично поднасяне на материята – 

авторски поглед, неочаквани гледни точки, „разчупване” на някои 

ограничителни стереотипи. 

 Възбуждане на интереса на студентите към нови територии на 

знанието, традиционно незастъпени или подценявани в обучението. 

Съвременната педагогика постулира преподавателя като медиатор на 

идеи, не като „проповедник”. Естетът е спонтанен пропагандатор на 

изкуството, на свободата на творчеството, на смелостта в търсенето, 

същевременно – на метафизичната стабилност на вечните ценности. 

 

ВТОРА ЧАСТ – Художествена и градоустройствена проблематика – 

лекционни теми  



 

1. Въведение към втора част 

1.1. Уводни бележки 

Част ІІ от настоящия дисертационен труд обобщава в 5 теми (плюс 

Въведение) теоретичната база на лекционен курс, насочен към 

потребностите на аудитория от бъдещи урбанисти. Всяка от темите 

съдържа обширна по обем информация; посредством асоциации, 

територията може да се разширява и разраства като „градина с 

разклоняващи се пътеки” (Борхес). Практическият лекционен курс е 

ограничен по време и рамкиран от учебната програма. 

Концепцията на този труд е постмодерна по характер. Постмодерната 

философия утвърждава плурализма. Принадлежността към определена 

доктрина престава да бъде задължение, белег за значимост, 

предпоставка за правилност или правоверност. Специфичен за 

изложението е интересът към митовете, повтарящите се композиционни 

мотиви, метафизичните концепции, вечните изобразителни формули. 

Еволюционистките теории остават встрани, но не и необратимите 

цивилизационни промени.  

Градът е хуманитарно явление с дълбоки исторически корени, толкова 

дълбоки, че се губят в зората на времето, когато историята е Теогония
1
 

и митология. Градът е нещо много повече от съвкупността на 

материалните компоненти, които го изграждат и съставят, Градът е 

човешкото произведение, което преповтаря акта на Сътворението, а 

човек се изявява като Творец, подобен на Демиурга, създал Света от 

Хаоса. Следвайки традицията на митолози и културолози, в труда е 

използвана една необичайна (за Урбанизма като строго професионална 

дисциплина) гледна точка, за осветляване на изключителния феномен – 

човешки Космос, наречен Град. Той е съ-творен с участието на искрата 

божественост, която о-човечава, превръща човека в разумен 

биологичен вид, който съзнателно моделира средата си, композира и 

прекомпозира на базата на осмислена концепция, която е и израз на 

неговото преклонение към силата, надарила го с необходимите за целта 

качества. Градът е съ-творение, съ-авторско творение на героите, 

техните съратници и наследници, на поколенията; далеч надхвърля 

предварителните представи и намерения на своите създатели. Градът е 

защита, бит, подслон и сигурност, но и култура, самосъзнание, теология 

и естетика. Когато думата се използва в този контекст, е употребявана с 
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главна буква. Изследването на хуманитарните корени на урбанизацията 

ни доближава до представата за един идеален, архитипен Град. Частица 

от него се съдържа във всеки реален град.  

Синкретизмът – единство на различните форми на духовен живот – е 

разглеждан в настоящото изследване не като отминал исторически етап 

на слятост на наука, изкуство, религия и философия, а като принцип на 

мислене, задълбоченост на познанието, разширяване на кръгозора – път 

към художествено и концептуално единство. Несравнимото 

майсторство и впечатляващите постижения на древните илюстрират 

отлично възможностите на този път.  

1.2. За мисловните инструменти 

В лекциите от сферата на изкуството са налице много понятия от 

философията и естетиката. Те са важна част от преподавателския 

арсенал – дефиниции, метафори и образи-прототипи, посредством които 

се изясняват процеси и художествени явления. Ако са поднесени с 

добра лексика, те звучат разбираемо, без самоцелност, високопарност 

или маниерност, ясно съотнесими към конкретиката на темата. Задача 

на настоящето Въведение е да очертае предварително някои от тях. 

2. Митичното начало на урбанизацията. Древният град. 

2.1. Вместо увод. „Да погледнем за малко назад …” 

„Да се вслушаме в думите на предците… Да погледнем за малко назад – 

към началните години, когато е започвала урбанизацията, когато е 

набирала скорост…”  

А. Александров.
 
 Теоретични основи на урбанизма 

2.2. Измерения на митичното, митологичната метафора 

Нетленната мъдрост на митичната история е повече реална, отколкото 

физическата реалност на градовете, арена на историческия театър. 

Реалността на митовете е „реализъм” в Платонов смисъл – реалност на 

вечно съществуващото, на прототипа над конкретното, тленното, 

преходното.  

Митологията и естетиката са неотделими. Ако извадим от историята на 

изкуството всички произведения с митологични сюжети, едва ли ще 

остане нещо съществено. Един истински художник би трябвало да знае 

по-добре от всеки друг ролята на митологията в естетиката. Митичните 

богове и герои, хилядолетия наред, са били не просто образи, но и 

компонента на мисленето, начин да бъдат назовани явления и 



 

екзистенции. Това мислене, повече художествено, отколкото строго 

научно, е наследство от времената, които наричаме класически.  

Родовите връзки между божествата са натоварени със символика. 

Генеалогията, освен като наука за родословието, е позната от 

древността като похват за метафорично назоваване на явления, 

скрити връзки и причинни зависимости. Този похват е колкото 

научен, толкова и художествен, характерен е с внушение и 

онагледяване. Несъмнени първообразни шедьоври, типични с 

употребата на похвата, са Теогония на Хезиод, Метаморфози на 

Овидий,  Библия; генеалогията е част от литературния 

инструментариум и на късни, съвременни писатели. 

Духът на различните епохи – Гърция, Рим, Ренесанса, Класицизма – 

може да бъде олицетворен с богове-символи като Аполон и Дионис. Те 

оставят своя отпечатък и върху художествените стилове.  

Изобразителното изкуство има велико духовно завоевание. То създава 

възможността да бъдат представени на въображението абстракции като 

богове и сили в конкретни, разбираеми и достъпни материални 

персонификации – изваяния и рисувани изображения – способни „ да 

говорят непосредствено на очите”, а от там – и на ума. 

2.3. Протоурбаниста 

Съвременните дефиниции определят урбаниста като, еманципиран 

сравнително отскоро, „специалист, който се занимава с планирането и 

устройството на градовете, основно занимаващ се с разработка на 

общи планове за устройство на градските и комунални територии – 

подобряване, планиране , благоустройство и разширение, предписано 

от законите.”
1
 Така описан, съвременният специалист-урбанист не 

носи нищо от божествената искра, дала началото на цивилизацията, в 

чиято основа лежи Градът.  

Нека потърсим в зората на времето първия, архитипния урбанист, да 

го видим sub specie aeternitatis (от гледна точка на Вечността – лат.).  

Това е образ на митичен герой – змееборец, укротител на стихии и 

чудовища. Наред с това – законодател и баща на народи. Ще скицирам 

образа му, неговия тип зад конкретната индивидуалност. Може да се 

формулира тезата – повалянето на змея, победата над хаоса се 

съпътства с полагане основите на Град, на порядък, на „сътворен 

                                           
1
 Александър Александров, Теоретични основи на урбанизма 



 

Космос”. „Змееборството и законоустрояването често са двете 

страни на героическия подвиг.”
1
 

Славни градове се свързват с имената на велики герои : Троя – с Ил, 

Атина – с Керкоп, Тива (Кадмея) – с Кадъм и воините, породени от 

драконовите зъби, а по-късно – със Зет и Амфион, Египет – с Египт, 

Колхида – с Еет, Финикия – с Финикс... Героят-змееборец, 

противопоставен на хаоса, олицетворен от хтоничното чудовище, 

структурира битието, въвежда порядък, създава градове и закони. В 

древногръцката митология този герой обикновено е Зевсов син и негов 

архитип е самият бог Аполон, който побеждава чудовищния Питон и 

създава Делфийското светилище, където пророкува неговата жрица 

Пития. Този акт е не само победа над хаоса, но и “пронизване“ на 

естеството със силите на разума, покоряването му чрез волята и Духа. 

Героите стават „бащи на народи”, генетически приносители на 

божественото у човека, като участват в установения от олимпийците 

ред на всички нива на човешкото битие – рационалния ред на мъжа-

герой, противопоставен на по-ранния матриархат, на женското начало 

– обилност, еротика, хтоничност.  

Змееборецът, носител на свръхчовешка сила, е съизмерим с мощта на 

стихиите и добитийните същества, с тяхната чудовищна виталност. 

Макар и носител на цивилизация, структурност и ред, сам той е 

подвластен на оргаистична страстност, на Дионисиевско опиянение и 

свръх-животински апетит за храна и любовни пиршества. Прекомерната 

мощ, с която полубоговете успяват да противостоят на хтоничните 

чудовища, заедно с гордостта, ги заслепява и увлича, обръща ги срещу 

разумността и ги деградира. Това е темата за героя-престъпник, 

свързана с прекомерността, гордостта и амбицията, както и със 

светотатственото посегателството срещу Майката-природа. 

Героят е мъж-воин, който противостои на женското, първичното, 

аграрното, естественото. Градът е „произведение” на воюващият 

мъж, Съ-творение на обладания от божествен дух герой. Той е крепост 

на воина и е творението, за което същият плаща сурова цена, разделяйки 

се със своето щастие, потъвайки в драматични лични борби, 

неразрешими и съпроводени с престъпления. 
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Жената е не само обект, но и субект на престъпления! В произведенията 

на Омир, Хезиод, Есхил, Софокъл, Еврипид, Овидий, в митологията и 

битието на древните гърци и римляни, жените отвръщат “достойно” на 

героите в подвигоужасите. Нямам предвид амазонките, които по-скоро 

противостоят на мъжете като мъже, а героини като Медея, Прокна, 

Филомела, Клитемнестра, вакханките, разкъсали Орфей. Войната 

между мъжкото и женското начало е наситена с драматизъм и 

изстъпления. Дионисиевата тема, свързана с женското начало, 

представя главната героиня – субект на престъплението – като обладана 

от прекомерна страстност и жажда за кръв. В тази си жажда, тя не 

съблюдава майчински или любовни чувства и задръжки – може да убие 

и разчлени мъжа си или сина си. Вакханките, спътнички на бог Дионис, 

са жестоката причина за смъртта на великия посветен и божествен 

певец Орфей. 

2.4. Психоаналитични разсъждения 

Отдавна вече не са „екзотика” тези, които утвърждават изучаването, 

познаването и разбирането на мита и митичното като Платоново 

„припомняне на минал опит”. По отношение на вида, а не на 

индивида. Така, както личната психологическа криза може да бъде 

разрешена или оптимизирана с откриване на нейни корени в детството, 

една хуманитарна криза може да бъде оптимизирана и преодоляна 

посредством съживяване на митологичното наследство. Опитът на 

Ренесанса го е доказал недвусмислено.  

Борбата на мъжа-воин и жената-майка насища с драматизъм и 

неразрешими проблеми много митове и ехти във всички религии.  

Друга психоаналитична тема е тази за агресията, произтичаща от 

волята за власт. Могъщ, непобедим, целеустремен и победоносен, 

героят-свръхчовек е същевременно уязвим с човешките си слабости, 

уязвим в психиката си, където се борят за надмощие амбицията и волята 

за власт, необузданите инстинкти, свръхсилната сексуалност, морални 

императиви, разкаяния и вини.  

Инстинктивните влечения и жаждата за непосредствено задоволяване на 

подтиците на То, преживявани като изконен стремеж към щастие, дават 

на Фройд основание да преформулира римското homo homini lupus.
1
 

Културността, изграждането на цивилизовано общество, предполага 

съобразяване на желанията за задоволяване на първични страсти с 
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редици ограничения, респективно – с отказ от онзи вид щастие, който се 

съдържа в налагане на волята над себеподобните! Агресията може да 

бъде определена като агент на Хаоса, вътрешен враг на цивилизацията и 

на Града. 

Теми като трагичната прокълнатост на героите, наследствените 

вини, войната между половете (с безброй проявления и 

интерпретации) звучат в езика, в етимологиите, в човешките 

взаимоотношения, в творчеството, в мисленето, в политиката. 

Колективно-безсъзнателното има свои материални облици, свои 

композиционни аналози и в Града – в структурата, в детайла, в 

„йерархията” на отделните елементи. Безструктурните „черни” или 

„сиви” зони, съществуващи стихийно в иначе организираното градско 

битие, са видим символ и аналог на безсъзнателно-То в човешката 

психика, на стихийния елемент от Фройдовата триада Аз, То, Свръх-аз.  

Заратустра на Ницше назовава три метаморфози на духа – камила, лъв, 

дете. Това е метафорично представена психоанализа, в която 

физическия акт на змееборството е символна изява на психическия 

живот на творческата личност. За цивилизацията протоурбанистът е не 

само герой и агресор, но, преди всичко – създател! 

2.5. Естетически измерения на мита 

Как е възможно змееборецът, този стихиен боец, да има творческия и 

интелектуален ресурс за реализация на произведение като Града – 

гениално пресъздаден човешки Космос, подражание на организираната 

Вселена, разграничаване от хаоса? Този въпрос не е риторичен и 

отговорът на митологичния източник е категоричен – 

боговдъхновението. „На нас, хората, ни е дадено от боговете, заедно 

с удоволствието, чувството за ритъм и хармония, които са ни 

подарени като спътници.”
1
 Недвусмислена е метафората от 

митологията – боговете даряват за съпруга на Кадъм, митичиният 

създател на Тива, богоподобната Хармония – дъщерята на Арес и 

Афродита. Арес и Афродита – мъжествен воин-бог и идеална жена-

любовница! 

Метафората на мита е неразделно свързана с естетическата тема. 

Изкуството е част от процеса на структуриране на битието. Ако 

„боговдъхновението”, което отключва потенциала на змеебореца да 
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твори, може да се дефинира, то най-точното (най-малко неточното) 

негово определение е: способност да композира, да пренарежда 

съзнателно материята, да прави изкуство. Затова в реда на митичните 

воини, проводници на олимпийския ред в битието, са включени и 

поетите, певците, лироносците – Лин, Мусей, Орфей. Във възпитанието 

на великите антични герои – Херакъл, Язон, Ахил…  – свиренето на 

лира е равнопоставено с военното обучение.  

А ето и една красива легенда – метафора на естетическото като град-

иво. Станали царе на Тива след множество (типични за гръцката 

митология) обрати на съдбата, братята Зет и Амфион решават да 

укрепят града, създаден от Кадъм и сами изграждат външните стени. 

Могъщият Зет носи огромни каменни блокове, използвайки 

нечовешката си физическа сила. Амфион пък, любимец на бог Аполон, 

свири на златострунната си китара (подарък от бога), а камъните, 

подчинявайки се на божествените звуци, се местят и подреждат във 

висока и яка крепост. 

2.6. За древния град 

Древният град е функционален и сакрален, неговата композиция е 

резултат и на рационални и на религиозни съображения. Създаването на 

Града-крепост е не просто воински, но и религиозен акт, свързан с 

архитипна символика и поведенчески модели. 

Класически прототип на древен град е Римският военен лагер. 

Композиционната му схема е в основата на европейската и световна 

урбанизация, така както думата urbanus (крепост – лат.) е 

етимологическата база на урбанизма, а римската архитектура – „меню” 

на строителите през вековете. 

 Прабългарският град, подобно на Римския, е крепост и същевременно 

– архитипна схема на сакрален град.  

Ядро на сакралния град е Храмът – разположен в центъра на 

Вселената. С него религиозният човек отдава почит на своя 

свръхестествен патрон, на висшата разумност, която го вдъхновява, 

направлява и води към победи над вражите сили; която го въздига – 

герой, властелин, цар. Така е и в политеизма, и в монотеистичните 

религии.  

3. За традиционната обща теория на изобразителните изкуства и 

архитектурата 

3.1. Надтеория, теория, практика 



 

„Веднъж Паул Ернст отбеляза – пише Карл Манхайм – че големият 

художник се състои от 2 екзистенции: велик човек и занаятчия – този, 

на когото е дадена само една от двете е именно дилетант”. Това 

определение може да бъде приложено и към професията на архитекта. 

Занаятчийската компонента е относително ясна като предмет на 

преподаването, но екзистенцията „велик човек” трудно се поддава на 

определение, а още по-трудно – на целенасочено изграждане 

посредством педагогическа стратегия. Това не значи, че и тази 

компонента не подлежи на развитие, на провокация за развитие в хода 

на образователния процес. 

Всеобщо е убеждението, че творческите дейности в науката и 

изкуството съдържат теория и практика. Тази двойка е всъщност триада 

– надтеория, теория, практика. Надтеорията адресира  посланията си 

към екзистенцията „велик човек”, а теорията и практиката – към 

професионализма на занаятчията. Настоящият труд съдържа преглед на 

важни компоненти от традиционната теория, обща за изобразителното 

изкуство и архитектурата, както и обобщение на множество 

практически задачи. Съдържа още мисловни инструменти, размишления 

и обобщения от философски характер, определими като надтеория. 

3.2. Анализ на красотата 

Това е и заглавие на известния труд на Уилям Хогард. Анализирането 

на красотата е част от процеса, който съпътства постепенното отделяне 

на естетическото от слятостта му с религиозното. През 17в., с 

възникване на Академиите се зараждат специални научно-художествени 

дисциплини, които се занимават с анализиране на красивото – 

перспектива, пропорции, анатомия, иконография. Те се превръщат в 

неотменима традиция на обучението, а също така са неразривно 

свързани с оценката на творбите на изкуството.  

3.3. Канон на пропорциите 

В архитектурата и изобразителните изкуства понятието „пропорции” 

визира отношенията на частите помежду им и по отношение на цялото. 

Точните пропорции на човешката фигура „се отпечатват” върху 

архитектурните ордери и генералния ритъм на селищата, като се смятат 

за основна предпоставка за красота и съвършенство. В търсене на общ 

вселенски принцип се „открива” златното сечение. „Божествена 

пропорция” e названието, което Ренесансът му дава –– отпечатък на 

Божественото върху човека. Изследването на пропорциите е ключ към 

трансцеденталното. Оттам и логиката – щом човекът е създаден „ по 



 

образ и подобие Божие”, то Боговете, Бог изглеждат като съвършени, 

идеално пропорционални хора, достойни да бъдат изобразени и 

увековечени. „Канонът на пропорциите” има технико-естетически, 

екзотеричен и сакрален,  езотеричен план. Екзотеричният му 

контекст е свързан със занаятчийски, практически и учебни 

съображения и има за цел постигане на убедителност на фигурата при 

нейното изпълнение в материал. Езотеричният план кореспондира с 

убеждението, че вселенската хармония може да се анализира с човешки 

модули. 

Пределно обобщено, каноните на пропорциите може да бъдат 

характеризирани така: 

 Древноегипетски – предимно техническо помагало. 

 Канон на гръко-римската античност – естетическа норма. 

 Средновековен – условна иконографска типология. 

 Ренесансов – преоткриване на естетическите норми на Древността; 

символика и експресия (Леонардо); база на типологичен анализ 

(Дюрер). 

 Пост-ренесансов канон (Маниеризъм, Класицизъм) – инструмент за 

анализ на красотата. 

 Бароков (канон на бароковия романтизъм - Рубенс) – преекспониране 

на експресивния потенциал на хармоничното и силно тяло, 

хипертрофии в посока към свръхчовешка мощ и виталност 

(тенденцията произхожда от творчеството на Микеланджело). 

 Канон на късния Класицизъм и академичния Реализъм – ателиен 

занаятчийски инструмент. 

 Модерен канон – отричане от канона, отричане на канона и на 

изобразителността; опит за превръщане на канона в проекционен 

инструмент на архитектурата (Льо Корбюзие). 

 Постмодерно отношение към канона – културологични препратки, 

преоткрита символика; част от „менюто”. 

3.4. Иконография 

Иконографията е също метод на анализ на красотата. На религиозната 

красота, далеч от съблазните и изкушението, от знанието, от 

натурализма на природата. Средновековието не рядко се определя, от 



 

позицията на съвременността, като „тъмна, безпросветна епоха”. За 

изкуството, обаче, разглеждано по-широко, а не от гледна точка на един 

критерий, това не е бяло петно. Средновековието открива своите 

идеални съответствия между форма и съдържание. Адекватен на целите 

на вярата е колективния художествен стил в естетиката на иконата и в 

религиозните стенописи. Готическата катедрала – център, смисъл и 

съдържание на западния Средновековен град –  се издига като 

умонепостижим материален артефакт, способен да внуши недоумение, 

боязън и религиозно страхопочитание. Образите в Храмовете – красиви, 

вълнуващи и абстрактно великолепни – са същевременно духовно 

пречистени, сублимирани, по особен начин нееротични. Най-добрите, 

най-въздействащите сред тях, са с хармонични пропорции и излъчват 

достойнство и красота; изображенията с подчертани деформации 

въздействат с експресивността си, с ритмичните си, пластични и 

колоритни находки. Сред тях има такива, които категорично може да се 

определят като „модерни”. 

3.5. Голо тяло и пластична антомия 

Канонът на пропорциите е свързан със сюжета „голо тяло” и с 

пластичната анатомия. За средновековните художници анатомичните 

познания са ненужни, неупотребими и даже опасни. Средновековието 

сублимира, пречиства натурното изображение, което, атакувайки 

сетивата, крие заплаха за целомъдрието. Хуманизирането на изкуството 

по време на Ренесанса върви ръка за ръка със „събличане” на човека и 

подчертаване на Венерическото, Марсовото или Аполоновото в него. 

Красивото и героично голо тяло става мярка, канон, архитектурен 

мащаб. Това предполага познания за строежа му – отначало емпирични, 

отвън-навътре, а по-късно – посредством дисекции. Художници и 

скулптори като Мазачо, Донатело, Лука Синьорели, Мантеня, Лоренцо 

Гиберти и др. разчупват иконографските схеми на Средновековието, 

преоткриват Античността и въвеждат мотива „голо тяло” – хармонично, 

добре развито и интерпретирано в смели ракурси – символ и 

самоутвърждаване на човека като „мяра на всички вещи”. Леонардо, 

Микеланджело, Джорджоне и Тициан отиват още по-далече. Всъщност 

до върха. Всеки до свой собствен връх, който се оказва и своеобразен 

канон за бъдещите поколения. 

Постепенното развитие на пластичната анатомия я превръща от 

компонент на личния стил на великите ренесансови новатори, в 

неразделна част от академичното обучение, от педагогиката за 

художници. През 19в. пластичната анатомия е важна научна 



 

дисциплина, при това – еманципирана от медицината. Късното развитие 

на пластичната анатомия като художествено-научна дисциплина има 

голямо значение за академичното изкуство, но не и отношение към 

архитектурата. 

3.6. Изобразително пространство, проекции, перспектива 

Другият стълб на ренесансовото изкуство-наука е Перспективата, едно 

откритие, което има силата да преобрази изкуството, не само 

изобразителното изкуство, но и градоустройството и архитектурата. 

Имената на Филипо Брунелески, Мазачо, Паоло Учело, Лоренцо 

Гиберти, Пиеро де ла Франческа, Донатело и Леон Батиста Алберти се 

свързват с постепенното изнамиране на метода, наречен „научна 

перспектива”, който обогатява несравнимо и архитектурата, и 

изобразителните изкуства. Сред тези имена трябва да поставим и Дюрер 

с неговите перспектографи и дидактични гравюри. Леонардо допълва 

математическото съкращаване в дълбочина с метода на убедително 

природната, емоционална и живописна „въздушна перспектива”. 

Перспективата е удобен метод за визуализация на декоративни ефекти, 

на ритъма на редуващите се аркади и на декоративните настилки на 

улици и площади. Този метод и неговата реалистична убедителност, 

провокира въображението за създаване на идеални градове  – 

сублимация на гениални урбанисти и архитекти, които за момента не 

разполагат с ресурса да осъществят мечтите си и бързо да ги видят като 

реалност. А мечти имат и Л.Б.Алберти и Леонардо. Грандиозни мечти за 

градове със светли площади и красиви портици, за гигантски 

хидротехнически мероприятия като канализиране на реки и 

пресушаване на блата.  

Прекрасните рисунки на Пиеро де ла Франческа, архитектурните 

фонове и „декори” на Гиберти, Рафаело, Джовани Белини и Дюрер 

постепенно се „сбъдват” в площадите на Флоренция, Рим, 

Сиена.”Св.Петър” издига снага и куполът му доминира над Рим, заедно 

с огромната колонада, създадена през 17в. от Бернини. Ренесансът 

демонстрира безапелационно възможностите на адекватния мисловен 

инструмент, на истинския концептуализъм. Не е пресилено да се каже, 

че рисунката и перспективната визуализация са инструмент на 

футуристично мислене за времето си.  

Перспективата постепенно става задължителна учебна дисциплина с 

навлизане на академиите и академичното обучение през 16в. Така 

научната основа на едно качествено произведение на изкуството се 



 

конституира, в съчетание с принципите на нормативната естетика. 

Академизмът доминира няколко века в  „голямото” изкуство. И стига до  

крайности, които дават основание на по-новите поколения отначало да 

го модифицират, а по късно – да го неглижират и да премахнат много от 

неговите утвърдени художествени постулати. Възгледът за „картината-

прозорец” се променя. Търси се експресия и един нов вид реализъм, 

почиващ върху субективни преживявания. 

Постепенно  „географския” характер на изображението – градация от 

близко към далечно – се превръща в композиционна структура, 

подчинена на отношението смислов център-периферия. Отделно от 

смисловия център може да се появи и друг фокус на вниманието – 

формално-живописен. Рембранд е големият титан на този тип живопис, 

заедно с други пост-ренесансови реалисти като Караваджо, Рибера, 

Веласкес, Гоя, Домие. Те насищат пространството с дълбочина, която не 

е функция от безкомпромисното владеене и прилагане на 

математическата централна проекция. Буквалната точност и строгост на 

перспективната мрежа остава актуална, но характерна за по-академични 

интерпретации, ретроградни по отношение на времето си. Налице са и 

велики изключения като изкуството на Вермеер и руската реалистична 

школа от 19в. 

Модно днес е да се отрича връзката между добрата естетика и 

обективното. Сравнението с изкуството от миналото утвърждава  

превъзходството на епохи като Възраждането пред нашата, 

съвременната култура, която издига в култ индивидуално-психическото, 

лично преживяване, неподчинено на никакви „правила”. 

Перспективата в архитектурата на съвременността е средство за 

реклама, за визуализация на един труднодостъпен за 

непрофесионалиста интелектуален продукт. Фотографията и 

компютърът са удобните инструменти на механичното 3D-изображение. 

Визуализациите от фотографски вид са съществена и неотделима част 

от всеки проект. Те са относително лесно постижими – вече познанията 

за математическата основа на перспективата имат значение предимно за 

програмиста. Ползвателите си служат с „меню”. Отрицателен аспект: 

липсата на задълбочени знания относно същинската логика на 

перспективната наука често се отразява върху качеството на проекта. 

Положителен аспект: удобството на бързия и достъпен 3D поглед дава 

нови възможности за създаване на експресивни и сложни 

архитектурни форми. 



 

Новата цел на архитектурата е да учудва, да въздейства с впечатление за 

преодоляно ограничение на материята, с невероятната пластика на 

формите, и високо технологичен инженеринг. Всичко това е част от 

понятието за модерност, от представата за съвременността. В този 

смисъл перспективата отново е носител на потенциал за 

революционизиране визията на Града, в съюз с компютъра и удобните 

3D програми, които вече са задължителна част от образованието на 

архитекта и урбаниста. Тема за размисъл на културолозите: дали този 

потенциал ще хуманизира или дехуманизира обществото ни? 

Интерес към темата „анализ на красотата” проявяват и психолозите. 

Психологията на възприятието навлиза в територията на визуалните 

изкуства със своите специфични мисловни инструменти.  

4. Рисунка 

4.1. Рисунката – универсален инструмент за визуализация на 

мисълта 

Рисунката е универсален инструмент за визуализация на мисълта при 

хората, отдадени на художествено творчество. Въпреки навлизането на 

компютъра, който, без съмнение, революционизира проектирането, тази 

тема е актуална. Рисунката дава възможност за бързо маркиране на 

всякакви идеи и позволява, чрез един универсален или личен условен 

език, да се предочертаят силуета, мащаба, пропорциите, ритъма, 

структурата и колоритния строй далеч преди да добият своя 

окончателен професионален вид като чертеж или визуализация. Тя 

помага на автора да изясни собствената си идея и да успее да я 

обективизира. Именно рисунката е изразното средство, което ни 

отклонява от плагиатството и, дори когато се инспирираме от чужд 

мотив, го обагря с личен елемент. Рисунката и класическият чертеж 

изискват анализ, структуриране (включително със средствата на 

математиката) на отделните проекции в противовес на готовите 

елементи от компютърното меню и директната работа в 3D, които, 

разбира се, са незаменими в определени случаи. Изисква се, обаче, 

сръчна, обработена ръка, умение  при употреба на графични (или други) 

изразни средства, усет за условната стилизация на отделните елементи, 

чувство за мащаб, съотнесеност на скицата към крайния продукт. 

Рисунката е традиционната основа на всички изобразителни техники. 

Тя има потенциал за бърза визуализация на идеи и за естетически 

поднесен краен резултат. Тя е и мисълта на твореца, избликнала през 

ръката, и впечатляващия ефектен резултат от моторната сръчност.  



 

4.2. Мисловни абстракции в практиката на рисуването (пример) 

Рисуването е не само занаятчийска дейност, то кореспондира и с 

философски въпроси. Рисуването на прости тела, което се смята за 

начална учебна задача в академичното обучение, е и пример за 

практическо прилагане на Платоновите мисловни инструменти – 

учението за първообразите и платоновите тела. Всеки триизмерен 

обект е сведим до неговия геометричен архитип, който може да бъде 

куб или сфера. Съотнасянето на конкретна форма, със свободна 

повърхнина, към геометричен първообраз е начин за задълбоченото й 

претворяване с рисунка. Без това изображението е повърхностно, 

външно-наподобително, липсва синтез; въпрос на професионална, 

творческа или педагогическа зрелост е да се изпълни етюд на една 

сложна натура, да се интерпретира тя убедително, съобразно 

условностите на перспективата и светлосянката. „Употреба на 

подходяща архитипна геометрия” значи: съобразно особеностите на 

обекта или на собствения почерк. 

Ако разгледаме въпроса от гледна точка на архитектурата или дизайна, 

може да се каже следното: типичният, близък до първообразната ни 

представа продукт, е носител на простота, структурност, категоричност; 

съзнателното отклонение от „първообразната идея” съдържа потенциала 

на находчивост и оригиналност. 

Така приложено Платоновото учение за идеите е работещ 

интелектуален инструмент, а не „безполезен музей” на архитипове. 

4.3. Техника и технология на рисунката 

Техниката и технологията са съществена част от професионалната 

култура на всеки творец. Няма добър професионалист, който да не 

познава до съвършенство „оръдията” на своя занаят, техните рамки, 

възможности, експресивен потенциал… Понятието техника е свързано 

със специфичния характер на даден материал. Понятието технология е 

свързано с алгоритъма на работа, със същността на материала като 

физическа материя. Архитектът и урбанистът използват в работата си  

рисунъчни, чертожни, живописни и механични техники. 

4.4. Практика на рисуването 

Практиката е единствения начин да се усвои рисуването, да бъде 

разбрано значението на рисунката, да се овладее технико-

технологичната й специфика, да се осмисли философията й. За 

постигане на една по-амбициозна цел, свързана с изграждането на 



 

художествени умения, бъдещите архитекти и урбанисти трябва да 

изпълнят множество задачи, разнообразни по характер. Те може 

условно да бъдат разделени за нуждите на академичното обучение. 

5. Композиция 

5.1. Композиращият човек
1
 

Определението композиращ човек е определение за разумност. Всяка 

човешка дейност е утвърждаване на алгоритъм – система от правила, 

които определят последователност от действия, чието следване пред-

поставя постигането на дадена цел. Ако се опитаме да назовем това с ед-

на дума, струва ми се , че най-точната (най-малко неточната) ще бъде 

композиция.  

Съвременната психологическа наука утвърждава „виждането” като 

мълниеносно подреждане, ще рече композиране на безбройните 

визуални факти. Според Рудолф Арнхайм научното познание си служи с 

определени логически категории, но и процесът на възприятие е сходен 

с абстрактно-логическото мислене. На визуалните понятия 

съответстват изобразителни понятия. Възприятието не е механично 

регистриране, а още – мислене, разсъждение, интуиция, творчество - 

схващане и постигане на значими структурни модели, внезапно про-

никване в същността. Тези черти го сродяват с художествената дей-

ност – оттам и изводът, че способността за творчество не е привилегия 

на определени таланти. Всеки здрав индивид – „и циганинът и академи-

кът”  (Бешков) „твори” поне на ниво сетивно възприятие. 

Човекът на изкуството, истинският творец все по-рядко е поставян на 

пиедестала, отреждан му в минали епохи, но все още е запазил известно 

обаяние. Не е ли това обаяние пиететът, който ни вдъхва с битието си 

на „архитип”. Архитипът на разумния човек. 

5.2. Предметът Композиция  

Композицията с право се счита за най-трудно податливата на 

формулировки и преподаване материя. Да композираш значи да 

подреждаш, да съ-поставяш, да съ-отнасяш. Композицията назовава 

различни понятия и алгоритъм при музиканта, художника, урбаниста, 

архитекта, фотографа, кинематографиста или писателя. Киркегор 

                                           
1
 Като Въведение в настоящата тема използвам заглавието, част от 

разсъжденията и позоваванията от едноименното есе, включено в 

първата ми публикация – Етюди за творчеството. 



 

изтъква значението на „медиума” на дадено изкуство при 

интерпретация на различните теми и сюжети със заключението, че 

значимостта на дадено произведение в най-голяма степен зависи от 

адекватното използване на изразните средства на дадено изкуство по 

отношение на темите и сюжетите, които интерпретира. 

„Професия” на художника е да „превежда” отвлечената идея и да я 

превръща в композиция. Композициите, по техните цели и основни 

задачи, са различни не само в различните изкуства, но и в по-тесните 

рамки на визуалните  – при художника, архитекта и урбаниста. Макар и 

да почиват върху общи принципи, крайните резултати може да са 

толкова далечни, че да звучат като продукти от професионални сфери, 

които нямат нищо общо помежду си.  

Професията на художника е неотделима от познаване на определени 

изобразителни принципи, така както за музиканта-композитор е 

необходим солфежът. Съпоставката на елементи в произведенията на 

изобразителното изкуство, създаване на видими или скрити структурни 

зависимости между маси, обеми и цветни петна, изтъкването на главни 

и второстепенни оси, центрирането на полето, подреждането на 

плановете в условна „йерархия”, обобщаването – всичко това изисква 

сериозни художествени и технически познания. Тези познания са 

базисни, „изворови” и по отношение на други специалности, между 

които Архитектура, Урбанизъм, Дизайн, Фотография и Кино, т.е. 

изобразителното изкуство може да се разглежда като „занаят”  и за 

урбаниста, и за архитекта. 

Композиционните фактори може условно да се разделят така: фактори, 

които работят на първосигнално ниво; фактори, свързани с 

унаследени модели; фактори, свързани с допълнителни условности 

– закони, нормативни уредби, информационна среда. 

Сред факторите, които a priori обуславят човешкото мислене и 

обясняват донякъде сходния ни усет за ритъм и хармония са 

особеностите на човешкото възприятие, изследвани от теоретици на 

изкуството и психолози. Ние рядко си даваме сметка в каква голяма 

степен усета ни за хармония е длъжник на качества, развити заради 

биологическото ни оцеляване като вид или на действието на сили като 

гравитацията. Така наречените механизми за константност на 

формата, големината, цвета (първосигналното, безпогрешно 

разчитане на отношението разстояние – размер, недеформирането на 

обект при непосредствена близост, усещането ни за отклонение от 



 

отвеса, локалния тон, цветът на предметите) не произтичат от нуждите 

на изкуството. 

Предметът Композиция визира конкретни правила за организация на 

творбата – произведение на пластичните изкуства, правила, които се 

менят в контекста на различните художествени стилове и традиции. 

Мени се и  начинът на преподаване, менят се акцентите. Разнообразието 

поставя въпроса: доколко са обективни композиционните правила? Този 

въпрос напомня дилемата пред науката Естетика – нормативност или 

описателност при анализа на художествените явления. Преподаването 

на Композицията като учебен предмет е свързано с организираното  

художествено обучение.  

Посоката към индивидуализация, опитът за адекватно предаване на 

лични зрителни впечатления, интерпретациите на емоции и отвлечени 

идеи с абстрактни средства видоизменят и разчупват композиционните 

канони. Неотменима остава, обаче, необходимостта от базисна 

структура, от отправна точка, рационална или ирационална, 

традиционна или авангардна… 

Трябва да се прави разлика между преходни догми и неотменими 

метафизични норми, свързани с възприятието и унаследени модели, 

сраснати с композиционното мислене. Тяхното осмисляне, подреждане 

и актуализиране е начин за превръщането им в метод за 

обективизиране на идеи, подобно солфежа за музиканта. Това е 

знание, което може да бъде превърнато в работещ генератор на идеи.  

Обобщено – налице са два пътя за усъвършенстване на 

композиционното майсторство – дидактичен и интуитивен. 

5.3. Композиция и интуиция 

За всички нас, наследниците на европейската култура, на Ренесанса и 

Класицизма е уместно да се твърди, че възприемаме композицията като 

набор от правила и условности, като установена от стила организация, 

по-скоро градена върху разума и мисленето, отколкото върху 

ирационализма. Нормативната естетика и философията на разума ( 

Мисля, следователно съществувам – Декарт) сякаш са ни отредили a 

priori съдбата на творци-рационалисти, чиито постижения следват 

постулатите. Обратно –  за източния мистицизъм е прието, че 

преобладава медитативния път на познание и творчество. 

Интуитивизмът, обаче, нито е чужд на западната традиция, нито е 

завоевание на новото време. Постигането на истината не по 

рационален път, а с непосредствено съзерцание, може да се проследи 



 

като паралелна на рационализма линия още от класическата древност. В 

Европейската култура, от Древността до днес, има емблематични 

философи-апологети на интуитивизма, творци-интуитивисти, а също и 

афоризми като: „образът в облаците” (Аполоний Тиански),  

„правенето преди наподобяването” (Гомбрих), „аз не търся, аз 

намирам” (Пикасо).  

Шопенхауер, Киркегор, Ницше и, разбира се, Фройд са най-изявените 

късни апологети на интуитивизма и безсъзнателното. Историята на 

изкуството в началото на 20в. се преплита със света на Фройд и 

Фройдизма – мислителят и неговите последователи, които не просто 

реабилитират безсъзнателното, но определят ролята му като водеща, 

основна за развитието на човешката психика. Фройд преобръща 

формулата на Декарт – психическото не е тъждествено със 

съзнателното, то включва могъщ пласт безсъзнателно. Човекът е 

същество, в което се изявява триадата Аз, То и Свръх-аз, съзнателно 

същество, но в което се борят за надмощие инстинктите, стихиите на 

пола, демоните на нагона. Тази философия е фундамент, основание, 

опора и оправдание на много творци да обърнат поглед към стихийното, 

грозното, несъзнателното.  

Художествените течения на основата на безсъзнателното през 20-ти век 

са резултат не само от промяната във философската нагласа, но и от 

развитието на художествените стилове. Съвременните архитекти 

преоткриват експресивната сила на случайното. На стилизирания 

ирационализъм. 20 век изобилства с пластични търсения, 

художествени явления и стилове, повече или по-малко свързани с 

безсъзнателното. Интуитивно постигнатата композиция се отличава със 

следното: 

 Липса на симетрия, симетрията е преднамереност, която руши 

спонтанността. 

 Проектират се, несъзнателно или съзнателно, настроения, характер, 

темперамент, скрити импулси, символи и асоциации, познати 

ритмични структури. 

 Хармонията и дисхармонията, както утвърждава Хьойзинха, са 

резултат на спонтанна реакция. „На нас хората ни е дадено от 

боговете, заедно с удоволствието, и чувството за ритъм и хармония, 

които са ни подарени като спътници.”  

Завоеванията на изобразителното изкуство на 20в. разчистват пътя на 

новите изразни средства в дизайна и архитектурата. Не само на 



 

функционализма, модерната визия, оголената форма, съвременните 

материали и серийното строителство, но и на художествени явления 

като Асамблаж, Брутализъм (от „бетон брют” – интересни са примерите 

от английската архитектура и при  Корбюзие), Hi-tech, 

Деконструктивизъм. В изразно средство се превръща и безкрайното 

разнообразие от фактури, получени като следствие от деструкции, 

счупвания, необработени повърхности, ръжда и др. „Учейки ни да 

виждаме обектите на нашия безотраден промишлен пейзаж като 

еквиваленти на безпредметното изкуство, образът създава 

собственото си подобие. Това е една нова визуална класификация, 

която превръща пустините на големия град и фабриките в приказни 

лесове.”
1
 

Прекрасен пример за архитектурни композиции, в които рационалното 

видимо отстъпва на ирационалното има сред произведенията на 

Антонио Гауди. Гауди постига съвършен синтез, защото е отвъд синтеза 

като намерение. Формата не е украсена, тя просто е красива, 

причудлива и жива. 

Красотата на едно абстрактно произведение намира своето основание в 

собствената си конфигурация а не в някакво предполагаемо 

съдържание.  

5.4. Архитипни композиционни мотиви в градоустройството 

(композиционно наследство от „цивилизацията на конника”) 

Актът на създаване на Града при различни, отдалечени една от друга и 

без традиционна свързаност помежду си, култури – Месопотамия, 

Индия, Китай, Германия, Рим и даже при Североамериканските 

индианци – е сходен до буквалност, категорично сакрален по характер и 

свързан с архитипна символика. Пра-урбанистът, митичният 

градосъздател е дълбоко религиозен – homo religious. Неговото 

произведение – Градът – е сакрално произведение, а композицията му е 

подчинена на този основен патос. Проникновени и изчерпателни са 

размислите на Мирча Елиаде, големият историк и познавач на 

религиите
2
, върху магико-религиозната символика, които по-долу 

предавам обобщено, използвайки ги за целите на този труд. Макар и 

силно десакрализирано, в поведението на съвременният човек се 

                                           
1
 Ернст  Гомбрих, Изкуство и илюзия 

2
  Мирча Елиаде, Образи и символи; Мит и реалност 



 

проявява древно наследство, понякога неосъзнато – в езика, в 

ритуалите, в строителството. 

Характерни архитипни символи са: 

 Символика на центъра. Човекът от древните общества се стреми да 

живее възможно най-близко до центъра на Света – страната му е 

разположена в средата на Земята, Градът му е пъпът на Вселената, 

а храмът или дворецът са същинските центрове. Нещо повече – той 

иска да преживее и собствената си къща като разположена в центъра 

на Света, възпроизвеждайки на микрокосмическо ниво Вселената – 

огнището е пъп на земята, отдушникът е небесна порта, стълбът дим 

от огъня е образ на световната ос.   

 Границата. Защитните стени, ровове, укрепления, лабиринти и др. 

водят своето начало и от съображения за магическа защита срещу 

демони, души на умрели, болести и смърт. Въпреки че укрепленията в 

действителност  представляват физическа преграда, тезата, че става 

въпрос и за магическа защита, се подкрепя от наличието на 

нематериални защитни “съоръжения” като описан кръг, ритуални 

освещавания и мощи на светци.  

Образите на хаоса, заплашващи реда ни, все още тревожат нашето 

битие и налагат съответната „защита”, включително и с древни 

средства като банални крепостни стени – Берлинската стена, Стената 

на Йерусалим... Настаняването върху дадена територия и днес 

означава поемане на отговорност, което съответства на 

„онтологичната” отговорност при „създаване” на света, избран за 

населяване. Границата, включително условната, нематериалната, 

„магическата” граница, наред с практическото си значение, 

символизира тази отговорност. 

 От центъра се проектират четирите хоризонта в основните посоки 

на света. Кръстопътищата, около които се изграждат селища, 

съответстват на този символ.   

 Площадът е неизменен, изначално свързан с урбанизацията 

композиционен елемент, който кореспондира и със символиката на 

центъра, и с кръстопътищата, и със спомена за праотеца. Площадът е 

носител на функционалност и символика, композиционен аналог на 

реалното и метафизично битие на Града. Неизменната композиционна 

схема – площад, центриран с паметник – е в сила до ден днешен, 

когато цивилизацията на конника е на път да си отиде.  



 

5.5. Градският план като геометричен архитип 

Математиката е науката, която прави връзка между практика и естетика, 

постулира „закони” на хармонията. Свързаността на математиката с 

естетиката има пряко отношение към сакралното и духовното – това 

надбиологично, което отличава човека от другите живи организми.  

Геометрията и архитиповете имат специално място във философската 

традиция на нашата цивилизация; в стилизирания до знак градски план 

се четат сакрални и функционални основания. 

 Квадратният град е отражение и на римския военен рационализъм и 

на прагматизма на homo faber. Квадратният, ортогонален растер е 

композиционна основа и на римската крепост, urbanus, и на модерния 

град, „машината за живеене”. Квадратен е и Градът-утопия на Томас 

Мор – разумен, функционален, символ на изначално равенство между 

хората. 

 Кръглият град е проекция на сферичната вселена. Вечната 

концепция за Града (проект или фантазия), дошла от дълбините на 

Времето е: добро място за живеене, защитено от посегателствата на 

хаоса, от домогванията на врага. Кръговата траектория на Времето е 

вдъхновила теорията за вечното възвръщане и е модел за движението 

на планетите. Астрономи като Аристарх от Самос, Клавдий 

Птоломей, Николай Коперник приемат за аксиома идеалните кръгови 

траектории, повлияни от математико-сакралните и естетически 

основания на Платон и Питагорейците. Кеплер и Нютон също се 

вдъхновяват от Платоновите диалози, макар че опровергават 

идеалната кръгова конфигурация на планетните траектории. С 

развитието на науката астрономия и употребата на мощни оптични 

уреди се утвърждава концепцията за елиптични (и то неправилни!) 

планетни орбити. С това астрономическите модели сякаш „напускат” 

естетическите селения. Но елипсата съдържа една по-сложна красота, 

дава отправна точка на нови разсъждения. 

 Правоъгълният град може да се разглежда като несъвършена 

вариация на квадратния или – в светлината на горните разсъждения –

като стилизация от по-сложен порядък, като геометрично стилизирана 

елипса, като изява на по-многопланова, по-сложно математизирана 

красота, на съзнателно търсена „божествена пропорция”. Правоъгълен 

е Градът на прабългарите, златен правоъгълник, стилизиран образ на 

елиптичните планетни орбити. Прабългарите са отлични астрономи и 

създатели на градове. 



 

Правоъгълникът, в отношение, при което по-голямата отсечка се 

отнася към по-малката така, както сбора от двете към по-голямата, се 

нарича златен. „Необикновено отношение” го нарича Евклид 

(Елементи), „златна константа” – Леонардо, „божествена 

пропорция” – Лука Пачоли. В тези синоними се долавя вековния 

пиетет на мислителите към тази необикновена, алхимична сплав от 

математика, натура, мистика и хармония. Фигурата, която се базира 

върху златни отношения, е пентаграмата – отличителен знак на 

Питагорейската, както и на други школи, посветени на мистичното 

знание. 

 Правоъгълният град отвежда мисълта към стилизираните елипси на 

планетните траектории, а пропорцията „златно отношение” – в 

посока към фигурата, която за Платон символизира Духа. И от нея, от 

пентаграмата – към оня, умножаващ страните си многоъгълник, 

който клони към периметъра на окръжността (практически измерим 

благодарение на него).  

5.6. Архитектурната композиция – съвременни теоретични 

постановки  

Настоящата подтема разглежда архитектурната композиция в 

светлината на два представителни метода. Единият  е на Льо Корбюзие, 

известен като един от най-големите архитекти на столетието, урбанист, 

художник-кубист и бележит теоретик. Другият е на психолога-

гещалтист Рудолф Арнхайм, формулирал тезата за „мислещото око”. 

Бележитите теоретици на съвременността не извеждат такива нови, 

съвременни постановки в теорията на композицията, които да зачертаят 

универсалните канони. Техните заключения са съзвучни с биологията, с 

достиженията на съвременната наука, както  и с разбирането на 

изкуството и архитектурата като форма и изява на хуманизма, не като 

технологична игра, подпомагана от изкуствен интелект. 

В своя Модулор, издаден през 1949г.,  Льо Корбюзие споделя 

съкровените си надежди, търсения и изводите, до които е достигнал: 

Композицията на художествените творби се ръководи от правила; 

тези правила могат да бъдат съзнателни, остроумни и проницателни 

методи, а могат да бъдат и механично прилагани шаблони. Те могат 

освен това да са подсказани от творческия инстинкт на художника, 

да бъдат израз на интуитивна хармония…  

Един ден излезе статията „Серийно строителство”, която вдигна 

голям шум. В нея се разглеждаше къщата, която бе определена като 



 

„машина за живеене”. Серийност, машина, полезен ефект, 

себестойност, бързина – всички тези понятия изискваха наличието и 

дисциплината на една мерна система. 

Архитектурата си служи със стандарти. 

Мечтая да поставя на строителните скелета, които по-късно ще 

покрият страната, една „мрежа на пропорциите”, начертана или 

опряна на стената, направена от споени листове ламарина, която да 

стане закон на строителството, еталон, даващ безкрайна редица от 

комбинации и съотношения. Зидарят и дърводелецът ще идват по 

всяко време да вземат мерки за своите произведения и всички тези 

различни и разнообразни изделия и работи ще бъдат израз на хармония. 

Хармоничните мерки могат да се въведат навсякъде – шосета, 

пътища, плувни басейни, сградите отгоре до долу и всеки предмет от 

вътрешността, паркинги за автомобили… 

Този път вече същността на изобретението може да се формулира 

наистина просто: „Модулор” е средство за измерване, изхождащо от 

човешкият ръст и от математиката. Човекът с вдигната ръка ни 

дава основните точки на заемане на пространството – стъпалото на 

крака, слънчевия сплит, главата и върха на пръстите на вдигнатата 

ръка – три интервала, които образуват серия от златни сечения, 

наречена серия на Фибоначи. От друга страна, математиката ни дава 

най-простата, а и най-мощната вариация на една стойност – 

единицата, удвоената единица, двете златни сечения (нагоре и 

надолу).” 

Всеки от нас е в правото си да споделя или отхвърля възможността за 

създаване и употреба на универсален проекционен инструмент като 

Модулора. Тезите на Корбюзие индиректно утвърждават схващането, че 

изразният език на древността е достатъчно богат, за да обслужва и 

модерността. Ето и мнението на Анщайн: „Това е гама от пропорции, 

която прави лошото трудно, а хубавото – лесно”. 

Изхождайки от постулатите на гещалтпсихологията, свързани с  

визуалното възприятие, Рудолф Арнхайм анализира представителни 

композиционни прийоми в изобразителното изкуство и архитектурата и 

формулира изводи, които кореспондират с философията на този труд. 

 Не функцията, а идеята твори форма. (!) 

 Планът на един град, макар и недоловим с непосредствено 

наблюдение, действа върху подсъзнанието с внушението за 



 

предначертаност – концепция, структурност и ред. Така, както 

неумолимото действие на вселенските закони (не непременно 

достъпни за нас и податливи на прости формулировки) внушава на 

подсъзнанието ни усещане за свръхестествен ред и законност, 

създадена от трансцендентална, надопитна разумност. 

 Древногръцкият скулптор използва такъв алгоритъм при работа, 

който, сякаш a priori предопределя структурния характер на 

произведението. По двете, взаимно перпендикулярни, фасади на 

мраморния къс (паралелепипед) се скицират силуетите на двете 

основни проекции на фигурата. Дълбаейки навътре и отнемайки 

материал, длетото на майстора „грубира” фигурата посредством 

срещата на векторите от двете посоки, като след това тя се дооформя. 

Получената фигура „пази спомена” за идеалното си геометрично 

битие. 

6. Art Urben 

6.1. Естетическо пространство - измерения 

Този труд следва посока  на възвръщане към поуките и инспирациите от 

класическото минало – във време, „когато на конника и неговата 

цивилизация е отнета инициативата да формира човешката съдба и 

историята. Независимо дали ни харесва или не, с това е приключил 

един много голям културен цикъл”.
1
 Настоящият поглед към темата 

противоречи на някои общоприети в гилдията възгледи, но за сметка на 

това е в съвършено съгласие с духа и посланията на една метафизична 

реалност, чиято територия е утвърдена във философията на големи 

мислители. Утвърждава се значението на естетическото в процеса на 

създаване на Града. 

Естетическата компонента може да бъде проследена от митичната 

древност до модерните времена като неразделна част от 

„пространството” на Града. Измеренията на естстическото 

пространство, последователно описани, са: Градът като 

изобразителност; Градът като откровение; изкуството градоустрояване, 

art urben; синтез на изкуствата. 

 Особена, но възможна е хипотезата: Градът е своеобразно 

произведение на изобразителното изкуство – проекция, 

изображение на Вселената, великолепно като изразни средства, 
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като единство на цели, визия и сакрално-художествени 

условности. Градът  е съавторско произведение на герой и лироносец 

(учи легендата за Зет и Амфион) на амбициозен владетел и творец, на 

„инвеститор” и изпълнител. 

Веднъж формулирана, тезата „изобразителен град” се нуждае от 

убедителни подкрепящи аргументи. Такъв аргумент е теорията за 

мимезиса, за изкуството като подражание на действителността. 

Сътворен като ръкотворен  аналог на Космоса, на организираната 

Вселена, Градът – противостоящ на Хаоса и пазител на разумното 

човешко битие – е и своеобразен мимезис, подражание на 

Вселената. Това не значи буквално преповтаряне на Вселената, 

разбира се. 

Друг аргумент в подкрепа на тезата е една представа. 

Монументалните архитектурни ансамбли на Египет, Предна Азия или 

Индия извикват в ума представата за гигантска свръхчовешка фигура, 

която култивира непосредствено инертната материя. Циклопският 

градеж в Микена, скалните храмове и жилища навяват сходни 

асоциации, както и паметници като Ал Казнех (съкровищницата), 

уникално съоръжение от древната столица на набатейците, Петра.  

Градът, чието минало се губи в митичната древност, е мислим като 

резултат от титаничния труд на боговдъхновен, богоравен герой, 

опиянен от творческа гордост и физическа мощ, създаващ творението 

си като художник.   

 Естетическото чувство е неразривно свързано с учудването и възторга 

пред умонепостижими структури. Борхес разказва историята на 

Дроктулфт, варварина, загинал в защита на Рим: 

„Войната го довежда в Равена, а там той вижда нещо, което 

никога преди това не е виждал или не е осъзнавал. Вижда 

светлината, кипарисите и мрамора. Вижда съвкупност от много 

неща без безредие, вижда един Град – организъм, съставен от 

статуи, храмове, градини, сгради, стъпала, амфори, капители, 

правилно оформени и открити пространства. Нито едно от тези 

произведения (сигурен съм в това) не го трогва с красотата си – те 

го впечатляват така, както сега би ни впечатлил някакъв сложен 

механизъм, с неизвестно за нас предназначение, в което ние 

отгатваме един безсмъртен интелект. 

Борхес, Вавилонската библиотека, Историята за воина и 

пленницата 



 

Описаният от блестящото перо на писателя „организъм” разтърсва 

оня древен воин; модерният град има сходно въздействие върху 

психиката – сложна асфалтова, метална или стомано-бетонна машина. 

Понякога тя ни навява чувства, близки до изпитваните от Дроктулфт 

или ни кара да изпитваме гордост от постиженията на цивилизацията, 

но в други случаи ни потиска с дехуманността си.  

 С понятието Естетически град се свързва най-вече Ренесансовата 

концепция за градоустрояването като art urben, формулирана от Леон 

Батиста Алберти. Ренесансът, приемник на класическата древност, 

наследява концепцията за триадата Вселена-Съвършенство-Град – 

естетическото и митологичното са „екзистенциално” присъщи на 

урбанистичното мислене, те са го породили и определяли векове 

наред. 

Бароковият град също е естетически. Барокът е пряк наследник на 

Ренесансовия хуманизъм. Историята на изкуството не познава по-ярък 

пример за сублимация и католическа патетика, за трансформация на 

нагоните в грандиозна, експресивна скулптура, живопис, архитектура, 

ландшафтни композиции и градоустройство. Барокови гении като 

Бернини и Рубенс ръководят големи ателиета, работят с небивал 

размах и живеят едновременно като царедворци, творци и герои, 

озарени от почит и слава. 

Естетическо по своя характер е и отношението към градската 

архитектура във времето на Класицизма – малкия Ренесанс. 

Естетическите норми във Франция от 17в. равнозначат на днешните 

нормативи и закони (които почиват, обаче, върху далеч по-прозаични 

основания). Когато чувствителния и културен човек се вглежда в 

Града, сътворен в светлината на естетическата норма, „той е подведен 

да забрави, че всичко това е дело не на герои и титани, а на 

удивително талантливи администратори и градски чиновници.”
1
 

Митичното е метафора. Естетическото е еманципирано, вече не слято 

със сакралното. Бог Аполон става алегория на Разума, който по-късно, 

във времето на Просвещението, във философията на Волтер и Жан 

Жак Русо, ще се изяви като враг на Божественото. 

20 век изобилства с пластични търсения, художествени явления и 

стилове. Изобразителното изкуство играе авангардна роля в 

културата. Раждат се абстрактното и безпредметното изкуство. 
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Течения като Кубизъм, Неопластицизъм, Конструктивизъм и нови 

жанрове като „асамблаж”, променят архитектурата и дизайна, 

обогатяват изразния им език, стоят в основата на една нова естетика. 

Функцията, оголената структурност, красотата на добрата пропорция 

е противопоставена на бутафорните ордери (подражание на античните 

и ренесансови ордери), характерни за късния класицизъм и 

историзма. Емблематичен творец в архитектурата като Льо Корбюзие 

е и талантив художник-кубист. Художествените завоевания на 

авангардистите по-късно влизат в менюто на съвременните 

компютърни програми. Съвременните архитекти преоткриват и 

експресивната сила на случайното, на недовършеното, на 

деструкцията и деконструкцията. Новата естетика, обаче, съдържа и 

кълновете на деестетизацията.  

 Във времето на Ренесанса, Барока и Класицизма, понятието „синтез 

на изкуствата” е излишно, тъй като връзката, „диалогът” помежду им 

се подразбира. Блестящи примери за синтез на изкуствата в 

градоустройството са: площада с колонадата на Бернини пред 

катедралата Св. Петър, Капитолийският площад на Микеланджело, 

ансамбли като Версай, Лувър и др.. Примерът на естетическите 

градове показва, че изкуството е необходимо не просто като външна 

декорация, а като потенциал да утвърждава мащаб, да структурира, да 

дава ритъм, да акцентира върху определени детайли и мотиви, да 

превръща утилитарното в символ. Да стил-изира. Най-характерната и 

безспорна изява на синтеза между урбанизъм, архитектура, 

изобразителни изкуства е неизменният конник на площада – вечен 

символ, композиционен мотив, посветен на почитта  към 

боговдъхновения герой, праотеца, защитника, бележитата личност. 

Художествената компонента формира духа на дадена среда 

посредством колорит, пластика или декорация, свързана е с 

монументалното или интимно внушение, със съответствието между 

предназначение и визия. Синтезът изисква познаване на подходящите 

материали, технологична подготвеност. Добрият колорит се постига 

не просто с бои, но и с цветни камъни, мозайки, фактури и текстури от 

различни материали. Линия може да бъде една фуга или опънато 

стоманено въже, а конструктивно обусловения растер може да бъде и 

носител на ритъм, експресия,  идея. Осмисленият синтез не трябва да 

се смесва със спонтанните форми на улично изкуство, чието 

„освежаващо средата” присъствие, граничи с анекдота, профанацията, 

евтиния ефект, лошия вкус. Естетическият град е място, където 

винаги е господствал елитарен вкус! 



 

6.2. Град и колорит 

С естетиката и изобразителното изкуство се свързва и темата за цвета. 

Понятието „колорит на Града” съдържа, обаче, по-широк спектър от 

значения – колорит е и специфичната стилистика, и „съдържанието” на 

градския ансамбъл, и натовареността с традиция или с новаторство. 

Цветът на градовете може да бъде разглеждан като относително 

постоянен или сезонно променлив, като преобладаващо 

монохроматичен или мажорно полихромен, като функция от характерни 

строителни материали или от допълнително положени бои, като 

обвързан иманентно с формата или самоцелно изявен, като стихийно 

случваща се естетизация или нормативно приложена естетика... 

Относително константни цветови елементи в градовете са зеленината на 

парковете,  дърветата и тревните площи, синият фон на морето или 

лазурната тоналност на планината. Сезонните промени внасят 

допълнителни цветови нюанси, свързани с „атмосферата”. Атмосферата 

на Града може да е свързана и със съзнателното търсене на доминиращо 

предназначение – търговско, делово, туристическо, политическо, 

културно. Цветът играе съществена роля. В архитектурното изкуство 

съзнателно се търсят колоритни ефекти, базирани върху 

психологическото въздействие на цветовете. Въпросите, свързани с 

колористиката като нарочен проблем на стила, се поставят сравнително 

отскоро и кореспондират със свободното движение на специалисти и 

материали. По-старите градове имат цветове, необходимо обвързани със 

строителни системи и традиции, с географското разположение и 

климата. 

Модерността, която изтъква функцията пред естетизацията, използва 

цвета като декорация, като път към преодоляване на сухотата на 

индустриалния дух и стандартизацията. 

Постмодерността дава ход на един нов еклектизъм, характерен с 

вплитане на елементи от разнообразни, нетипични, понякога самоцелни 

и непригодни за региона строителни традиции. Информационният бум, 

достъпността на нови материали и техники, вносът на продукти и моди 

поставят апологетите на добрия вкус и автентичния стил пред сериозни 

предизвикателства. Изобилието от разнообразни строителни системи – 

бои, мазилки, готови за сглобяване елементи, облицовки, имитиращи 

материали, окачени фасади и тавани, градински и паркови аксесоари... – 

от една страна оптимизира строителството, но от друга – стимулира 

профанации, кич, претенциозност, еклектика. 



 

В съвременния град колористиката се влияе от рекламните пана, от 

осветлението, от указателните табели, от търговските марки и обекти, 

от транспортните средства… Знакови цветове, задължителни заради 

нормативи или с търговско предназначение, нерядко влизат в драстично 

противоречие с етно-стилистика или с археологически акценти. 

Цветовият калейдоскоп на съвременния град напомня колаж, една от 

формите на съвременно изкуство. 

20в. наложи сближаване на архитектурата и кавалетната абстракция,  

изместила изобразителността от изобразителното изкуство. Градът е 

отражение на действителността. Градът може да бъде възприеман като 

произведение на безпредметното изкуство, като една от формите на 

„застиналата музика” на архитектурата. Музиката е изначална сила, 

която участва в създаването на Града, метафорично представена от 

лирата на Амфион. „Всички изкуства се стремят към положението на 

музиката, която е само форма” (Борхес).  

Стилистичното направление Неопластицизъм е свързано с 

архитектурното течение Де стийл и с руския Авангардизъм от началото 

на 20в., с имената на архитекти и художници като Тео ван Дуисбург, 

Пийт Мондриан, Ласло Наги, Казимир Малевич. Това направление 

създава нещо като архитип на абстрактна композиция, с пределно 

опростена структура – другото му име е Елементаризъм, заради отказа 

от изкушенията на виртуозността. В основните цветове – червени, 

жълти и сини – използвани като акценти в архитектурата на 

Модернизма (например при Корбюзие) има ехо от теорията на Шеврьол 

за цветовете. Фактът, че модерните архитекти използват палитрата на 

Неопластицизма, говори не само в полза на несъмнения потенциал, 

който носи тази стилистика за оживяване на „машината за живеене”, но 

и за възможностите й да развива композиционно мислене. 

Днес подобни търсения се възприемат като цитат и своеобразна 

пластична метафора. Немският скулптор Отто Хайек използва 

знаковите цветове на Елементаризма в разнообразни скулптурни, 

живописни и скулптурно-живописни композиции. Градът за Отто Хайек 

е място за среща на идеи, мирогледи и опитности, място за отдих, 

разходки, дискусии, празненства, храна, игри и танци, за размишление и 

наблюдение – точка на изкристализация на човешкия живот и 

самосъзнание. „Аз създавам знаците на безпокойствата, които не 

трябва да остават изолирани в „кулата от слонова кост” на моето 

ателие или квартира. С помощта на моите средства като художник в 



 

широкия смисъл на думата, с помощта на изкуството се стремя да 

преобразувам урбанистичното общество.” 

6.3. Аrt urben – за твореца и творбата 

Произведението на изкуството се създава по поръчка. Сравнително 

отскоро художниците работят по лично вдъхновение и техния продукт е 

обект на търговия post factum, след като е създаден. Това важи в 

максимална степен за „творба” като Града. Волята на вдъхновителя на 

грандиозни начинания като създаване на градове или големи 

архитектурни ансамбли е много по-категорично изявена от тази на 

твореца. Строи именно владетелят, победоносният владетел, 

повтаряйки поведенческия архитип на един митичен акт. В щастливото 

време на Ренесанса, папа Юлий II, господарят-строител, си сътрудничи 

с велики творци като Браманте, Рафаел и Микеланджело. Съвременният 

Париж носи печата на завоевателя Наполеон.  

Нека умозрем съвкупния създател на Града, но не като конкретен 

индивид или тандем владетел-творец. Нека умозрем Съ-творението 

Град като висша изява на разумността на човека. В художествената 

творба е въплътен  характерът на художника. Според възгледа на 

Шопенхауер, биологичния вид homo sapiens е постигнат еволюционен 

етап, а не просто вид, както употребяваме понятието по отношение на 

животните. Конкретният човек е носител на личен Аз, но 

формулировката homo sapiens съдържа съвкупност от различни изяви на 

човешкото, на разумността, различни ипостаси
1
 - homo religious, homo 

faber, homo ludens, homo futurus. Градът на човека е огледало на 

същността му, на преобладаващата към даден момент ипостаса. 

 Сакралният град е с композиция, подчинена на стремежа на 

религиозния човек да отдаде почит към силата, надарила го с дух и 

да създаде обиталището си като защитено и благословено от Бога 

място. Сакралните по характер композиционни елементи в Града на 

религиозния човек, отекват и днес в модерни интерпретации. 

 Композирането в градоустройството, подчинено на събития, 

акумулиращи обществена енергия – олимпиади, световни първенства, 

политически форуми или панаири – има за цел създаване на 

                                           
1
 В Християнството ипостас (гръцки ὑπόστᾰσις) има сложна и донякъде 

объркана история, но нейното буквално значение е "това, което стои 

отдолу". 



 

Събитиен град. Домакинът на събитието, Градът на играещия човек – 

homo ludens – е приспособен за нуждите и правилата на играта.  

 Индустриалният град (или зона) е произведение на homo faber, 

подчиненона прагматизма на производството и основа на 

рационалната архитектура, създаваща „машини за живеене”. 

Специфичното в тази нова естетика е инженеринга – видима изява на 

човешката индивидуална гордост и самомнителност. В този смисъл – 

рационализмът води до една десакрализация на Града, той е изява на 

богоборчески дух. Безструктурните гета, стихийно създадените 

квартали, населявани от бедняци или етнически малцинства, са 

наречени „сиви и черни зони”. Те са обратната страна на 

индустриализацията в съвременния Град.  

 Хуманистът-футуролог мечтае за социална и градоустройствена 

концепция, която да подобри човешката участ – Град на бъдещето, 

Сакрален град, Идеален град. В Утопия
1
 на Томас Мор са описани 

квартали за живеене с типизирани къщи – композиционен аналог на 

равенството между хората. Градът на Слънцето е обрисуван като 

истински Сакрален град от Томазо Кампанела. 

Съвременните утопии са технократски. Човечеството продължава да 

се надява, че сътворявайки Идеален град на бъдещето ще разреши 

екзистенциалните си проблеми. Нито техниката, нито 

информационните технологии, обаче, имат ресурса да изградят 

красиво и справедливо общество, ако не кореспондират с изконните 

ценности на хуманизма и морала. 

6.4. Относно критерия за оценка 

Спецификата на Града като художествен обект е в неговата 
едромащабна структура. Тя не позволява непосредственото 

възприятие на цялостната визия. Това е една от причините за 

подценяване на композиционно-естетическата компонента и за 

компромисно отношение към прецизното извайване на композиционния 

ритъм, „рисунъка” на улиците и другите елементи. Композиционният 

ритъм е иманентен носител на качества, неговата „постигнатост” Градът 

е централизирано проектиран или стихийно получен урбанистичен 

продукт, чиято структура подлежи на анализ с понятия като симетрия и 
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Утопия е името на островна държава, описана от Томас Мор като 

идеално организирано общество. Името е станало нарицателно, 

метафорично. 



 

асиметрия, рационалност и ирационализъм, репрезентативност и 

интимност, геометричност и „пейзажност”. Подлежи на оценка и 

определения – оригинална или скучна концепция, експресия или 

сдържана хармония, структурност или безструктурност, умело или 

неудачно центриране. 

Визията на Града като абстракция вдъхновява художници и скулптури  

като Шамякин и Отто Хайек. Експресивният потенциал на „рисунъка” 

на Града е автономен и се долавя оттатък професионалната и 

гражданската  оценка – удобство, смисленост, качество на живот. Вярно 

е и друго – това е един от големите уроци на модерната, 

рационалистична архитектура – ако функцията е умело постигната, 

конфигурацията е красива със смислеността и ясната си структурна 

организация. 

Критериите за естетическа оценка на Града съответстват на критериите, 

прилагани към произведенията на изкуството. 

 Вселената следва да бъде (или да бъде възприемана като) красива 

„поради самия факт” (ipso facto – лат.) на своето съществуване 

(Платон). Тя е форма на организация, структура. Градът е подражание 

на Вселената, слeдователно също следва да бъде красив. Онова у него, 

което не е (възприемано като) красиво, може да бъде драматично 

следствие от посегателството на хаоса върху организираната Вселена. 

Красотата е съзнателно търсен резултат от създателите на Града. Те 

вярват в нейната необходимост, постижимост и значимост. Вярват, че 

тя е екзистенция, форма на съществуване, една от характеристиките 

на битието, в т.ч. и на изкуственото битие – изкуството. Аrt urben е не 

просто исторически етап, а същност на Урбанизма, която има дълбоки 

метафизични корени.  

 Урбанистичната композиция трябва да държи сметка за безусловния 

„диктат” на закони, нормативи и правила, за съвременните 

изисквания, свързани с бума на технологиите и комуникациите, за 

политически и финансови съображения . Налице е и стихийна 

урбанизация, възникване на гета – „сиви и черни зони”. Факторите, 

които влияят съзнателно или несъзнателно върху естетическата 

оценка, са свързани още със стилове и моди, със занаятчийско 

майсторство при изпълнение на детайлите, с учудване и възторг пред 

умонепостижими структури. 

 Ако приложим безкомпромисната мярка на Киркегор към 

класическата художествена творба, то критериите за оценка на Града 



 

като произведение на изкуството, биха могли да звучат така: 

Значимостта и характерът на задачата не трябва да превишават 

възможностите на автора, (в конкретния случай под автор трябва 

да разбираме тандема инвеститор-изпълнител) трябва да 

съответстват на мирогледа и нагласата му; Мащабът, 

композиционният ритъм, избраната структура трябва да 

съответстват на предназначението на Града. Несъответствието 

доближава произведението до понятието кич. Исторически пример е 

неадекватното използване на репертоара на Класиката за 

неподходящи обекти. 

6.5. Модерност и постмодерност 

Дефинираният край на „цивилизацията на конника” настъпва през 20в., 

Значителна част от написаното по тези страници визира повтарящи се 

мотиви – неизменни, метафизични, сякаш недокоснати от  хода на 

Времето. Неговият неумолим ход, обаче, обуславя необратими промени. 

„Не можеш два пъти да влезеш в една и съща река” – в тези думи на 

Хераклит е събрана мъдростта на диалектиката. 

През 20в. човечеството преживява усещането, че стои на прага на 

„прекрасен нов свят”.
1
 Назовава го „модерен” – социално по-

справедлив, по-рационален, по-производителен, с развита и достъпна 

наука, техника и технологии, значително по-свободен от религиозни и 

морални предразсъдъци, комплекси, задръжки. Сбъдната утопия! 

Ентусиазмът, революциите и световните войни очевидно се оказват 

недостатъчна цена за действителната реализация на красив и 

справедлив свят. Нито Хитлер, нито Сталин успяват „да ни принудят да 

бъдем щастливи”! 

Урбанизмът – наука и дейност, посветена на развитието на градовете – е 

тясно свързан с политическите, социални, културни и технически 

реалности. Той се утвърждава като еманципирана научна специалност; 

модерното градоустройство почива върху научно обосновани 

концепции. Градът на модерната епоха е технократски, десакрализиран, 

характерен с автомобилите и масовия градски транспорт, с редовите 

жилища. 

Естетиката на модерната епоха се отличава с превес на абстракцията 

пред изобразителността, на „чистата живопис” пред драмата; превес на 
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 Прекрасният нов свят е роман-антиутопия на Олдъс Хъксли, издаден 

през 1932г. 



 

функцията пред декорацията; превес на „изчистените” форми пред 

съзнателното богатство на пластиката; превес на рационализма и 

стилизацията пред историзма и еклектиката; превес на знаковите, 

„сурови” цветове пред сложните живописни хармонии и нюансните 

гами; превес на стандартното пред уникалното… Занаятчията отстъпва 

пред дизайнера. Постепенно се утвърждават: естетиката на функцията; 

естетиката на грозното; естетиката на масовата култура – на лесно 

смилаемия,  „демократизиран” художествен продукт; чувствената 

естетика на Ерос; страховитата, но вълнуваща естетика на Танатос. 

Успоредно с това се утвърждава и абстрактната, чиста естетика – 

десакрализирана и демитологизирана. Несъмнени цивилизационни 

завоевания са новите видове и жанрове изкуства. Фотографията, киното, 

дизайна, модата, популярната музика, радиото и телевизията изземат (и 

същевременно профанират) обширни територии от класическите 

художествени дейности. През 20в. се утвърждават новости като 

психоанализата, арт-терапията, демократичното, достъпно образование, 

мас-медиите; преоткриват се, съществременно, древните религиозни 

практики, езотеричните учения, астрологията, другоземските митове. 

В края на 20 и началото на 21в. Модерността отстъпва пред явления, 

философия, естетика и артефакти, които най-общо се назовават 

Постмодернизъм. Техниката отстъпва пред информационните 

технологии; твърдите убеждения и доктрини – пред плурализма. 

Строгостта на стила е атакувана успешно от еклектиката, подхранвана 

от глобалната мрежа, от достъпността на информацията, от 

непрекъснатия обмен на идеи, изображения, традиции. Новите видове и 

жанрове изкуства, такива като Екшън, Пърформанс, Хепънинг, 

Графити, Бодиарт, Видеоарт, Инвайръментал-арт и др. са и нови форми 

на синтез между изкуствата. С постмодерните реалистични търсения 

възвръщат позиции изобразителността и „човекоподобието”, вечно 

актуални в изкуството. Строителството е доминирано от строителните 

системи, от възможностите на развития инженеринг, от потенциала на 

компютърните проектантски програми. Съвременната мегаломания в 

строителството не отстъпва по амбиции на древните. Съвременните 

инвеститори-мастодонти се съизмерват с царе, благородници, папи, 

патриарси. Съизмерим ли е техния вкус с този на възложителите от 

миналото? Съизмерима ли е днешната архитектура с безупречната 

художественост и сакралния патос на старите артефакти? 

6.6. Заключителни бележки 



 

Всеки преподавател с искрен ангажимент към „грядущето” поколение  

се стреми да подпомогне развитието на личности, способни да създават, 

да решават в бъдеще комплексни професионални задачи – творци, а не 

обикновени, работоспособни изпълнители, черноработници, занаятчии.  

Преподавателят-естет е враг на тесногръдия, ограничителен за 

личността  академизъм. Неговите лични (относително независими от 

системата) средства за противодействие са: собствено творчество, 

изпълнено според максимално високи стандарти; коректна и вдъхновена 

работа със студентите от позиция на мъдър наставник и искрен приятел, 

който не е „от другата страна на барикадата”. Неговата педагогическа 

дарба може да го превърне в откривател и култиватор на таланти. 

Обществото дава заявка за „производство на подготвени и отговорни 

кадри”. Добрият преподавател не се ограничава до това, той се стреми 

да изгради личности – уверени, с творчески потенциал и гражданска 

смелост, въпреки че  „обществото навсякъде, както пише Емерсън, е в 

заговор срещу мъжеството  на всекиго от своите членове… 

Обществото навсякъде обича имената и обичаите, не същностите и 

творците…” 
1
 

Крайните технократи презират и иронизират апологетите на 

митологията, естетиката и хуманитаристиката като наивни ретрогради. 

Нека си спомним, обаче, за филма Бразилия
2
, в който Градът е 

безмилостна антиутопия, а обществото във века на информацията е не 

по-малко страховито от деветоглавата Лернейска хидра, сразена от 

Херкулес! 
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Цитирани са: 

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р арх. Георги Илиев Бояров, катедра 

„Градоустройство”,  Архитектурен факултет, УАСГ, София, 2011г. 

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител 

на  катедра „Градоустройство”,  Архитектурен факултет, УАСГ, София 

Доклад на арх. Любомира Лилова, редовен докторант към катедра 

Градоустройство, АФ, УАСГ, София – Интердисциплинарен подход 

                                           
1
  Дж. Кембъл, Творческа митология 

2
  Режисьор Тери Гилиан 



 

при преподаване на принципите на композицията в специалност 

Урбанизъм – конференция по градоустройство, УАСГ, 2011г. 

Представителни извадки от студентска анкета: Какво дават 

художествените умения и познания на урбаниста? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Територията на настоящия труд е гранична – между теорията и 

художествено-педагогическата практика. Педагогиката има нужда от 

философския инструментариум, а практиката на рисуването – от 

занаятчийска подготвеност. Дисертационният труд застъпва тези и 

идеи, доказали своята продуктивност. 

 Познанията и сръчностите, придобити чрез теорията и практиката на 

изобразителните изкуства са мощни инструменти за развиване на 

композиционното мислене, креативността и „занаятчийската” 

подготвеност. Оригиналността и таланта на бъдещия архитект и 

урбанист несъмнено са функция от личното му дарование, но може да 

бъдат култивирани и в този смисъл уроците на изобразителното са 

реални „уроци по творчество”. Креативността са провокира, тя не 

подлежи на директно преподаване и между формите на тази 

провокация са мита, музиката, изобразителното изкуство, 

философията.  

 Джоузеф Кембъл (Пътища към блаженството) пише, че законите 

на пространството, масата и енергията са отлично познати на човека, 

който ги носи в главата си. Преподаването на изобразително изкуство 

е процес, който ни помага да осмислим действието на тези закони 

вътре в нас, както и на законите на възприятието; да открием и изявим 

експресията на формата като изява на една изначална, битийна 

експресивност. 

 Теорията на изобразителното изкуство, естетиката и философията, 

представени по подходящ начин, са генератор на идеи и подсказват 

неочаквани находки и гледни точки. Това е своеобразна инвестиция 

не само в понятийния апарат на студентите от аудиторията, но и в 

потенциала им да се изградят като висококултурни, находчиви и 

конкурентни на пазара специалисти, способни да общуват „на равна 

нога” с професионален, културен, политически или финансов елит. 

Осмислянето и актуализирането на неотменими метафизични норми, 



 

свързани с възприятието и унаследени модели е своеобразен метод за 

обективизиране на идеи, подобно солфежа за музиканта. 

 Хьойзинха (Homo ludens)  пише: „Всичко мистично и магическо, 

всичко героично, всичко художествено, логично и пластично търси 

форма и израз в благородна игра”. Видоизменяйки тази теза, може да 

се твърди: мистичното, митологичното, магическото, героичното и 

съзидателното намира израз и пластичен еквивалент в 

прастарата форма на игра, наречена изкуство. Тази изява се 

отличава с особена, художествена логика, чиито принципи могат да 

бъдат прилагани като ключ към разнообразни културни артефакти и в 

сродни на изобразителното изкуство специалности като архитектурата 

и урбанизма. 

 В труда се цитира следната фраза на Карл Манхайм: „Веднъж Паул 

Ернст отбеляза, че големият художник се състои от две 

екзистенции – велик човек и занаятчия – този, на когото е дадена 

само една от двете, е именно дилетант”. Това определение е 

валидно и за сериозния архитект и урбанист. Преподавано по 

подходящ начин, изобразителното изкуство способства за 

култивиране на съвкупността от качества, присъщи на екзистенцията 

„велик човек” – оригиналност, висока естетическа култура и етика, 

потенциал за създаване на вълнуващи, смислени и приложими 

концепции. 

 Художествените явления се отличават с една специфична форма на 

обективност и истинност, оттатък (често) тенденциозната историческа 

интерпретация, създавана в условия на политическа манипулация. 

Честността, която за истинският творец е иманентна компонента на 

естетическото, се „промъква” дори в произведения и артефакти, 

нарочно създадени за манипулация и преиначаване. Затова историята, 

която „творят” артефактите е по-истинна от писаната история. 

 Изобразителното изкуство е многопрофилна дисциплина и трябва да 

се разглежда и преподава комплексно – във връзка, в синкретично 

единство с други базисни дисциплини на човешкото хуманитарно 

познание – педагогика, естетика, философия, културология, 

изкуствознание, митология, история на изкуството, архитектурата и 

урбанизма. 

 Начините на преподаване на изобразително изкуство трябва да бъдат 

обвързани със спецификата на поставените цели и конкретните 

потребности на конкретна аудитория. 



 

Приносите на дисертационния труд са основно академични. 

 Настоящият дисертационен труд установява и е опит да се разшири 

територията на изобразителното изкуство в реалната практика на 

обучението на бъдещите архитекти и урбанисти. Част I от труда 

разглежда академичната дисциплина „Изобразително изкуство” в 

контекста на утвърдени учебно-методически постановки. Включени 

са и някои допълнения към формулировките на класическите 

дидактически принципи – принцип на визуална убедителност; 

принцип на художествена убедителност; принцип на 

самоосъществяването. Описва се синтезирано традиционната 

програма в специалността Архитектура и авторска учебна програма, 

предназначена за допълнение към програмата на бъдещите урбанисти. 

Част II съдържа основата  на авторски лекционен курс в пет теми.  

 Съзнателно са търсени специфични ракурси и синкретична свързаност 

на теми от митологията, философията, педагогиката, естетиката, 

историята на изкуството и архитектурата. Формулировките са 

изградени като „мисловни инструменти”, приложими и в 

педагогическата практика, и в личните търсения. Налице са 

иновативни формулировки, подкрепени с факти, както и някои 

необичайни или провокативни тълкувания на познати постановки – за 

протоурбанизацията и протоурбаниста, композиращият човек, 

надтеорията, Градът като мимезис, Изобразителният град, 

постмодерният реализъм. Те са призвани да провокират находчивост, 

да отстоят тезата, че истинският професионалист трябва съзнателно да 

се стреми към находчивост и иновативност, необичайни гледни точки, 

нови тълкувания на познатото. 

 Историческите факти в епохата на информацията са лесно достъпни и 

откриваеми в глобалната мрежа. Достъпни са и разнообразни 

илюстрации. Не така стоят въпросите, свързани със селекцията и 

изявата на лична концепция. Настоящите страници не са и не биха 

могли да бъдат компютърен колаж. Те са плод на творческа и 

преподавателска практика. Изкристализирали са по стария начин – 

чрез целенасочени разсъждения, спонтанни хрумвания, с пробите и 

грешките на една дългогодишна работа. Историческите препратки и 

цитатите са подкрепа на авторската мисъл, открита в спомена за 

аналогични разсъждения, в любими книги, в „дебрите на паметта”, в 

размислите на други автори, станали вече част от личните. 

 Във време, когато е налице стремеж към самоцелно новаторство, 

настоящият труд търси ролята и отстоява значението и незагубената 



 

актуалност на вечните човешки и естетически завоевания. Акцентира 

върху потенциала на древни, стабилни отправни точки на мисленето. 

Част от материала, цитиран в труда, е преподаван в хода на реален 

учебен процес и има своя скромен принос за засилване на интереса на 

студенти и преподаватели към Изобразителното изкуство. Базисни идеи 

от дисертационния труд са докладвани на научни форуми и 

публикувани като статии: За не-простата проблематика при 

рисунъчната интерпретация на прости тела (2012г., Годишник на 

ШУ, том XVID); Постмодерният реализъм. Визуалното есе. (2013г., 

Годишник на ШУ, том XVIID); За дидактическите принципи в 

обучението по изобразително изкуство (2013г., Годишник на ШУ, 

том XVIID); Градът. Хуманитарни пространства. (2013г., доклад, 

изнесен на конференцията на АФ на УАСГ, катедра „Градоустройство”, 

АСУБ и СУБ) 

Педагогическата практика дава отлични възможности за проверка на 

научната хипотеза. Тя се потвърждава както от добрите резултати на 

студентите, от формулираните в писмен вид техни мнения, както и от 

коментарите на преподаватели-архитекти. Част II от труда прави 

обширен преглед на артефакти и идеи, които утвърждават, доказват и 

пропагандират сред студентите концепцията, залегнала във 

формулировката на хипотезата, с надежда, че бъдещата им работа ще 

бъде носител не само на професионални, но и на художествени 

качества. 

Неведомите пътища и криволиците на житейския и творческия ни път 

определят пристрастията ни – литературни, философски, научни, 

художествени. Те личат в позоваванията, които подкрепят авторовия 

текст и поставят собствените размисли в по-обективен контекст. 

Настоящият текст дължи много на цитираните автори и не крие 

пристрастието си към някои от тях – които са повлияли върху стила или 

върху концепцията. 

Специална благодарност дължа на моя научен ръководител проф. д-р 

Благомир Папазов. Реалното общуване с него подпомогна създаването 

на настоящия труд в не по-малка степен от прецизните и точни 

формулировки, характерни за стила на книгите му. Конкретните му 

препоръки се отразиха благотворно върху структурата  на  труда, както 

и върху съдържанието на учебно-методическата  част. Като докторант 

дължа благодарност още на проф. Димитър Чолаков, доц. д-р Димитър 

Балкански и на колегите от катедра „Педагогика на изобразителното 

изкуство” при Шуменския университет. 
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