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      Архитектурната и всяка художествена творба явява по един символен начин 

отношенията на автора със света извън него. 

     Тези творби разкриват хуманитарни по своята природа мотиви за уникалното им 

формообразуване и идентичност. От тях може да се направи уверено извода, че 

определящо, доминиращо „Етиката е съдържанието на естетиката”. 

 

     Съществуват вродени символни функции на съзнанието.      

Всяка осъзната човешка дейност по природа е символна. Чрез такава дейност човек 

предава и получава информация и разбиране, и упражнява въздействие, което всъщност е 

сложно участие в комуникация. Всичко това е „вродено, общокултурално и универсално / 

по Izard. C, Human emotions“. 

     Според Касирер, цитиран от Райнов /стр.9 Райнов, В.- Символното поведениена човека/– 

символните функции на съзнанието, задвижени чрез езика в митологията и изкуствата, 

създават кръгове от понятия, които първоначално имат случайна природа. Постепенно те 

се обособяват в ясно дефинирани структури и форми. След това Аз- ът упражнява не само 

интенционална активност върху креативността, но и обучава човешкото поведение все по- 
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дълбоко да осъзнава и разбира. Така се преминават невидимите граници на 

„субективното“ и „обективното“. Такова преминаване отразява съвременните 

особености на изследователската работа и става част от формиране на нови научни 

обхвати и методи. Такъв интегрален по природата си метод се предлага в настоящото 

изследване под името „хибриден“*. 

     Символните дейности посредством езика, изкуството и митологията позволяват да 

определяме дали дадени смислови единици са носители на духовно значение. 

     Смисловата материя във всяко изкуство и архитектурата определя нов многолик 

духовен живот със свои особености.  

     ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В АРХИТЕКТУРАТА Е СИМВОЛНА ДЕЙНОСТ 

СЪС СВОЯ СПЕЦИФИКА- ПРЕДСТАВЛЯВА ОСОБЕН ВИД МЕТАФОРИЧЕН 

ПРОЦЕС. АРХИТЕКТУРНИТЕ ФОРМИ ПРИТЕЖАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА 

ПРЕДАВАТ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ЦЕННОСТНО, ДУХОВНО ЕСТЕСТВО И ДА 

УЧАСТВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНО В ЧОВЕШКАТА КОМУНИКАЦИЯ. 

     „Не е възможно да не се комуникира“, според Watzlawick, а Райнов/ стр.105 Райнов, В.- 

Символното поведение на човека/  уточнява, че „...съставките на човешката обмяна на 

информация имат своя специфика и правила, които твърде разширяват границите на 

вярното, правилното и задължителното, като оставят свободно поле за действие на 

неограничената човешка комуникативна символна природа.“ 

     Архитектурното творчество е сложен и противоречив процес, резултиращ в специфична 

многофункционална форма. Самият процес и неговата форма притежават редица 

характерни за художествено творчество и форма мотиви, критерии, процеси, белези и 

ефекти, комбинирани и повлияни и с характерни такива за материалното производство. 

     Втората част от характеристиките на процеса са неотменен предмет на изучаване и 

разбираеми във всички етапи и форми на обучението на архитекта.  

        Онази част от него, която е сродна с изкуствата, е загадъчна и двусмислена, което я 

прави трудно разбираема и достъпна за практикуване. Но това не е непреодолима пречка, 

това я прави привлекателна за изследване, особено удовлетворително при всяка находка в 

този своеобразен изследователски процес. 

     А, що се отнася до смисълът на всичко това, може да се приеме за достоверно, че той се 

състои във възможността на хората за многостранен обмен и взаимодействие. 
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       „ЗНАМ ЗА ДА МОГА” 

     Извършвайки своята отчасти прагматична, отчасти „магическа”, тайнствена  дейност 

по необходимост, творецът неминуемо и постоянно достига до множество различни 

въпроси. Т.е. давайки своеобразни отговори, каквито са творбите, авторът си остава в 

известно колебание, питайки се: „защо го правя”, „така ли трябваше да го направя”, 

„какво, всъщност, се получи”, „как ще го възприемат хората” ...? 

     Така тази не винаги осъзнавана и, още по-малко- признавана, ситуация на лутане между 

питане и отговаряне чрез творческия акт и творбата представлява като цяло и една вечна 

предизвикателна загадка, любопитен обект за изследване от страна на всеки заинтригуван 

от разбирането на най-сложните и ценностно важни сфери в живота на хората- духовната... 

     За архитекта, както и за всеки артист, да се разбира творческия процес е въпрос не на 

самоцелно знание за една дискусионна по природа истина, а на по-високо качество на 

можене, правене, постижение. Т.е.- целта на този стремеж е – „знам, за да мога”. 

     Значи творецът не си задава въпросите за да обяснява на другите, да се изживява като 

ерудит, авторитет... За твореца любопитството по отношение на тайнството творчески 

процес е път към божественото прозрение, което заедно с озарението относно 

предстоящата творба му помага тя да стане по-съвършена и  изначална, а с това и самият 

той- съвършен и първосъздател.Т.е.- „божествен”. 

     Изучаването на творческия процес  пести от времето за опити, чрез които твореца 

достига до еманацията си, до онзи предел, който му е зададен като потенциал по рождение. 

Така творецът придобива повече контрол върху процеса и творбата, запълвайки пропуски, 

усъвършенствайки творбата и постигайки новаторство в желана степен и всичко това- с 

максимално възможни сигурност и увереност. 

     В своята работа творецът „обитава” различни светове, борави с множество фактори, 

страни, елементи, общува явно и скрито със себе си, останалите хора и света като цяло... 

     Да се изучава творческия процес означава да се разкриват колкото се може повече от 

характеристиките на творческата личност в нейната природа и динамика, както и на всички 

външни условия като категории, разнообразни проявления и изменчивост. Особено 

съществен е въпросът за единството в комплексния, детерминистичен, взаимоопределящ се 

многокомпонентен творчески процес.        
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       Взаимопредполагаемостта, взаимозависимостта и взаимното влияние на всички страни 

и фази в процеса, всъщност, предпоставено водят до тяхното взаимодействие и 

ефективност. 

     Теория и творчество са дефинитивно противоположни понятия във всяка 

художествена дейност. Целта на предстоящото изследване не е да се демонстрира 

постигане на нещо непостижимо, извършване на изследователски подвиг.  

     Парадоксалната само на пръв поглед комбинация теория- творчество престава да 

изглежда такава ако си представим творческия процес като един логоцентричен модел, 

който описва като общи категории неговите съставки и фактори, но не определени 

окончателно и застинали, а като динамични и променящи се под влияние на множество 

различни условия. Може да се заключи, че такъв модел е постижим, но неговото „битие”  

винаги е уникално за всеки творец и дори творба- именно поради динамиката му, зависеща 

от вътрешни за автора и външната среда конкретни състояния и условия... 

     „ПРЕДПОСТАВКИ И СЛЕДСТВИЯ В ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС” 

     Вникването в, познаването на творческия процес в изкуствата и близките до тях 

дейности дават основания да се допусне тезата че, „някакво” съдържание извън присъщо 

творческия акт, следван от творбата- реален обект, всъщност я е предпоставило и 

определило. 

      Всъщност духовното като висша ценност става мотиватор и определител на 

ценността на творбата, на успеха на творческия акт и на самия автор. А в 

архитектурата и изкуствата духовното става достъпно чрез материалността, 

сетивността на творбата.  

     Творчеството е процес, при който, погледнато от другата страна, материалното 

дава битие на духовното, ставайки така и самò ценност в художествена форма. 

     Особеното съдържание, предпоставящо и ценностно определящо работата на твореца, 

всъщност, представлява идеална субстанция, породена и изкристализирала във 

взаимоотношенията на твореца със света, която няма свое битие, и която придобива такова 

чрез творбата. Така творецът чрез творческия акт дава битие на идеята си, на 

преживяването си на случващото се в/между него и/ света. 

     „Според древните японци, когато тайните на живота проникват дълбоко в структурата 

на изкуството, тогава изкуството става божествено дело. Най-великите произведения на 
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живописта, скулптурата, архитектурата, музиката, поезията... неизменно притежават това 

качество- нещо доближаващо се до делото на бог... В Средновековието за истински автор 

на произведението се смятал бог, а човекът бил само инструмент в неговите ръце.”/ 

Милена Димова 

 

     Най- изразителните тенденции в съвременната архитектура 

акцентират общоценностната предпоставеност на 

архитектурното творчество в наше време, както това е било и в 

най- отдалечената древност. 

     Посочените примери представят само принципната 

взаимозависимост между ценностна предопределеност/ идея, 

философия и последващото креативно поведение на твореца и 

съответната архитектурна или художествена творба. Без да описват 

многобройните варианти на идеи и творчески практики, което е 

предмет на основния труд. 

 

 Най- награждаваните съвременни проекти - еко насочени сгради  

Конкурсът EVOLO 2016: 

Първа награда- Essence Skyscraper,  BOMP/ фиг.1.                                   

„Урбанистична мегаструктура, която съдържа различни природни хабитати. Ще служи 

като място за бързо бягство от градския живот и ще стимулира различни и комплексни 

преживявания.“  
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фиг. 1.                                  фиг. 2. 

 
фиг. 3. 

Втора награда-  

Shanty-Scaper, Suraksha Bhatla и Sharan Sundar/ фиг. 2.                                   

„Комплекс от жилищни, работни и за отдих пространства за обитателите на “ град Chennai. 

Ревитализира пост- строителните дебри, използвайки остатъчните изделия и материали.“ 

Трета награда- проект Cybertopia, Egor Orlov/  фиг. 3.                                    

„Преобразява града на бъдещето като комбинация от дигитални и физически светове- град, 

който расте и се самообразува непосредствено според нашите нужди.“    
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      Награденият студентски проект за 2012г. от Foster + Partners / фиг. 4 

„изчерпващо доминиран от ценността на природата- типичен концептуален „зелен“ 

проект.“ 

  фиг 4.                  

 Хибридната архитектура- новата устойчивост 

     Комплексът “Linked Hybrid”/ фиг 5, Стивън Хол  включва повече от 700  

апартамента, хотел, кино, детска градина и училище Монтесори и подземни паркинги в 

кръгово подредени кули. Отделните обеми са свързани помежду си на височината на 

двайсетия етаж чрез мостове, които очертават няколко обществени зони. Този проект ...  

чрез играта на обемите си предлага пространства за зеленина и обслужване. 

Климатизирането на сградите в него се осигурява чрез 600 геотермални кладенци, а 

отпадъчните води от мивките и душовете се филтрират през водно огледало, върху което се 

показват клипове на филмите от кинозалата. 

   
Фиг. 5а                                            фиг. 5б                       фиг 6.                                   
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“...Чрез този проект, архитектът вкарва в употреба впечатляващ комплект от 

устойчиви практики, насочващи този сериозно замърсен град в нова посока” пише 

Клифърд Пиърсън през 2010 г. в AR (Architectural record).  

“Забравете монофункционалните сгради!”  

“Създавайте сгради-хибриди за обитаване, работа, почивка и култура. Създавайте нов 

синтез от природата, архитектурата и градоустройството, синтез на светлината и 

пропускането й в градове, които имат дух и носят значение...” призовава от трибуната 

по награждаването си самият Стивън Хол. 

Проектът „Vanke Center“/ фиг 6, Стивън Хол е значима нова стъпка в посоката на 

зелените сгради и устойчивото развитие. “Хоризонаталният небостъргач”, каквото е 

неофициалното му прозвище, е награждаван като сграда на AIA през 2010 г. и е оценен с 

LEED Platinum.   

Дългата начупена маса на сградата се разстила над зелени пространства и тропическа 

градина, изцяло достъпни за обитателите.  

Тя е повдигната на 8 “крака”, като по този начин осигурява максималните възможни 

паркови площи и просторни засенчени участъци.  

Премостващата, донякъде “летяща”, архитектура, създава чрез нивата си нов слой на 

обитаване в градската структура, осигурява великолепни гледки на обитателите си, но и 

естествено се охлажда допълнително от преминаващия под нея вятър.  

Микроклиматът в комплекса се стабилизира чрез правоъгълни езера, захранени от 

филтрираните отпадъчни води. Самата сграда има зелен покрив със слънчеви панели и 

широко използва устойчиви материали, произведени на място, както стъкло и бамбук.  

Фасадите са защитени от слънцето и вятъра чрез чувствителни към атмосферните 

изменения жалузи.  

 “Работата на Стивън Хол е доказателство, че голямата архитектура може и трябва  

да служи за отговор на въпроса как да живеем в по-устойчив, здрав,  

щастлив и справедлив свят. Тя девалвира възприетото разделяне между  

социалната отговорност и висококачествения дизайн и потвърждава  

успешната кариера на един човек, който е разбирал това по-дълго от останалите” 

според Зах Мортис. 
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 „Малкото е повече“, но само ако то добавя още значение, ако прави 

пространство за нещо друго“ е девиз на Droog Studio, допълващ горните идеи с 

откровено художествени духовни измерения по съвременния за нас начин.  

------------------------------------------- 

     Следващото изследване цели да разкрие в значима степен творческия процес като го 

моделира абстрактно теоретически и го илюстрира с различни примери.  

     Творческият процес в архитектурата обхваща причините за възникване на порива 

за творчество, неговото протичане, особеностите на акта на създаване на 

произведението, на неговата форма, както и въздействието върху публиката. 

     А за преживяваното от самия творец на всичко случващо се от началния творчески миг 

до неразделното включване на творбата в живота на хората - много е трудно да се даде 

еднозначно определение. Не повече даващо сигурност е самото придобиване на знанията за 

творческия процес. Тук сякаш най- вярно се изказва Еклесиаст: „17. И насочих сърцето си 

да познае мъдрост, да познае безумие и глупост; но узнах, че и това е гонене на вятър; 18. 

защото, Голяма мъдрост – голямо страдание, и Който трупа познание, трупа тъга 

(Библия, Ветхия завет- част Еклесиаст,1:17; 18)... 

---------------- 

*  Хибридният изследователски метод се характеризира със следните особености: 

а) смесен разнороден съдържателен и аргументативен инструментариум; 

б) трансгресивност- вертикална и хоризонтална. 

- Вертикалната трансгресивност съвместява същностно различни по начина им на 

възникване научни постановки- идеи и идеали, формирани от творческата практика на 

изследователя, експерименти и доказани постижения в съответната област с голям обем и 

широк обхват проучена информация и примери; индуктивни и дедуктивни методики с 

абдуктивни /*  абдукция- резултатът е налице, но чрез тълкуване се предполага 

правилото; обективна предметна и обяснителна основа с херменевтично- феноменистичен 

подход/* херменевтично- феноменистичен подход на Ботон Бонар, тълкуват се 

явленията, за да се установи „истината“; 

-  Хоризонталната трансгресивност смесва различни предметни области, които в 

обичайната практика са обособени и специализирани, а в трансгресивен контекст се 

смесват за постигане на по- добър творчески и научен резултат. Удовлетворяването на 
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конвенционализирани ценности и съответни практики като утилитарен комфорт, 

устойчивост- екологична, енергоефективна, както и социална и духовна, художествена. 

Привличат се за целта специализирани науки като когнитивната психология и 

синергетиката. 

 

 

 

 

 

УВОД  
 

 

“Всичко външно, предметно, материално само символизира  

ставащото в дълбините на духа, в Човека”   

Николай Бердяев 

/ „Смисълът на творчеството” / 

      Архитектурното творчество  представлява особен вид метафоричен процес. 

      Идеята за метафоричност възниква от презумпцията, че преди творбата има 

нещо друго, което я  предпоставя и предизвиква по неизбежна необходимост. Т.е. има 

нещо, което не може да бъде установено фактически и затова няма основание да се 

приеме, че съществува. Творческият процес, в този смисъл, представлява преход към, 

възникване или придаване на негово битие в/ чрез творбата. Всяка метафора прави 

това- явява нещо ново и възможно установимо, използвайки налични битиини форми.  

При нея става преминаване от идеалното към реално, от вътрешно- към външно проявено, 

от съдържание към форма. Това метафората прави чрез присвояване на средствата от други 

вече налични съществувания.Творчеството е и един обратим процес, поради характера на 

крайния ефект от въздействието на творбата.В този момент явеното в творческия процес 

отново става скрито, затваря се във възприемащия субект... 

     Участвайки в комуникационните трансфери между хората чрез пластическите си прояви 

архитектурата проявява недвусмислено един свой присъщ предметен смисъл. 
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Фактичността на творбата и непосредствената ù достъпност чрез сетивата стимулира 

преимуществено феноменологическия интерес към архитектурата, а бидейки загадъчен и 

тайнствен (така- трудно разбираем) самият предпоставящ я процес остава практически 

пренебрегнат от изследователите и затова - слабо познат. 

     Човешкото поведение и всички дейности с предназначение да изразяват потребности, 

чувства, отношения и да пренасят информация, обаче, се определят като символни. 

Творчеството,дори и само предвид природата и ефекта от резултатите му, без съмнение 

принадлежи към този род поведение и дейности. Така то става обект на изследване в 

съответния контекст, който налага комплексност, цялостност и най- вече разбиране на 

неговите скрити, предхождащи творбата процеси и аспекти. 

     В метафоричен смисъл творческият процес може да се определи като еквивалент и 

особен израз на взаимоотношенията на архитекта със света. 

     Проявите на преход- ност (метафора) в архитектурата са многообразни: Тя е своеобразен 

много сложен възел, в който се преплитат въображаеми и действителни нишки от различно 

естество; 

 Същностен момент в нея е проследимата трансформация на редица 

идеални предпоставки и потенциали в пространствено- времеви 

реалности; 

 Самият творчески акт едновременно удовлетворява свои вътрешни на 

автора и външни потребности от материално и духовно естество; 

 При този акт нещо, което предхожда, но не притежава свое битие, се 

явява по нов специфичен начин в архитектурна форма; 

     Казаното за творческия процес (че има метафоричен характер) може да се отнесе и към 

цялата култура (човешка дейност). 

понятие: “метафора” 

      Метафората е : ”предикативен факт, необичайна атрибуция на самото ниво на дискурса; 

тя е по-могъща със своята изненада от нещо, което трае; метафоричната истина е конверсия 

на посланието; метафората на философа и метафората на поета са различни, но вършат 

едно и също-отклонение по отношение на света на обектите и обичайната езикова 

дейност;... казва чрез странното и непознатото; всеки метафоричен смисъл е опосредстван 

(фигуративен ); поетическата функция на метафората почива върху приликата, но на 
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нивото на чувството; в метафората приликата е конституирана като мястото на конфликтна 

среща между същото и различното; метафората представя конфликта между идентичност и 

различие; в играта/ конфликт между идентичност и различие изплува фигуративният 

смисъл- това място е въображението (тук възниква образ); метафората засяга само 

субстанцията на езика, т.е.смисловите  релации; метафората се основава на семантична 

аналогия; буквалното “не е”  придружава метафоричното “е”; има две функции- реторична, 

насочена към убеждаване на хората, и поетическа функция, насочена към преописание на 

реалността по околния път на евристичната фикция; метафоричните изкази изразяват 

конструкцията на света чрез и с чувството; борбата между репрезентативна и съзерцателна 

мисъл произвежда метафора; движението на метафоризация е едно движение на 

идеализация; 

      Метафората е главно средство за постоянна адаптация на нашата езикова 

дейност към един свят в състояние на постоянна експанзия;  

      Чрез изобразяването на идеализацията и апроприацията метафорите изобретяват 

самия процес на метафоризация; 

- там, където разбирането не успява, въображението все още запазва способността си да 

“представя” идеята; тази презентация на идеята от творческото въображение (действащо 

като изискване, принуда ) подтиква концептуалното мислене да мисли повече – тя е жива 

метафора; 

- метафората на пространството “е частично преводима, преводът и е теорията на 

денотацията; непреводимото е способността и да проявява афективна стойност” ; 

- фигурите на миналото са: метонимия- съответствие; синекдоха-конексия, обозначаване  

на цялото с негов чувствителен детайл; метафора-прилика, т.е.няколко думи са взети 

буквално, а други- метафорично (персонификация, антономация); метопа- част и цяло се 

заместват; хипербола- преместване нагоре; ирония- неуместност; алегория- представяне на 

отвлечено понятие в перцептивен образ; символ- интелектуализиран образ, служещ за 

разсъждение по аналогия, логически; 

- господстващи метафори са хелиотропичната, почва- основа, оставане / завръщане; 

метафората на оставането е наистина метафора на метафората - “съм вън-от-у себе си”; 

господстващите метафори чрез своите стабилност и дълготрайност осигуряват епохалното 
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единство на метафизиката; метафорите светлина и жилище означават метафизиката сама 

по себе си;”/ Рикьор,Пол,”Живата метафора”,ЛИК 1994/; 

 “...при метафорическото мислене. Навсякъде активно, в науката то изпълнява 

функция, различна и даже противоположна на тази, която му възлага поезията. 

Използвайки частичната тъждественост на две неща, тя установява 

неправомерно пълната им тъждественост. Такова разпростиране на 

тъждествеността извън нейните действителни граници ѝ придава поетическа 

стойност. Метафората започва да излъчва красота, когато свършва истинската 

и част.” /стр.470 Ортега и Гасет-“Есета”/; 

 “Успехът на метафората е функция на социокултурния вид на енциклопедията, с 

която разполагат тълкуващите субекти. От тази гледна точка може да се каже, 

че метафорите се създават само върху основата на богата културна структура 

или, с други думи, върху основата на съдържателна вселена, която е вече 

подредена в мрежовидни връзки от интерпретанти, способни семиотично да 

решават въпросите за тъждество и различие на качествата.”/ стр.144  Еко У.  -

”Семиотика и философия на езика”/. 

     Кант, като говори за двете области на Битието- “нещата сами по себе си непознаваеми, 

недостъпни за сетивата” и “явления- всичко възприемаемо”, по същество също поставя 

въпроса за присъщата метафорична същност на света. 

     Като „творческа” в същността си “метафората” е най-добрата метафора на света, 

изкуството, архитектурата, изразявайки тяхната все/не- обхватност и двойствена 

диалектична природа- като предпоставки, процеси и ефекти. 

    Може да се приеме, че метафоричност е по-удобното за използване понятие- не 

въвлича в специализираното езикознание и незавършващия философски диспут. 

    Ако се вземе предвид състоянието на днешния съдържателно, феноменологично и 

кодово необхватен свят, става наложително използване на подход, при който той да е 

постижимо познаваем и достъпен. В сферата на изкуствата и архитектурата, както и при 

опитите да се разбира същината на творческите им процеси това като че ли е и 

единствената възможност.    
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    Важно е да се отбележи, че метафората, а и почти всички фигури, в почти всички случаи 

постигат ефект- разбиране чрез една или друга степен на тълкуване, не чрез пряко и просто 

разпознаване на тъждество... 

    При такъв подход се налага използването и на  съответен метод. За такъв говори и Ботон 

Бонар, като го определя с името херменевтично-феноменологичен метод.Това е метод, при 

който чрез тълкуването на явленията (творбите) се достига до загадките в предхождащите 

предпоставки и до тайнството на самия творчески процес. 

    Горното поражда идеята и изкушава да се предложи и симетри- зиращата хипотеза за 

предхождаща процеса фаза на гадаене (гр. мантика) относно въздействието на творбата 

със съответния корекционен ефект в действената фаза. 

 

 

     ЧАСТ ПЪРВА - ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС В    

АРХИТЕКТУРАТА 

/хипо/теза 1=  

     Архитектурата е метафора на своите многобройни и различни предпоставки.   

     Най-простият облик на тези предпоставки, изразяващ принадлежност на архитектурното 

творчество към това на изкуствата може да се представи чрез обобщаващото понятие 

духовност, изразяващо идеалните взаимоотношения на архитекта със света. 

     В архитектурата един идеален комплекс от спомени, идеи, чувства, отношения, 

ценности, навици, потребности и нагласи, който няма собствена форма на 

съществуване бива явèн, архитектурната форма му дава битие. Така личностната 

духовност придобива битие чрез архитектурната творба.      

     Ясно е и, че в архитектурата съществува изразена присъща двойственост, дължаща се 

на нейното предназначение да бъде и полезна, както и на обвързването ù с финансова и 

техническа определеност.Така, за разлика от изкуствата, при архитектурата духовно и 

материално заедно предпоставят творческия акт, който им дава битие в творбата. Тя 

самата става по рождение едновременно одухотворена и профанна... 
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    Определящи смисъла и характера на творбата предпоставките си струва да бъдат 

внимателно изследвани, описвани и разбирани- без крайна цел и според степента на 

постижимост. 

     Интерпретацията на творческите проблеми и архитектурната комуникация 

изисква теоретическо моделиране и отчитане на случайностите, авторовата 

уникалност и непредсказуемостта на публиката, на външните предизвикателства и 

вътрешните потребности. Едно пълно такова изследване изисква включване на 

максимум компоненти на творческия процес в тяхната цялост. Така и предпоставките 

на архитектурата могат да бъдат разбрани в техния смисъл и връзка с особеностите на 

творбата. 

     Архитектурните конкурси завършват с един безсмислен от гледна точка на здравия 

разум (?) резултат- множество различни проекти, верни отговори на един и същи въпрос. 

Еднакви предпоставки- образователна основа, нормативно знание, зададени условия и 

критерии водят до различни решения. Типологично еднакви, исторически често пъти 

стилово значително предопределени и с близки технически показатели сгради съществуват 

в различен вид, споделят различно внимание и оценка на публиката и обитателите. Едни 

остават в историята, други не доживяват естествения край на физическата си годност. 

    Факторите, обуславящи резултиращия “успех” в архитектурното творчество интересуват 

всеки архитект, независимо от проповядваните лични възгледи относно архитектурата, 

нейните процеси и съдържание. Какво има в условията, процеса и формата, което прави 

ценна и привлекателна една архитектурна творба? Ясно е, че един отговор не е постижим, 

полезният подход би бил редопоставянето на идеи,явления, преживявания- за да се 

оформят представи,усещания за истина и качество, които да служат за разбиране на 

архитектите, но и на тези, за които те творят- отразявайки общото и различното между 

тях... Защо архитектите правят така? 

1. КАКВО ЯВЯВА архитектурата  

     Какво всъщност създават архитектите, какво го предпоставя и какво има в него е не 

само професионален, но и общо валиден въпрос . 
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понятие: Паметниците на архитектурата като най-ярко и убедително 

доказателство от цялата нейна история явяват и изразяват със специфичните 

средства на архитектурната форма неща от най-голямо значение за човека в 

неговите взаимоотношения със света. 

     Това се случва още от времената на Египетските пирамиди, Стоунхендж, Партенона, 

Готическите катедрали, Капелата Роншан, Римските терми, Центъра Помпиду, 

Китайския олимпийски стадион...  

/хипо/теза 2= Историята на архитектурните форми е историята на човешките 

ценности. 

     Поради предпоставено присъща необходимост и исторически доказани факти може да 

се твърди, че знанието за архитекта не е ограничаващо о-пределено, то е включено в много 

науки, аспекти, гледни точки, закони и случайности. Отнася се до човека, света и техните 

отношения- същностни неща, които определят ценности и смисъл. Важността им за 

протичането на творческия процес и постигането на неговите цели налага непрекъснат 

интерес, проучвания, размисъл върху тях- заедно с развитието на променящата се програма 

за професионално развитие в тесния смисъл на думата. 

    Така архитектът си създава един широк и дълбок смисъл и ценностно основано поле на 

творческия процес, който необходимо обхваща историята на света и човека, различни 

представи, мотивации, процеси и ефекти. Така той установява за себе си и едно (поне 

периодично) състояние на медитация, на философия. 

    Философията обхваща и изследва всестранно идеи. Според Ясперс тя е “излаз в отвъд- 

предметното битие”и решава “три задачи: 

 Да проясни нашата екзистенция; 

 Да ни ориентира в света; 

 Да изтълкува знаците, шифрите на отвъдното, трансцендентното...” 

     Но парадигмите, хоризонтите във философията в течение на времето са толкова много, 

че налагат спекулативно “прескачане до услугите ù” само по контекстуални причини. 

Всъщност да се занимаваш с философия е екзистенциален, а не въпрос на полза. 

    Това е състояние на метаморфози, трансмутация, състояние на проникване в чистотата 

и спокойствието на същината на света/ човека; на из-тичане, из-лъчване на 

субстанциално де-обективирана истинност, онтологическа основателност; екзистенциален 
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тласък на културна активност и критическо-алтернативна замяна, а не “полезно”, 

консумативно, целево и безкритично присвояване или присъединяване към фиксирани 

ценности (истини, знания, позиции ). 

    Така и увереността при създаването придобива присъщо необходимото пó мистично 

измерение, така се осигурява и възпроизводството на професията- с митологично 

характерната илюзия за възход, преход към съвършенство, о-владяване във все по-широки и 

високи измерения... 

 „...няма алгоритъм за улавяне на общоприетото и на истински различното. 

Наистина общото и различието са исторически обусловени и менящи се. 

Търсенето на общото и различията в несъизмеримите традиции е постоянна 

задача и дълг- Aufgabe.” / стр.70- Бърнстийн Р. -”Новата констелация”/” 

     Четейки исторически философите, изглежда смислено да се заключи, че търсенето в 

една изследователска дейност е насочено не към намирането на някакви неизменни и 

единствено общи основи, а на основания, т.е. обстоятелствата (каквито и да са те), 

които определят всяко случващо се отделно явление в неговата закономерност, но и 

уникалност и променливост. 

     Подходите и методите, използвани и в творчеството, и за разбиране на явленията са 

почти едни и същи- различават ги главно термините. Такива са методите на дедукцията, 

индукцията и абдукцията. 

     При дедукция вече проверено и известно правило се прилага в конкретен случай и води 

до предполагаем резултат; при индукция резултатът е проверен и правилото се извлича, 

предполага от него; в случая с абдукция- резултатът е налице, но чрез тълкуване се 

предполага правилото. Тези три метода формират и три ясно разграничени и определени 

направления в научното и художественото творчество. Дедуктивният и особено 

абдуктивният подход са най-новаторски, оригинални. 

2. ФИЛОСОФИЯ на творчеството 
     В търсенето на отговори на различните значими свои въпроси творците, както и всички 

хора, съчетават универсално ориентирани и променящи се представи и знания. Защо 

различните създаващи личности са предпочитано насочили произведенията си в една или 

друга проблемна посока е важно и постижимо да се отговори, също е необходимо да се 
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отбележи и че обстоятелствата, които определят избора и хоризонта им, са неопределено 

много и неопределимо много, аналогични и ана/логични.  

     Разбирането и действеността са неразделими и тяхната универсалност и 

инвариантност предпоставят усъвършенстване и специализации на “инструментариума” и 

функциите им, усложняване и подобряване на организацията, връзките и комуникацията в 

протичащите в тях процеси. 

      Изучаването на творческия процес и свързаните с него въпроси вече е възможно, 

но само по интердисциплинарен път, чрез ново събиране на автентично актуално знание 

от отделните съответни науки- такива, които обясняват света в цялото негово многообразие 

и сложност, намират най-общото и инвариантното, но също така отчитат и 

значението на случайностите и флуктуациите (случайни изменения). Или от други 

науки, които проникват в съкровената същност и динамика на творческата и 

възприемащата личност. 

     Естественият и най-прост облик на творческия процес, обединяващ натрупаните 

многобройни знания относно изключително многообразното негово съдържание, 

предпоставките, действията и резултатите му, представлява един логоцентричен 

модел. Неговата задача е да опише всички известни съставки, отношения, взаимодействия 

и закономерности в процеса, а целта му е да ориентира автора през цялото творческо време 

относно проблемите и дефицитите в работата му. Такъв модел създава и контекст в 

критическата дейност относно групови или индивидуални въпроси, явления и 

характеристики в архитектурата. 

      Ако се обобщят всички основни въпроси и парадигми на когнитивните и природните 

науки, появяващи се в течение на историческото време, вълнуващи човека и на които той 

търси решения, може да се каже, че всички те накрая ще се сведат до следните: 

 Мястото на човека в/и света; тяхното единство, обмен и 

взаимодействие; значимостите и решаването на проблема за 

гарантираното съществуване на цялото и на отделното; 

 Светът като всеобхватност съдържа всички неща- явления и 

техните същности. Едните и другите определят един метафоричен 

процес. Явленията представляват елементи в техните 
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взаимоотношения- помежду им и с цялото. Те са събития и съ-бития 

(обекти); 

 Всички обекти са променливи- наблюдават се в постоянно състояние 

на различни видове движение. Общо взето това са движения от 

възникване към изчезване, от раждане към смърт; 

 Определящи за представата на човека за света са отношенията, 

отразяващи или изразяващи интереса на цялото и потребностите на 

отделното.  

      Интересът е закодиран с универсална и фундаментална задача- да се гарантира 

продължаването на съществуването. От страна на цялото това предопределя “роли”, 

детерминизъм, а на отделното- нужда от оцеляване, разрастване и утвърждаване. Оттук 

възникват като генетични кодове инстинкти, рефлекси, интуиции, емоции, мисли, 

механизми за възникване и формиране на мотивации, поведения, действия, създаване.  

    “Гарантирането” предизвиква и стремежи към разбиране на Истината, идеи, ценности 

и поведенчески стратегии и практики. 

     Обобщено може да се твърди, че централният проблем- разрешаване в глобалните 

взаимоотношения е този за равновесието и възстановяването на хомеостазите на 

средата и индивида, както и свързаните с това фазиални доминации, динамика, пре- и 

само-организация на страните и процесите. 

/хипо/теза 3=   Изкуствата винаги са о-формяли със специфичните си средства 

проблем-разрешаване. 

      Съответната форма винаги е представлявала някакво конкретно пространствено 

или времево проблем-разрешаване, зад което се е разкривало жизнено важното 

проблем (конфликт)- разрешаване от всеобщата комуникация,     от отношенията на 

човека с външния свят.  

     Философите отдавна търсят това разрешаване: от “опит за примиряването” с едно 

растящо осъзнаване на радикалната неустойчивост при Хегел, към Адорно с метафората му 

за “силово поле”- релационно взаимодействие на привличания и отблъсквания”, до 

Хабермас със защитата му на “комуникативното действие”, водещо до взаимното 
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разбиране...При Макс Вебер има защита и на точно обратната теза – да се установи 

”принципа на вечна борба за оцеляване и разрастване”. 

    Проблем- разрешаването е виждано в най-ново време от философи като Дерида по един 

удовлетворителен начин- той въвежда разрешението “И/И”.  

    След всичко това изглежда, че и за архитекта основни въпроси са:  

    Какво представляват светът и човекът в техните взаимоотношения, защо и как 

се случват нещата? 

      Разбира се особеното, това което го отличава от другите, се явява в решението на 

проблема- как да отрази тези въпроси и да им отговори със специфичните средства на 

архитектурата? 

    “Как да живея?”- този основен философски (”Сократически”) въпрос всъщност пита 

”Какви да бъдат отношенията ми със света извън мен?”. Той засяга света и собствената 

личност,каквито са и- каквито би трябвало да бъдат! 

      Търсенето на отговора на този по същество етически въпрос, невинаги е било 

безопасно- Сократ е бил осъден на смърт, защото- “Сократ е злосторник и любопитен 

човек, който търси в нещата под земята и над небесата, прави по-лошото да изглежда 

по-добро и учи другите на това...” 

      В зависимост от състоянието и равновесието на противодействащите субстанции или 

просто страни е и преживяването, оценката, готовността и поведението на човека в 

отношенията  със света- на профанно или на свещено ниво. 

     За прогностично положителното осъществяване на екзистенциалния си проект човек е 

съставял стратегии, опори, модели : 

 Стараел се е да постигне конкретно или пълно, окончателно разрешение, 

спасение; за него винаги са съществували два свята-непосредствено зададен и 

алтернативен, Абсолютен (определящ и Идеал); 

 Постигането на съответствие с Абсолюта води до наслада, удоволствие, 

удовлетворение- Така човекът (творецът) става създател и господар на един 

желан свят; 

 Така съществуването е гарантирано; 

 Рационалният, научният подход никога не е успял да разреши въпроса как 

трябва да живее човек- прави го художественото творчество; 
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 Профанното питане търси причини, за да реши проблем на ежедневно ниво на 

съществуването, а неговият проект е конструкция на отговора. Духовното 

питане пък трансцендира проблемите на човека със света в опит да ги 

- идеи.  

    За един изследовател на случващото се, както и за художествения творец, успехът в 

работата се определя от оригиналността и очакването за проблем разрешаване като 

намира израз в: 

 критично боравене с наследеното знание.Това означава знанието да служи 

преди всичко за развитие на динамична, променлива способност за постигане 

на истината, като се отчитат множество фактори и не се прилагат фиксиращи 

техники и форми. Знанието е отворен процес, без цялост и завършеност, без 

край...; 

 използване на интуицията повече от интелекта.Това изисква задължително 

да се натрупва максимално възможно количество информация и техники за 

изследователска работа; 

 създаването както на кодове за разбиране, така и на форми използва 

абдукцията или хипотезата. Има разлика между хипотеза и абдукция- при 

хипотезата и свръхкодираната дедукция се използват обяснения, които вече са 

се оказали валидни по отношение на други резултати, а при творческата 

абдукция обяснителното правило трябва да се създава наново. Абдукцията е 

“опипващо и пълно с рискове издирване на система от означителни правила, 

което ще позволи на знака да добие своето значение;”/ Еко,У. Семиотика и 

философия на езика,София Наука и изкуство 1993 / 

 откриване на нови идеи чрез творческото въображение .  

     Всъщност това са и белезите на оригиналността- най-същественият знак за 

творчество. 

     Разбирането на основанията се оформя, т.е. преминава в знанията, представите, идеите 

и чувствата за случващото се. Решаващо участие в гносеологичен и екзистенциален план 

имат емоциите, които са определящи и за специфичното художествено възприятие и 

поведение.Така се зараждат мотиви, цели, творческо поведение, форми и комуникации. 
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     Въпросът за това какво представлява творчеството има много аспекти, предмет е на 

много науки и практически е продължаващо отворен за вечно доизясняване.Това е основен 

въпрос на битието и притежава неговите най-съществени признаци. В тази универсалия са 

закодирани задвижващите мотиви и вечността на съществуването. 

     Животът представлява множество от сложни и динамични процеси на непрекъснати 

изменения в средата и организма. Предизвикателствата отвън налагат непрекъсната 

еволюция на органично и висше функционално ниво на мозъчната дейност. Всички 

процеси в тази динамика са самоорганизиращи се и точно това е отличието им от неживата 

материя, това е белегът, който ги показва като жизнени, като прояви на живот... 

      Обстоятелството, че живота съществува и се проявява в многобройни различни системи 

затруднява точното обясняване и прогнозиране на отделни елементи или актове. В крайна 

сметка обаче натрупаните по различен начин и утвърдени многобройни знания, както и 

огромният опит на художественото творчество осигуряват основания за заключението, че 

човешкият свят и творческият процес са познаваеми в достатъчна степен. В 

резултат на съвременните постижения на архитектурното и художественото 

творчество, а и на изследователската практика става възможно едно моделиране на 

творческия процес като духовна и комуникационна дейност.  

      За постигане на такава цел най-подходящ се явява творческият абдуктивен метод. 

Изборът на модел, според Рене Том ( “Структурна неустойчивост и морфогенеза,обща 

теория на моделите”-Paris,Inter Editions 1977  ), не се определя от самата теория, а е 

“въпрос на идеология, светоглед, парадигма ”и се основава на “изкуството на 

предположенията” на Якоб Бернули. 

 

3. МОДЕЛИРАНЕ на архитектурното творчество 

    Осигурените от науките данни говорят за наличието на много разбираеми 

характеристики, причини и закономерности, присъщи на творческата дейност. Познаването 

и на редица специфични  свойства и особености, определящи характеристиките на тази 

дейност и явленията като оригинални, създават увереност да се заключи, че процесът е 

“контролиран”. Това се определя от природата на отношенията на твореца със света, 

особеностите на съвременната му мотивация, значителната степен на владеене на фазите и 

22



елементите на процеса, както и степента на очакван ефект върху публиката. Тази 

възможност се гарантира от присъщата цялост на света и на човешката символна дейност, 

част от която е архитектурното творчество. 

     Изясняването на участващите в творческия процес страни, природата на 

тяхното поведение и значението им позволява да бъдат посочени относително 

обективни и ефективни инварианти, както и да се вземат предвид неизбежните 

случайности, флуктуации и “енигми” (които от съвременната наука се зачитат и 

признават за изключително важни и като необходим предмет за изследване ).  

     Обхващането на огромен брой фактори с твърде много неизвестни е възможно 

постижимо чрез моделирането на целия процес, създаване на един Логоцентричен 

модел. Особено важно е да се включат максимален брой инвариантни фактори, но и 

участието на случайни такива. Необходимо е да се остави отворен модела за промени 

и допълнения, предвид естеството на процеса, човешкия фактор и архитектурните 

творби. 

      От не по- малко значение да се наложи създаването на модел  в такива необятни 

условия е, че това трябва да става изключително „икономично“- както при „бръснача 

на Оукъм“, който постулира, че от един кръг условия, данни не бива да се правят 

повече от необходимите минимум предположения. Т. е. Моделът е най- лаконичната 

форма за описване на многокомпонентен, противоречив и „тайнствен“ процес като 

творчеството... 

     Архитектурният ( художествено ) творчески процес протича по две успоредни 

линии - идеална, показваща процеса в “чистия” му вид, разкриваща отношения, идеи 

и чувства и реална, която свързва идеалната с материалността на проявите, 

резултатите от актовете, т.е. с нейното битие.  

     За изясняване на природата на процеса от определящо значение са изследванията 

на първата- духовната линия. Тя е най-малко позната, ”непознаваема” и всеки опит в 

този смисъл си струва. Същината на творческия процес е силно стимулираща и увличаща 

за разгадаване, прозрения и удовлетворение.Тук всяко постижение, колкото и относително 

и спорно да е, предизвиква творческо оживление (активност) и комуникация в творческите 

среди (полемика). Още повече, че “точността и обективността, рационалността” на втората 

страна винаги са били постижим предмет на изследвания, белязан от очевидни успехи. 
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     Поради трудността и предизвикателствата в изучаването му се предлага модел на 

идеалното в процеса на архитектурното творчество, друга част от което се явява 

проектирането. 

     Самият процес е определен от голям брой различни променливи, които обаче могат да 

бъдат назовани най-малкото като инвариантни категории.Това основно са няколко страни 

и  протичащите между тях прояви на различни зависимости и отношения. /фиг.7/   

      Преди да се изследва съдържанието на творчеството е важно да бъде разбрано откъде и 

защо възниква то, какви са неговите основания, скрити мотиви, природа и цели.   

     Всяко творчество,произлизащо от душата може да бъде разглеждано по различен 

начин: Гносеология; Битие; Свобода; Аскеза, Теургия, мистика; Красота, изкуство; 

Морал. Бердяев смята в друг аспект, че от причинността и необходимостта се ражда 

само еволюция, а творчеството е плод на свободата. 

     Когато се говори за творчество “от нищо” ( in nihilo ), става дума за творчество от 

свобода. 

“Творчеството е това, което идва отвътре, от бездънната и неизяснима дълбина, 

а не от световната необходимост. Самото желание да се направи разбираем 

творческия акт, да се намери за него основание е вече неговото неразбиране... 

Свободата е и нерационална, и неприемлива. Индивидуалността и нейната свобода се 

утвърждават само в универсализма... Всеки творчески акт има универсално, 

космическо значение...Художественото творчество най-добре от всичко разкрива 

същността на творческия акт...В художествеността има творческа победа над 

“този свят”– никога няма противопоставяне на “този свят”. Художественият 

акт е право противоположен на всяко обременяване, в него има освобождаване. В 

художественото възприемане светът вече ни е даден просветлен и освободен, в 

него човекът си пробива път през тежестта на света. Художественото 

творчество има онтологична, а не психологична природа...” / Бердяев,Н. кн.Смисълът 

на творчеството / 

      Новаторството като проява на радикално творчество предполага силно развито 

въображение и най-вече пространствено. Това означава способност да се “виждат 

невъзможни неща”.   
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фиг.7 (идеален) Логоцентричен модел на  архитектурно-художественото творчество 

          Логоцентричният модел има „ПЪРВА ПРОИЗВОДНА”, т.е. по принцип същия 

модел, но който представя действието му в един свят на създадени вече форми, 

мотивирани от първата, „идеална“ фаза на неговото действие. В тази втора фаза 

смесено и взаимодействайки „работят“ и предпоставят творческите мотиви, 

актове и нови творби отново идеи, но и съществуващи форми. 

/хипо/теза 4= 

    Художественото / архитектурното / творчество възниква от две начала с различен 

произход и цел : 

 отразяващо и ; 

 самовъзникващо. 

     Творческият процес е отражение в криво огледало и излъчване на личностната същност 

чрез идеи и форми. 

     Той присвоява важни неща извън автора и създава “от нищото”. 

     Характерна в архитектурното творчество е присъщата му двойственост- като 

мотивация, начин на осъществяване и природа на ползването и въздействието.  

     Дори в такава двойнственост действията на твореца са закодирано непреодолимо 

потребни. Те представляват активност по принцип, но и решаване на непосредствени, 

конкретни (често и случайни ) задачи, както и външно независими “безполезни”, 

”безцелни” занимания. 

     Самото творчество се явява като един сложен процес на непрекъснати  изменения. 

     Отражението носи характера на външния за човека свят и е висша форма на 

регулиране на техните взаимоотношения, то е субективен образ на обективната 

действителност, необходим и проблем- разрешаващ акт. “В съзнанието на човека 

външният свят е даден като нещо обективно съществуващо, нещо установено извън него 

и в същото време като субективно преживяване на личността“ според Шингаров. 

Измененията във външната среда, отбелязвани посредством психиката, регулират състава 

на вътрешната среда на организма (хомеостазата) и насочват неговата дейност. 
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      Най-ярък изразител на творческото е непринуденият импулс на 

самовъзникващото, безцелното и “безполезното” създаване. Създаване, мотивирано от 

вътрешната, непринудена и непрогнозируема същност на творческата личност. 

    Това самозараждане, което е характерно за всички художествени дейности, изразява 

дълбоката същност, потребност и стремежи на авторовата личност, силно 

чувствителна и съпоставяйки идеалните си представи за света с реалността- лесно 

загубваща хомеостазата си, което мотивира самозараждащ се процес на 

възстановителен творчески акт... 

 “...творчеството е създаване на нова мощ от небивалата, до този момент 

несъществуваща. И всеки творчески акт по своята същност е творчество от нищо, 

тоест създаване на нова сила, а не изменение и преразпределение на старата. Във 

всеки творчески акт има абсолютен приход, прираст …Творческият прираст се 

ражда от свободата на творящия.”/ стр.132  Бердяев,Н.И.-Смисълът на 

творчеството, УИ Св.Климент Охридски София 1994/  

 “…творческият акт винаги предполага самобитност, самостоятелност и 

свобода на личността, която не познава пантеистичното съзнание.” / стр.137 

Бердяев,Н.И.-Смисълът на…/  

    Най-същественият проблем, който разрешава самозараждащото се творчество е 

този за утвърждаването на личността в света. Той се явява част от общия въпрос за 

гарантираното про-съществуване на цялото и неговите ”части”/носители. 

    В това творчество се стимулира въображението и “безполезното” поведение на 

човека. Не се цели приложна ефективност, а удовлетворение от този начин на 

съществуване, от безспорната свободност чрез проявената самоинициативност за 

действие и неговия вид... Тази активност е играта. 

    Но същинското творчество, схващано като от себе си, или in nihilo (от нищото), 

като от Бог е за себе-изграждане и накрая - на “ново битие” / по Бердяев /. Такова то се 

случва само при гения. Той е различен от таланта- това е същностно определение с 

изключителни последици за разбиране на природата на истинското творчество.  

 Гениалността коренно се отличава от таланта, няма нищо общо с него. 

Гениалността съвсем не е по-висшата степен на таланта- тя качествено се 

различава от таланта. Талантът е диференциран, специализиран дар, 
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отговарящ на изискванията на разделените форми на културата. Талантът е 

свойство на художника, учения, обществения деец, а не на човека. Геният е 

свързване на гениалната природа със специфичния талант... В гениалността 

трепти цялостната природа на човешкия дух, неговата жажда за друго битие. 

В таланта се въплъщава диференцираната функция на духа, приспособена към 

поставеното от света изискване. Гениалната натура може да изгори, без да въплъти 

в света нещо ценно. Талантът обикновено създава ценности и се оценява. В таланта 

има умереност и размерност. В гениалността винаги има безмерност. Природата 

на гениалността е революционна...Талантът е послушание. Гениалността е 

дръзновение.Талантът е от “този свят”.Гениалността от “другия свят”.В 

съдбата на гениалността има святост на жертвеността, която не съществува в 

съдбата на таланта...” / стр.171 Бердяев,Н.И.-Смисълът на…/ 

    Погледът е не в бъдещето, а във вечността...  

 

/хипо/теза 5= 

     Динамика и преходи между различни сфери и нива- трансгресии, трансценденции, 

трансформации и трансмутации о-значават същностно метафоричния смисъл на 

всеки духовен, творчески процес. 

    От особено значение в творчеството са транс- практиките, като траен начин за 

успокоително разрешаване на конфликтните взаимоотношения със средата или 

илюзорно, заместващо удовлетворяване на интереси. 

   Мито-ритуалният и религиозният процес, както и творчеството извършват 

“духовна трансформация” на профанното битие (обекти, събития). Магическите 

практики намират “адреса”, а чрез жертвоприношение се подчертават готовността за 

съгласие и самоподчиняващо положение на страдащия човек, издействайки по този начин 

милост. Чрез вярата човек намира начина да достига чувството за равновесие със света и 

произтичащото от това единство-човек-Бог-Богочовек. Разумният екзалтира самочувствие, 

отделност и самотъждественост, узаконява самосъзнанието си за достигнато надмощие, 

власт и контрол над света... 

     Израз на тези ценности дават идеите. Идеите обосновават смислово и биват  

изразявани чрез творческия акт, придобивайки форма. 
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    Защо е важно архитектът да се интересува от тези неща? 

    Като разбира по-добре процесите и продуктите на природата, дейностите и  творенията 

на хората, той ги описва, тълкува, критикува и интерпретира по един непосредствен начин 

във функционалната система на създаваните от него проекти. Така обслужва адреса на 

творбата си в качеството му на обитател. 

    Разбирайки ги в тяхната метафизичност, трансцендентност, исторически 

метаморфози на идеите за тях и символиката в комуникативната дейност, авторът ги 

обхваща като духовност. От нея той извлича художествеността и към нея насочва 

посланията си. 

    Зададен  отвън с всички сложни предпоставки от природно и културно естество 

(навици, нужди, желания, традиции...) или зароден в душата на твореца като чувства, 

творческият процес става пряко или косвено “отражение в криво огледало”. 

      Самата идея за нещото, което ще се създава, също е обременена от “външно 

присъствие”- знания на твореца за света a priori, от генетичния му код и от жизнения му 

опит, както и от професията чрез обучението. Защото “...правилното”, каноничното 

изкуство не допуска творческата енергия да излезе в друг свят, то я задържа в този 

свят, то допуска само символични знаци за другото битие, но не допуска самата 

реалност на другото битие”. / стр.214 Бердяев,Н.И.-Смисълът на…/ 

     Чрез изразяването идеята пренася една вече външно адресирана и очаквано споделена 

представа, оценка и алтернатива на състоянието на нещата. От тук изразяващата форма 

става образ на някакъв свят-макар и създаван от автор. Дори и в случаите, когато е  

вътрешно мотивирана (”in nihilo”), тя сякаш има “минало”,”преродена” е. Нейният смисъл 

се определя от характера на личността и степента и вида на свързаност със света. Освен 

наподобителното, нормативното, рационално, банално, дори и талантливо поведение 

съществува и такова, което разкрива самосъзнанието и самочувствието на твореца като 

отделен и свободен-тогава той работи без полза, несериозно, фантазира; ”сънува”, 

смесвайки спомени и преживявания, желания, копнежи... 

     Обслужвайки човека като обитател чрез функцията и затрогвайки го като 

емоционален, мечтател и съзерцател чрез посланието и образа, архитектът прави 

поредното си отражение и в края на творческия процес. Така отбелязва и утвърждава 
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противоречивата природа на архитектурното творчество като личен иновационен, 

съкровен и социално отражателно услужлив процес. 

     В творчеството се установяват основни страни- светът, авторът, творбата и 

публиката (в архитектурата част от тях са и обитатели ), които са и източникът на 

преживяванията и идеите, на условията за творчество и ефектите от него. Изследването на 

творчеството всъщност предполага да се опознават страните и отношенията между тях.  

3.1. СТРАНИ в творческия процес 

     Съществуват няколко страни, участващи в творческия процес, които могат да бъдат 

приети за безспорни и инвариантни в същината си : 

 външен (по отношение на твореца ) Свят, или Обективна 

Действителност - източник на стимули, предпоставки и преживявания; 

 Субект на Автора- уникална творческа личност. Преживява интензивно 

предизвикателства от Обективната действителност. В съответствие с 

особеностите на отражението, гениалност и талант, както и повлиян от 

квалификация, личен опит, колективни традиции и норми и съчетавайки ги  

неповторимо, осъществява оригинален творчески процес, включващ 

уникални идея и творба ; 

 Художествена ( архитектурна ) Форма-образ, изразяваща идеята и 

чувствата на автора. Притежава семантичен потенциал и естетически 

характеристики. 

 Субект на Публиката - преживяващ изразителната форма като 

необходимо възстановително хомеостазата особено възприятие или като 

съпричастност с целите на автора; 

     Тези страни притежават само относителна самостоятелност, защото значението им се 

заражда само в общия им контекст. Възникването и тяхното съществуване се определят от 

взаимни предпоставяния, мотивации, идентификации и ефекти. Отношенията помежду им 

и с цялостния процес са сложни и динамични. 

3.1.1. СВЯТ за човека и архитекта 

     Пряко или косвено творчеството отразява неразривната закодирана свързаност на 

човека и заобикалящия го свят. Отражението е фактор, който пред-определя природата, 
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вида, мотивацията и въздействието на творбата. Става дума за във висока степен 

хипотетичен, загадъчен (гадателен) и тълкувателен, дълъг и сложен процес...Неговата 

динамика се основава на обстоятелството, че човек съществува в и против света. 

   Важно ли е за архитекта да изследва този общ въпрос и защо? 

 Закодиран като човек и непосредствено ангажиран в конкретни ситуации, той 

отразява всичко случващо се в света, между него и света; 

 Светът се представя и възприема чрез обекти, процеси и отношения. Изучаването 

им осигурява първичния материал в когнитивните, сугестивните и креативните 

процеси; 

 Светът бива за-даден и съз-даден;  

 Светът, в който съществува човек, е място на обмени- материални,  

о-познавателни, емоционални, действени ;  

 Светът е един, единен, цял, но и разнороден, многосъставен, сложен ;  

 Той е вечен и променящ се ; 

 Светът на човека е външен и вътрешен ; 

 Светът е двойствен- природен и културен. 

     Природата е всичко съществуващо преди, независимо от човека в контекста на 

неговото съществуване в индивидуалност като относително самостоятелна част- 

отношения, поведение и обмен от биологическо или духовно естество. 

     Светът на културата е огледален на природата. Културата е метафора на природата, 

която обективира нагласи, потребности, чувства, представи, възгледи, въпроси, идеи и 

оценки на човека в отношенията му с природата. Без  идеята за природата културата е 

немислима... Културата е като “сън на природата”в човека. Културата е алтернатива на 

конфликтния природен свят. Тя пре-създава, пренарежда, подбира съдържанието (това, 

което човек е и което не е); разрешава “изкуствено” проблемите на съществуването 

(онтологически проблеми). Тя живее: зараждане, създаване; възпроизводство; 

нарастване; ”трансцендентиране”; усъвършенстване. 

     Културата е двойна- материална и духовна. Първата се гради върху причинно-

следствените процеси на ежедневното профанно битие, решава непосредствените 

проблеми, отстранява опасности, спасява живота или го прави по-сигурен, дълготраен, 

”съвършен”; втората прави това косвено, метафорично и се стреми чрез трансценденциите 
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и трансмутациите да изнесе проблемите обобщено и о-вечностено по-“нагоре” и така 

веднъж завинаги да решава, разрешава и създава присъщо необходимо чувство за 

непреходност и други абсолюти... 

     Културата се развива в две области- техника и изкуство. 

 Светът и човекът са неразделими, човек е природно същество, което създава и 

себе си като личност, създавайки културата; 

     Явленията в света представят обекти и съ-бития, т.е. отношенията между и към тях. Те 

са присъщо природни и културни (създадени от човека - представи, идеи, модели, 

творения).  

     Според Кант “природата е царство на причинността и необходимостта,а културата- 

на целите и свободата.Те представляват и двете страни на явленията: Външна- природна и 

Вътрешна- ние отвътре (като цел и смисъл; нашите постъпки са свободни)”. 

/ Съ /съществувайки светът и човекът се проявяват чрез действията и продуктите си в 

техните комуникации (обмени). 

      Действията- процеси и въздействията в природата предизвикват отражение или 

необходимия отговор чрез мисли, емоции и действия от страна на човека. 

     Така за архитекта светът става външно също двойствен-“чисто” природен и културен. 

     В сферата на материалната култура дейностите и продуктите конструират предмети и 

инструменти, обслужващи непосредствени, както и някои прогнозируеми и относително 

твърде вероятни  външни предизвикателства от познато естество. Това засилва 

необходимостта от развитие и доминиране на значението на разума и интуицията. Основна 

дейност тук, в най-широкия смисъл на думата, е трудовата. Усъвършенства се мисълта, 

логиката, планирането, продуктите. Целта е полза, а критерият- ефективност. Основата е 

съчетание на вродено- присъщи качества и опит, миналото. 

      Духовната култура по смисъл има мито-ритуален произход-посредством 

трансцендиращия ефект тя отразява непряко проблематичността на 

съсъществуването на човека и / в света и претендира да разрешава окончателно и 

изцяло основния въпрос на човека. 

      Архитектите са преди всичко и непреодолимо хора и всичко, което правят, е като при 

другите хора и после- специфично. Както е и при другите хора, архитектите се нуждаят от 
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колкото се може повече познаване на външния свят, с който влизат чрез творбите си в 

неизбежни ваимоотношения. А още по-добре- във взаимодействие...  

     Според исторически променящия се светогледен хоризонт представите за Света и 

човека са били различни и това предопределя необятните възможности за избор на 

възможни метафори (идеи), предпоставящи строго професионалните прояви в работата на 

архитектите- и като Природа, и като Култура. 

     Съществуват увеличаващо се множество компоненти и елементи в света, които 

произтичат по необходимост от него, които го съставят, проявяват и чрез които той 

съществува. Това са както реални явления, така и идеите или представите за тях. Реални 

или идеи те за отделния човек се явяват “обекти”. Всъщност става дума не за прост сбор от 

отделности, а за ясна йерархична система от разномащабни компоненти и елементи, от 

Абсолютното цяло- до отделния човешки индивид. 

В различните времена както изобщо понятието за света като Абсолют, цялост, така и 

понятията за отделните му съставки, и идеите за тях имат различно жизнено значение, 

предмет са на различно отношение и оценка, формират различни традиции и норми, 

различно поведение. Освен във физиологичен план те определят различни ценностни 

системи, вярвания, ниво на познаване, активности. На тази основа те предизвикват 

типологията на идеите и сградите. Тяхното изучаване в общо и конкретно исторически 

контекст е основата на определящите творчеството присъщи качества на комуникативност 

– успокояващо традиционна или възбуждащо оригинално обновяваща... 

     Идеите са утвърдени в обществото исторически и пространствено (различно 

идентифицирани групи) чрез традиции, навици и поведение. Те са “норми” за твореца, 

идващи от непряко отразявания свят. В творческия процес идеята на автора трудно отделя 

самия обект от зададените и утвърдени отвън (от обществото и историята ) представи, 

интерпретации, разбиране и оценка. Така творческата собствена идея на автора всъщност 

отразява като цяло, сляти  “чисти” субстанции и други отражения. От тук следва 

изключителното значение на познаването на идеите като предмет и по същество във всяко 

тяхно конкретно отражение в творчески акт. 

    Идеята е отразена в мозъка форма на съществуване на нещо от външния свят, ”следа”, не 

нещото. Идеите са осъзнати и се появяват след формиране на понятие. Техните 
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причинители, съдържания и цели далеч надхвърлят дадените обяснения от различните 

науки. 

     Идеите са отвлечени представи, несътворени, непредставими във вид, недоловими 

със сетива.  

       Според Джон Лок- “всички идеи идват от усещане или отражение”, т.е. произлизат 

от опит, от външно даденото. По своята същност и проява идеите : 

 са екстракт на интуицията, най-прост и  чист облик на дейността на интуицията; 

 едновременно о-пределят параметри на о-ценностяване на... и остават отворени, 

променливи; 

 имат крайно метаморфична, трансгресивна и в крайна сметка-трансмутативна цел. 

Т.е.те имат трансцендентен характер на произход и процес; 

 креативни са в своята критическа, алтернативна същност като търсене и 

перспективи; 

 представляват духовния потенциал на архитектурната (художествената) форма, 

който я предопределя и осмисля; 

 се явяват вътрешния инициатор, стимулатор и координатор на творческата дейност; 

 в края на творческия процес, след явяването им във форма, изразени в образ, 

разкриват най-важните за човека въпроси и желани отговори, насочват към 

разрешаващи модели и действия; 

 като оценностяване са трансценденция на повтарящото се (и оттук-

формирало понятие) конкретно неблагоприятно за живота нещо към по-

високи нива с общ смисъл, извисяване и възвисяване. Така неблагоприятното се 

определя и фиксира, подлежи на описване, опитване на корекционни поведения 

и промяна на взаимоотношенията. 

     Формализирането в идея и последващото обозначаване със символ го прави образ, явява 

го отново по начин, който позволява желано поведение. Фиксираните в пространство и 

време митове и ритуали връщат  обратно в действителността обекти и събития за промяна. 

По отношение на фиксираното (идол) в различно време се изгражда стратегия на взаимна 

принадлежност/самоподчинение, стремеж за достигане и съответстващо поведение.       

В реалните обекти се вселяват идеални оценки. Смесват се реално и въображаемо, което 

изразява митологичен смисъл. 
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     Чрез идеята на мотивацията, поведенческите практики и резултативни 

въздействия се придава смисъл, непреходност и ефективност. 

3.1.2. ОБЕКТИ и ИДЕИ за тях  

           Обектите, представляващи света или Обективната действителност, са от 

различен мащаб и вид: 1-Абсолют/ Космос; 2-Абсолют/Природа; 3-Общество ( като 

цяло ); 4-Група ( по общ отличителен белег- етнически, верски, професионален, 

интереси...); 5-Отделна самоосъзната личност.  

     В различните времена- на Митовете, на Вярата и на Разума, представите за 

“обектите” и значението им са имали различен смисъл и вид:  

1. В Митологическите и ранно-верски (древно-гръцки) времена – Абсолютът е 

Космос; във Верските Абсолютът е Бог и в Разумните времена- Вселена ;  

2. В Митологическите, ранно-верски и верски времена- Абсолютът/Природа няма 

собствена идентичност, аспект е на синкретичния символен свят, сътворен и изпълнен 

с Бог(богове); в Разумните е природа, пейзаж ;  

3. В Митологическите и ранно-верски (древно-гръцки) времена - Хората  са 

неразделни от света като цяло, а по-късно се отделят от неживата природа и 

животните; във Верските стават Абсолюти- Богочовеци,а в Разумните- Общество;  

4. Човечеството, както и всичко останало, се “рои” във времето като се самоосъзнават по 

различен белег все по-малки части- групи, които постепенно си извоюват утвърждаване и 

изява на своята идентичност;  

5. Отделната личност като самоосъзнат индивид става “обект” на отражение в 

творчеството в съвременния период от развитието на културата и творческия процес. 

      Примитивните ( архаичните ) представи са характерни с единството си, с 

принципа на “метаморфозата” на всяко нещо във всякакво друго, което 

обстоятелство може да се приеме и като пораждащо изкуствата. 

      Единството и хармоничността на архаичния свят не отчитат значимост на 

отделния индивид нито в отношение, нито в символ. В този смисъл ”космическото” е 

Цялото, съхраняването на живота изобщо. Символиката използва налични обекти и 

свойства, приписвайки им Значение; въображаемо и действително задълго са едно и 

също нещо; абстрактността, ”кристалинността” (по Ворингер-Абстракция и 
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вчувстване,София Наука и изкуство 1993 ) и геометризмът са определящи белези на 

символното поведение... 

     Огромно е значението на представата за Абсолюта и символа на Целостта като 

Бог. Неговите всемогъщество, съвършенство, вечност, способности да твори по своя 

воля”, от нищото” и чудеса, небивали неща... отразяват “мечтите”, стремежите и 

бъдещите усилия на човека и характеризират поведението и изразните му форми, о-

пределят чертите на бъдещия творец. 

      За произхода на Бог има различни схващания- “човек е обожествил полезното”, 

според  софиста Продик; ”плод е на въображението” ( Ксенофон ); ”обожествен 

герой” е; идва “от съня”( Аристотел и Епикур ); като израз на нравствена гледна 

точка е “идеал на разума”... 

      В последния стадий от Времето на Разума, при едно постигнато достатъчно 

владеене на света (цялото, единното) и чувството за постигната относителна 

неуязвимост в живота на индивидите - ”множествеността” започва да доминира. 

Зачитането на отделното, различното става ценност и норма. 

     В съгласие с един условен принцип за запазване на цялото и равновесието и втория 

закон на термодинамиката всички съставки на системата съществуват в 

непрекъснати различни отношения. Тези съставки и отношения винаги са били 

коментирани критично, емоционално и алтернативно от творците като са 

представлявали смислов, съдържателен мотиватор и определител на създаваните 

архитектурни и художествени творби. 

3.1.3. ЦЕННОСТИ и ОТНОШЕНИЯ  

/хипо/теза 6= 

     Чрез идея на художествената самоинициатива и “произвол” се придават значение 

и алтернативен на живота смисъл. 

     Идеи- зацията и подборът на използваните идеи в творческия процес налагат въпроса за 

ценностите, аксиологическия проблем. 

/хипо/теза 7= 

     Оценностяването е вид идеализация, трансценденция на повтарящото се 

конкретно и непосредствено дадено неблагоприятно битие към отдалечено, по-високо 
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ниво- от реалността в идеалното. Целта на това движение е овладяване и контрол, а 

оттам- проблем разрешаване. 

     Даденото от реалността е станало по-важно чрез повишаване на степента на значимост, 

но и обхватно в идеята. Чрез идеализация и абсолютизация проблемното се извисява и 

фиксира, о-пределя се в по-висок мащаб, като  по-значимо, а така бива “укротено” и 

успокоено, по-благосклонно и диалогично. Фиксирано, то вече е възможно за оглеждане, 

описание, могат да се чертаят стратегии и обмислят успешни поведенчески практики по 

отношение на него. То може да бъде “зло” или “добро”, но направено обхватно, става 

възможно “благосклонността” му да бъде постигната... Всъщност, като го “пренася” в 

главата и сърцето си (понятие, чувство, идея, символ), човек сякаш го постига, 

обхваща, а така го овладява и прави контролирано и разрешимо. 

     Така идеята като носител на ценност е носител на мощ и придава мощ на човека, 

става сама ценност от първостепенно значение за неговия живот. Обозначавайки я 

със съответен знак за статус, символ и основополагайки я в мотивацията си за 

творчество и в процеса на вече опосредстваното общуване, творящият предпоставя 

висока стойност на създанието си, значимост на формата. Върната в реалния свят, 

тя го населява и о-ценностява, а създателят се изживява като митичен 

Първосъздател със съответно самочувствие и самосъзнание за важността на 

неговата дейност и произведение. Той вече ще бъде нещо повече от самия себе си и от 

всичко друго, което е непосредствено дадено. 

     Оценностяването като начин за обективиране и извеждане на преден план на най-

жизненоважното, предопределя избора на обектите и отношенията от външния 

свят, съответните им идеи, процесите и действията, които ще бъдат отразени в 

творческия акт. 

     Аксиологическото поведение предполага наличието (освен вродената психологическа 

диспозиция ) на житейски и оценъчен опит, представи, позиции, критерии- върху тях 

творящият наслагва непосредствено предизвиканата ситуационна, стимулна оценка във 

връзка с предстоящата творческа задача. Така едновременно бива пряко отразена 

външната действителност в нейната конкретност, специфика и случайност и косвено- 

чрез изградената лична авторова позиция. Оттук може да се предположи, че създаването 
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от нищото (in nihilo) е разновидност, деформиран и скрит, неосъзнат начин за 

отразяващо творчество- абстрактно и обобщаващо... 

     Ценностите зависят от редица фактори и се изменят исторически, независимо от 

степента им на устойчивост и продължителността на валидност- 

 наследени (предпоставени , генетични, закодирани...) и  

 придобити (предизвикани, самозародени, резултат от опита).  

Те биват още: защитни, налагащи, оценъчно- мотивиращи, свободно предизвикано 

действени, продуктивно/ консумативни...  

    Ценностите също така се определят и от обстоятелствата- обекти или стимули, 

субектите и случайностите и варират от прослава до самоунищожение. Най-общите и 

характерни, главно от страна на субекта, ценности са: 

 Прослава ; 

 Утвърждаване; 

 Симпатия; 

 Съчувствие; 

 Срам; 

 Протест  (”на душата да се освободи от материалното, да се опълчи срещу 

слепите сили на съдбата” ); 

 Отчаяние и меланхолия. 

     Общият смисъл на ценностите е критичен и алтернативен. В тях са отразени 

несъответствията между реалните качества на хората и света като цяло от една 

страна и идеалите за тях- от друга, формирани във времето от нагласите, 

потребностите и стремежите на променящите се личности. Ето как това е описано 

в посланията на Апостол Павел до Св. апостол Тимотей /Ученик на св. ап. Павел и първи 

епископ на Ефес. Убит е от тълпа с железни пръти в 97 година: 

БИБЛИЯ 

ГЛАВА 3.  

1.  И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена.  

2. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, 

хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, 

 3. непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци,  
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4. предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,  

5. които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се 

отвръщай!  

6. Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и прелъстяват 

женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти, - 

7. женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на 

истината.  

8. И както Ианий и Иамврий се противиха на Моисея, така и тия се противят на 

истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата.  

9. Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, 

както се откри безумието и на ония.  

10. А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, 

любов, търпение,  

11. моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, 

каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ.  

12. Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат 

гонени.  

13. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и 

биват заблуждавани.  

14. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш  

от кого си научен;  

15. пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те 

направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.  

16. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, 

изправяне и назидаване в правдата,  

17. за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело. 

 

     Оценостяването на отношенията става при отчитането на особеностите на 

конкретните условия и отново на основата на споменатите фактори, традициите, 

навиците, нормите и според определението на историческото време.  
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     Оттук произтичат и съответни поведения, резултати и въздействия. Те може да 

се обобщят в следните степени и видове : 

1. „Да молим за...”(милост, помощ, мощ), както е в Митологичното време; 

2. Да ни кажат „Какви да бъдем,за да заслужим ...”(пълномощията на Абсолюта/Бог за 

гарантирано съществуване)- най-вече във Времето на Вярата; 

3.Да разберем „Какво да направим...”(за да се утвърдим)- във Времето на Разума; 

      На всичките предизвикателства човек отговаря със : 

 страх- със стъписване, уплаха от неизвестността, труднопознаваемостта или 

чувството за непознаваемост, поради ниската степен на информираност и опит, и 

защитно действие за омилостивяване на причинителите (митове, ритуали, 

жертвоприношения, магии, съновидения...)- в мито-ритуалното време(?) ; 

 взаимодействие- чрез трансценденции за установяване, фиксиране на 

първоначала, създатели, метафизична цялост (образец, адрес и източник на ново 

начало- отстраняване на “грешките” в отношенията) като постигане на инстанции, 

йерархии,”адреси”за отправяне на молби и постигане на милостиво или 

заслужено положение- път към доминиране и преодоляване на конфликтната 

ситуация- във времето на религиите (вярата).  Стремежът е постигане на 

равновесие чрез възход към трансцендентно състояние, самосъзнание, мистика; 

 самоутвърждаване- творчество, активно поведение за създаване на 

безупречното съществуване, промяна, на символите на всичко това (съответни 

дейности, предмети, на себе си...). Тук, освен населяването на света със символите 

на създаването като образ на щастливия свят, се откроява и фигурата на 

инициатора-“създател”, който като такъв (произтичащо от по-старите метафори) 

закрепва едно желано отношение със света като свободен и овладял го- във времето 

на Просвещението (разума). 

     В историята (философия, психология и изкуство) устойчиво и преимуществено се 

утвържават отношенията на обмен от различно естество и на различно ниво, а оттам 

и ethos като основно измерение на човешкото съществуване, същина на духовната 

дейност, идеите и художествени метафори ( форми ). 

     Всички отношения се отличават с взаимност, изразяват фундаменталното единство 

на света като цяло и съставящите го обекти и субекти. 
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     Като се изключи метаболизма, за човека те се “отключват” чрез емоциите, 

преживяванията. Това е своеобразна гаранция за участие в комуникация, която изразява 

значими за цялото и отделното събития, които променят равновесието и целят 

неговото възстановяване. От това произтичат процеси на саморегулация и 

самоорганизация. 

     Отношенията в цялостния обмен в света (включените в тях страни и процеси) 

системоопределящо предпоставят и предопределят закодирани възприятийни и креативни 

активности на човека и твореца. Различните времена са поставяли в основата на 

съдържателно качествената си определеност различни категории ценности : Египет- 

знанието за съществуващото, а не онова което се вижда, както истината и реда; 

Гърция- съзерцанието; съвършенството; витализирането; Рим- вниманието върху 

изграждането и началото; смесва, двойнствен е; Византия е  производна на Египет с 

допълнение на чувството; Готика- чувството и свръхестествеността ; Ренесанс- 

славното минало (природа, наука, антични ценности, истина...); претворява и това, 

което се вижда; 18 век- свободата на твореца сам да решава, да излага своите 

съкровени видения; нови теми; нови стилове; въображението е по-важно от 

знанието; 19-20 век- божествеността на акта на сътворение до търсене на нови 

стойности и еманципация на автора и формата; копирането и изграждането на нещо 

съвършено ново.   

     От всичко установено дотук, свързано с проблема за ценностите в архитектурното 

творчество, могат да се направят следните изводи : 

1. Ценностната определеност на епохата придобива метафорична форма 

в художественото творчество; в Гърция митологията първично 

метафоризира природните явления и смисъла на човешките 

отношения; 

2. Съществуват и се борят за доминиране винаги две ценностни 

парадигми, които определят и творческите хоризонти в различните 

времена; 

3. Влиянията са стимулиращ фактор в еволюцията на формата. 

Маниеризмът играе ролята на преход от старата към новата форма, а 

също така променя същностната естетическа определеност от 
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абстрактна, нормативна към вчувствена, новаторска; маниерността- 

смайва, възбужда, предизвиква въображението, уважава личното, 

отказва се от обичайното. Тя предпочита наслагванията, 

деформациите, загадките, пищността и украсата...  

3.1.4. ЛИЧНОСТИ в творческия процес 

     Втората категория (страна) в творческия процес/обмен е субектът. 

     В комуникацията с действителността  субектът се оказва “нещо качествено определено 

и противостоящо на отразявания от него свят”. ”/стр.71- Шингаров Г.Х. Емоциите и 

чувствата като форма на отражение на действителността,София Наука и изкуство 

1980 /. 

     Субектът представлява първичността на личността, нейната цялостност и вътрешност- 

с универсални и индивидуални характеристики, както и самоинициативна активност. 

Неговото проявление в контекста на творчеството e на основополагаща субстанция и има 

две разновидности: 

 субект на автора с неговата креативна функция ; 

 субект на публиката като преживяваща произведението личност- своеобразен 

адрес и проверка на ефекта от творбата. 

   В качеството на обект за отражение изобщо от действителността извън автора и 

публиката, личността също става предмет на емоционално преживяване, източник и 

стимул на креативно събитие.  

понятие : личност 

     Съществуват много класификации според избраните критерии, но за настоящото 

изследване съществени са онези, които помагат за разбирането на мотивацията, 

природата на процесите на възприятие и дейност. От особено значение са също и 

проблемите на отражението, потребностите, емоциите и психодинамиката. 

     Необходимите знания идват от множество частни науки, особено от психологията с 

различните и разклонения- невро, лингвистична... 

     Частно научни изследвания с принос за разбиране природата на творческата 

личност и процеса на създаване 
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    Биологичната основа е първата, върху която възникват различия между 

индивидите със значение за творчеството. Това се дължи на разделянето на мозъка 

на две полукълба и тяхната специализация. При всяка отделна личност съществува 

различна доминанта, уникална комбинация от различни по своята сила потенциали, 

заложени в  многобройните мозъчни центрове. От тук произтичат и разлики във 

всички съставки, както и особености на мотивацията, протичането на творческия 

процес, характеристиките на формите и субективност във възприятията. 

Съответните частни науки помагат да се разбере ролята и значението на този фактор.  

    Всеки автор, възоснова на личностната му определеност и особености, е в състояние да 

заяви принципи и подходи, които предпоставят творческото му поведение. Едно 

изследване на архитектурното творчество не може да подмине това обстоятелство, длъжно 

е да изяснява с максимален обхват от примери неповторимостта на процеса и неговите 

резултати. В същото време следва да стават ясни и поне някои от факторите, от които 

всичко това зависи. 

    Ясно е , че споделяните “философии” няма как да стават обективно валидни, нито 

основание за сигурни заключения. Тук могат да бъдат “призовани” на помощ частните и 

особено точните науки с техните постижения и валидни за изследването изводи.  

     Висша мозъчна дейност и творчески процеси. Значение на мозъчната еволюция 

     Цялостният процес на комуникация в мозъчната дейност включва множество органични 

звена и актове. Известно е също, че мозъкът се състои от две полукълба с определена 

специализация.Съществено е да се подчертае и, че независимо от специализацията си 

полукълбата работят съвместно. Мнението на учените за значението на делението, както 

и на обстоятелството, че лявото е доминиращо, не е единно. Gazzaniga, според Райнов, 

приема като операционен модел на мозъчната организация този за “двете синхронно 

работещи хемисфери” противно на модела за хемисферната специализация. Примерът с 

интерхемисферния обмен, смисълът на латерализацията по принцип и значението на 

техните особености в творческия процес показват , че : 

 независимо от специализацията определени нива на обработка се повтарят и 

в двете полукълба. Райнов твърди, че засега причината се търси в 

интерхемисферното двойно подсигуряване, което обезпечава менталното 
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единство. Очевидно е, че разделянето и специализацията са полезни ходове в 

еволюцията на мозъка за неговата по-качествена работа в условията на едни  

все по-умножаващи се и усложняващи се задачи, които той следва да решава. 

Запазването на целостта в работата на мозъка, в контекста и резултатите 

обаче остава водещо;  

 “вариабилността, специфичността и пластичността на мозъчната организация 

се осигуряват в рамките на различните сензорни системи, от които зрителната 

осъществява най-добрия трансфер, а той е особено специфичен като функция. 

Тук се обособяват разлики в сравнение с другите сензорни входове слухова, 

тактилна, олфакторна”, както и доказателства за значими индивидуални разлики; 

/стр.138-Райнов.../      

     От многостранността, противоречивостта и сложността на процесите може да се 

заключи, че информационната преработка е функция на редица променливи! 

     Университетът в Чикаго, който има традиции в изследване на проблемите на мозъка 

(екип начело с проф.Брус Лан), публикува съвсем нови доказателства за това, че: “... 

Еволюцията на мозъка (по големина и сложност) продължава, а не е  приключила; 

гените микроцефалин и ASPM се развиват с бързи темпове, появяват се нови алели 

(алели=вариантни форми на ген ) в началото на “културното поведение на човека”- алел на 

микроцефалина при първи прояви на изкуството, музиката, религията и по-сложни техники 

за изработване на оръдия на труда; ASPM съвпада с появата на най-старата цивилизация- 

Месопотамия, 7000 г.пр.Хр., както и с разпространяването на земеделието и зачатъците на 

писмен език; 

     Университетът Вандербилт в Тенеси прави от свои проучвания извод, че шизоидните 

натури (от общо три вида натури- шизоидни, болни от шизофрения и нормални ) 

притежават вродена креативност. Tова се дължи на факта, че използват повече 

дясното си мозъчно полукълбо (известно е, че лявото е доминантно, а дясното 

субдоминантно, т.е подчинено, второстепенно ), отколкото останалите индивиди. Те 

стоят на границата между нормалността и лудостта, но нямат симптомите на болните 

от шизофрения ( част от които са параноята, халюцинациите и несвързаните мисли ), като в 

същото време са големи ексцентрици. Здравите и  шизофрениците реагират 

традиционно, не оригинално - шизоидните реагират алтернативно, иновационно... 
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     Така се установява, че един“чисто” биологически фактор (във вътрешен синхрон, 

единство и взаимодействие) се явява твърде съществена предпоставка, допринася за 

формирането на уникална и като такава- творческа личност. Така се определят 

различията и обновяващите действия и форми на изява на отделните личности. 

     Висша мозъчна дейност 

     Висшите корови ( или психически ) функции включват три способности: 

 гносисна; 

 праксисна; 

 езикова. 

    Следва да се имат предвид всички обстоятелства от общо и конкретно извънличностно 

естество, начините по които една личност е склонна да им реагира спонтанно ( вродено 

присъщо, по предразположението си ) или отчитайки предишен свой опит, традиции и 

норми от страна на общностите от различен порядък. 

     В архитектурната дейност такава типология на личностната структура създава и преки 

последици върху пространствената, сградната типология, вида и степента на организацията 

и експресивността им. 

     Повечето изследователи, предимно от невронауките, психологията или 

изкуствознанието- по обясними причини, се ограничават върху висшата нервна дейност и 

социалните аспекти на художественото творчество. Те са водещи, но е редно да се отчитат 

всички фактори, формиращи отделното като уникално, независимо от 

предпочитанията. Важно е да се повтори, че “чисто” биологическите аспекти и промени 

имат неоспоримо значение за формирането на комплексната личност, независимо, че тя е 

обект на изследване в специфичния контекст на художествената действителност. Най-

яркият пример е разделянето на мозъка на две полукълба, което се отразява безспорно 

на човешкото поведение. Тъй като това става в VI век пр.н.е. могат лесно да се 

съпоставят резултатите от преди и след тази еволюционна стъпка преминаване от 

чисто двумерните изображения към предшественик на перспективата и към 

триизмерното мислене. Асиметрията измества като единствена симетричната 

организация. Асиметрията, като последица от специализацията на полукълбата, 
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дава пряко отражение на работата на сетивата, което налага използването ù  в 

архитектурното формообразуване и композицията... 

     Тъй като по-общите и интересни въпроси на креативно- възприятиините процеси  са от 

психологическата сфера би било полезно да бъдат представени нейните най-съществени 

понятия и събития в този смисъл. 

     Според Рейнвальд личността се определя от “устойчивите повтарящи се 

особености в поведението на индивида в различни ситуации”./ в кн. Психология  

личности / Чертите на личността според него / стр.112 / са : 1-интелектуални ( ум ); 2-

емоционални ( чувство ); 3-волеви ( воля ). 

     Психиката като функция на мозъка според Шингаров  “е отражение на външния 

свят от животните и човека и е висша форма на регулиране на техните 

взаимоотношения с обкръжаващата ги среда. Измененията на външната среда, 

сигнализирани посредством психичната дейност, регулират състава на вътрешната 

среда на организма, насочват неговата дейност.” / стр.4- Шингаров Г.Х. Емоциите и 

чувствата като форма на отражение на действителността, София Наука и изкуство 

1980 / 

     Психика  

     Психиката е нещо идеално-“...онова,което съществува в нашето съзнание, (тя) е не 

само субективен образ на обективната действителност, но е и нещо идеално, т.е. то 

не е съвкупност от самите материални предмети, а само идеална следа от техните 

въздействия върху мозъка на човека...”/стр.133-Райнов,Васил - Символното поведение на 

човека,изд.БАН София 1993/ 

     Рейнвальд  формулира  т.нар. ”системно-психологическа концепция”, съединяваща 

характеристиките на човека като : 

    - член на общество (социална същност); 

    -индивидуалните му особености на интелект, емоции и воля. 

    Тук значение има и личният опит, индивидуалното битие. 

     Социалната същност се проявява в мотивацията, неизбежните взаимоотношения в 

човешката среда от различно естество и на различно ниво, а също и конвенциите, 

традициите. 
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     Фундаментални личностно-психологически свойства са диспозицията (установка, 

предразположеност, насоченост, ориентация...) и динамиката. 

     Различните многобройни психологически свойства, обединени в комплекси, определят 

доминиращта диспозиция, както и нивото на развитие на субективния свят на човека. 

     Диспозицията е сложна йерархична система със следните нива : 

 1- достигнато нисше ниво на потребност, което мотивира като емоция-подбудител 

елементарни фиксирани нагласи и поведенчески готовности, лишени от модалност и 

когнитивни компоненти; 

2-социално фиксирани нагласи или отношение; 

3-базови социални нагласи или обща насоченост на личностните интереси в различните 

сфери на социална активност; 

4-висше ниво, което е резултат от обобщението на предишния опит- системата на 

ценностната ориентация на жизнено важна дейност като цели и средства за 

достигането им ( идеология ) ; 

5-индивидуалното психологическо ниво на анализ. 

     Диспозицията задава общата насоченост на интересите и ценностната 

ориентация. 

    Основните параметри на психическата структура на личността според Рейнвальд са : 

1-съзнание ; 2-организация ; 3-интензивност. 

      От гледна точка на действеността съществуват три типа личности: създател, 

разрушител и потребител. 

    От своя страна Юнг, Ман, Зайглер и Озмънд посочват четири типа личности: 

емоционален, мислещ, усещащ и интуитивен. 

     Като пример за единица, използвана при психоаналитичните изследвания, и важен за 

творческия процес фактор Съливан извежда “динамизма”. 

     Динамизмът според него представлява “трансформация на енергията, присъща на 

организма изначално и насочена за удовлетворение на потребностите му”. Това е част 

от общия обмен със средата в търсенето на равновесие. Динамизмът, в по-общ план, се 

явява и “навик” и “форма на поведение”. С помощта му “човек преодолява 

съпровождащите го от ранно детство безпокойство... и постига удовлетворение на своите 

потребности”. / стр.259-Sullivan H.S. The Collected Works,NY 1965 /. Динамизмът, ако се 
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вземат предвид и редица други автори, /напр. Арнхайм/  е основна категория в 

психологията със смисъла на афективност, движения на емоциите и преживяванията 

в отношението на човека със света, един незавършващ процес на изменения. В 

контекста на единното и взаимозависимо съществуване на индивида и средата, 

динамизмът е израз на тяхното непостоянство и стремеж към възстановяване на 

непрекъснато нарушаваното равновесие в отношенията, както и на хомеостазата на 

отделния организъм. 

     Рейнвальд завършва прегледа си на различните концепции за определяща 

психологическа категория с обобщение, което изисква различаване на “цялостните 

актове на взаимодействие- “макрорефлекси” и частичните реакции, включително 

единичните рефлективни дъги- “микрорефлекси” като условие за продуктивно използване 

на постиженията на физиологията на висшата нервна дейност в психологическата теория за 

личността”. От него става ясно, че макрорефлексите са “непрекъснато протичаща 

съвкупност от действия, насочени към удовлетворение на потребности  (или комплекс от 

потребности), временно заемащи доминиращо място в мотивационната сфера на 

личността и подчиняваща на себе си нейните “изпълнителни апарати”. 

     Качествената характеристика на действията указва тези потребности, за 

удовлетворението на които са насочени. Количествената  определя нивото на осъзнаването, 

организацията и интензивността им. 

     Тук се изяснява и : - същността на мотивацията- като динамика на 

потребностите, както и системообразуващата им роля , при смяната на звената от 

акта на дейността и целия акт / стр.35 Рейнвальд... /; 

- Цитиран е и Мясищев, който свързва ритмичността в жизнените 

процеси с ритмичност и на напрежението на потребностите. Те, в 

зависимост от условията, ”нарастват, изострят се, удовлетворяват се 

и угасват”. 

     Психолозите са единодушни, че още на ранните фази от развитие на дейността става 

групиране на психическите процеси в определени ансамбли –“...психическите процеси, 

явления и свойства на личността, заемат своето определено място в структурата на 

дейността, като благодарение на това образуват взаимосвързана система, 

циментираща единна цел ...”/ стр.37 Рейнвальд... / 
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     За да определи основните параметри на проявление на психиката, Рейнвальд се опира 

на общоприетото положение, че “психическите явления изпълняват в дейността : 

 Подбуждащи /мотивация, 

 ориентиращи,  

 контролни, 

 оценъчни и  

 управленски функции”. 

      На първо място водещите психолози поставят подбуждащата функция. Това е така, 

защото именно “мотивацията като субективен израз на потребностите представлява 

системообразуващия компонент...” 

Уточнява се / по Леонтиев /, че подбуждаща функция могат да изпълнят:  

1. наличната външна стимулация, отразена от субекта на дейността като 

непосредствено подбуждащ мотив”; 

2. по-нататък- потребностите на субекта, породени от състоянието му в даден 

момент; 

3. влиянието на опита в широкия смисъл на думата, включително 

предразположенията, установили се в предшестващата дейност; 

4. това правят и по-рано усвоени норми на поведение, различните нрави, традиции 

и обичаи / стр.38 Рейнвальд... /. 

     Важно е да се отбележи, че в зависимост от условията и особеностите на субекта, в 

качеството на доминираща подбуда може да се прояви както- 

 “повърхностна”, ситуативна мотивация, така и  

 мотив, свързан с установката, водещата насоченост на личността, нейната 

ценностна ориентация.  

      В същия смисъл е и заключението, че “доминиращото подбуждане е 

мултимотивирано”..., че “психологическият смисъл на коя да е дейност може да бъде 

определен само при отчитане на най-широк контекст” / пак там /. 

     Накрая Рейнвальд подчертава, че цялостният акт на дейност може да бъде полезен при 

психологическия анализ при условие, че бъде взет в пълнотата на своите ”свойства като 

многомерно образувание на физиологическото, психологическото и социалното ниво в 
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съчетание с допълващото го разбиране на етапа от живота и жизнения път на 

личността” / стр.41 Рейнвальд... /. 

     Психологическото изследване съчетава динамичните характеристики на 

личността с т.нар. статически- общочовешки психически свойства; социално-

специфични особености, свързани с принадлежност към етнически, класови, 

политически, икономически, професионални, национални и други общности; 

индивидуално-неповторими особености на личността / Парыгин Б.П. Основы социално-

психологической теории,Мысль 1971/. 

 “Психичната дейност започва с въздействието на предметите и явленията от външния свят 

върху периферната част на анализаторите и завършва с възникването на субективни 

преживявания, субективен образ на външния свят, намиращ се в гносеологична 

противоположност с предизвикалия го обективен предмет или явление; 

 В съзнанието на човека външният свят е даден като нещо обективно съществуващо, нещо 

установено извън него и в същото време като субективно преживяване на личността; 

 В процеса на осъзнаване на външния свят се извършва отделяне и противопоставяне на 

човека като субект на отразителната  дейност на външния свят. На този висш етап на 

отражение на действителността възниква идеалното като съществена характеристика на 

психичното.” /стр.60- Шингаров Г.Х. Емоциите и чувствата като форма на отражение 

на  действителността, София Наука и изкуство 1980 /. 

     Емоции и чувства  

понятие : емоции,чувства 

      С общото понятие емоции “се обединяват първите три форми на емоционални реакции 

(таламичните) или изобщо подкорови емоции, безусловно рефлекторни корови емоции и 

първосигнални условнорефлекторни емоции, а към  

чувствата се отнасят   второстепенните условнорефлекторни емоционални реакции 

или процеси, обусловени от обществения  живот на човека и опосредствани от 

неговото съзнание.”/стр.142- Шингаров…/. 

 “Емоциите и чувствата като психично явление притежават специфични,присъщи 

само на тях особености.Те са неделими от личността, образуват нейната най-

дълбока, интимна, съкровена и неповторима същност и в същото време се 
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проявяват винаги  под формата на физиологични, биохимични и психични 

реакции”/стр.3- Шингаров... / 

 “Емоциите са психофизиологичен механизъм, с помощта на който на  

психично ниво на отражение на действителността под влияние на външните 

въздействия се променя вътрешната среда на организма...Познавателните 

процеси, усещания, възприятия и мислене сами по себе си не влияят съществено на 

основните биологични процеси на организма. Но веднага щом възникват емоции, в 

организма започва “вегетативна буря”- всички негови физиологични показатели се 

променят в широки граници...Рефлекторните отговори на организма на външните 

дразнения не са самостойна връзка на стимула с ефекта, а сложно явление, 

опосредствано от саморегулирането на функциите на организма”. / стр.5- 

Шингаров...  / 

      От Спиноза и Хегел е известно, че 

 “емоциите възникват в процеса на сравняване на вътрешната определеност на 

организма с външните въздействия, свързват същността на емоциите със 

стремежа на организма да се запази при всички външни условия като нещо 

качествено определено.”/ стр.13- Шингаров.../Те “карат организма да търси 

определени вещества във външната среда”./стр.15- Шингаров...  / 

     Излиза, че при възникването на емоциите обменът със средата става еднопосочно 

към организма- за сметка на ресурсите на средата. Когато се изясни въпросът за разлика 

между емоции и чувства, ще се види, че това не е толкова просто, не е точно така. 

 “По силата на своеобразното взаимоотношение- обмен на организма и средата 

външният свят в емоциите се проявява като съдържание на мотиви за 

дейността на човека...Отражението на външния свят като саморегулиране 

функциите на организма обяснява...основните психологически и гносеологически 

особености на емоциите : отражение на външния свят във вид на преживявания, а 

не във вид на образи,”подкрепящия”характер на преживяванията, своеобразно 

съотношение между физиологичното и психическото, обекта и субекта в 

емоциите.”/ стр.25- Шингаров...  / 

51



 “...възникването на субективен образ от външния свят е свързано с 

преживяване и последното е    една от предпоставките за отразяване на този 

образ в съзнанието на човека.” /    стр.28- Шингаров.../ 

Шингаров говори за два вида явления, когато се говори за емоции - “наблюдаваните 

външни физиологични реакции... и вътрешни , субективни преживявания”. А като 

“цялостен психически процес емоциите и чувствата са в неделимо единство...- и едните, и 

другите явления се разглеждат през призмата на цялостния живот и дейност на личността, в 

която външното и вътрешното са само различни страни на единния процес на отражение”. 

      Явявайки се регулатор на взаимоотношения (среда- организъм), емоциите осигуряват 

запазването на цялото, както и на отделното. Те възстановяват хомеостазата на 

организма (стремеж на организма да поддържа отделните показатели на  вътрешната 

си среда на относително постоянно ниво ). Според Шингаров  ” В повечето случаи 

субективните преживявания както при чувствата, така и при емоциите имат 

еднакви физиологични и психологични механизми, но при емоциите отклоненията в 

организма възникват с цел да бъде запазена неговата хомеостаза, а при чувствата те 

се появяват с цел функциите на личността да се пренастроят за регулиране на 

нейната дейност на равнището на изискванията на обществото. ”/ стр.144- 

Шингаров.../ 

      Важни за определяне съдържателността на художествената творба са трите разновидности на 

чувствата : 

 Етични ; 

 Естетически ; 

 Познавателни. 

      Като цяло “Съзнанието на конкретната личност е едновременно и познание на 

външния свят, и противопоставяне на познаващия субект на този свят, това е образ 

външния свят и преживяване на неговото въздействие върху човека”. 

     Преживяванията изразяват личностната, субективната страна на процеса на 

осъзнаване на външния свят. Преживяването е форма на съществуване на психичното 

в индивидуалното съзнание.” / стр.77- Шингаров... / 

     Значението на познанието за емоциите идва от ролята им в практическата (творческата) 

дейност на човека и твореца. ”Всяко практическо отношение на човека води началото 

52



си от възникващото у него несъответствие между онова, което той трябва да бъде, и 

онова,което е в дадения момент. Това несъответствие предизвиква винаги 

възникването на емоции и чувства. От този момент започва дейността на 

личността.” / стр.96- Шингаров.../ 

     Деятелността, според Васил Райнов /Райнов В.- Символното поведение на човека, изд. БАН 

София 1993 /, се определя от три “основни типа дейности : способностите за познание, или 

cognition, способностите за готовност, или conation,и способностите за чувства, или 

affection”. 

     Комуникация (Съдържателни моменти и невробиологични аспекти на 

перцептологията,  теорията на човешката комуникация и особеностите на символното 

поведение ./ основно по Райнов,В.- Символното поведение... /) 

понятие : комуникация 

      Това е способността на човека да обменя информация / по Ноам Чомски /. 

      Communicatio е превод от гръцки и означава обмен, съобщение, връзка, предаване. 

Най-съвременно тя се определя като обмен. 

Tavolga класифицира комуникацията във вида : 

А. Растително ниво ( биохимичен и фотосинтетичен тип ) ; 

Б. Тонично ниво ( клетъчен метаболизъм ) ; 

В. Фазично ниво ( специализирани отговори при висшите гръбначни ); 

Г. Сигнално ниво ( биосигнално и психологично ) ; 

Д. Символно ниво ( зависещо от социалните взаимоотношения и тяхното развитие, с 

примитивно използване на символни звукове и жестове- при инфрахуманоиди, примати 

и антропоиди ) ; 

Е. Езиково ( комуникация на абстрактни идеи, реч,метаезик- при човека ). 

       Използваните средства за осъществяването на комуникацията са знаците 

или символите, на които се”приписва” някакво значение. Комуникацията чрез 

словни символи се нарича вербална, а тази, която се осъществява с езикови и 

повече неезикови елементи- невербална.  

 “Специфичното общуване между индивидите с помощта на език се 

осъществява чрез различни двигателни изходи говор, писане, жестове. 
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Възприемането се постига от сензорните входове-слухов,зрителен, тактилен. ”/ 

стр.10- Райнов... Символното поведение.../ 

     Поради многостранността на процеса е наложително да са налице някои условия: 

знаците да притежават психофизиологични качества, които да бъдат идентични или близки 

за участниците; страните да знаят броя на конвенционално допустимите значения на тези 

знаци или символи./ по Райнов... Символното поведение.../  

     Така се стига до въпроса за начина, по който се възприемат различните стимули от 

знаковото многообразие, за възприятието като предпоставка за символна и езикова 

организация в изкуството. 

     Следва да се отбележи, че този вид комуникация е част от общия обмен между индивида 

и средата, който има твърде широк обхват и различни нива- биологичен метаболизъм, 

емоционално рефлекторен и отключващ, ценностно определящ и изграждащ, практически 

действия и продуктивност... Съответно освен специфичните си особености всички видове 

обмен се подчиняват и на общи закони и принципи. Важно е да се подчертае, че всички те 

се осъществяват в цялост и синхрон, а и преминават от един вид в друг. Така редица 

биологични процеси и ефекти се трансформират в такива на по-горно ниво на 

ценностност и възприятийно креативен процес и продукт. 

      Всеки обмен притежава енергийна и информационна (отражателна) величина. 

     Възприятие и креативност   

      Възприятието и създаването са единен, неразделим процес и изучаването му дава 

общовалидни сведения за природата и последиците от тях. 

      В зависимост от кода (сетивна идентификация) всеки стимул “преминава през 

първична обработка в сензорните системи, като част от информацията преодолява 

невидимите сензорни граници и става “акт на съзнанието”. Тази част от информацията, 

която вече е перцепирана, става своеобразен обект на нашето съзнание.”/стр.213 Райнов-

Символното поведение.../ 

      Райнов споделя тезата за синтетизъм в креативността като “многоплановост  на 

съдържанието, полимодалност на експресията, амбивалентност на възприятията, 

способност за разноезична образност- и всичко това събрано като възможности в един 

индивид или група творчески личности.” /стр.333- Райнов, Символното поведение... / 
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          Съвременни биологични и невропсихологически данни и доказателства за 

мозъчната организация и специализация на перцептивните функции 

     Allport констатира, че :  

 „...при възприятието вторият голям клас аспекти е взаимодействието на 

елементите в границите на цялото-цялостният характер формира ансамбъл, който 

може да бъде открит в частите при тяхното изолирано възприятие...; признаците, 

които постъпват от обектите и тяхното обкръжение, са неразривно свързани с 

ефекта “константност на възприятието”. Тези признаци се използват в 

съответствие с миналия опит на индивида и в по-голямата си част обезпечават 

сравнително вярно възприятие; съществуват субективни скали за оценка, 

благодарение на които всеки може въз основа на своя минал опит да припише на 

даден предмет определени свойства- в една или друга степен; предметите и 

събитията се изправят пред нас не просто като някакво качество, свойство или 

форма, а именно като предмети и събития. Най-забележителното е,че в това 

фундаментално свойство,за да бъде възприятието предметно, навсякъде трябва да 

присъства “значението”.” 

      Така можем да пренесем качествата на даден предмет върху конкретни ситуации 

и действия; докато първите три категории са сензорни качества и измерения, а 

четвъртата и петата обобщават черти, вероятно присъщи на всички хора с минал опит, 

то последната е свързана с индивидуалните различия и състояния на отделната 

личност. Това качество на възприятието е наречено от Allport “ефект на 

доминиращата установка”./Allport, F.H., Theories of Perception and the Concept of 

Structure.New York,1955 / 

     Той отделя и “6 аспекта, определящи понятието възприятие” : 

1. сензорни качества; 

2. система на отчитане; 

3. предметен характер; 

4. конфигурация; 

5. константност; 

6. ефект на доминиращата установка”. / стр.217- Allport,Theories of... / 
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      От своя страна Osgood / Osgood,Ch.Method and Theory in Experimental Psychology.New 

York,Springer 1972/ също говори за 6 перцептивни феномена или характеристики, 

определящи съдържанието на термина възприятие : 

1. организация на периферни събития; 

2. наличие на цялостност, или т.нар.свойство “всичко или нищо”; 

3. постоянство на стимула; 

4. транспозитивност- способност за проекция на качествата в друга плоскост, без 

това да пречи на съществената информация; 

5. избирателност- отделни лица или обекти могат да имат различна по тежест 

функция; 

6. променливост- при системно повторение едни и същи белези в продължително 

наблюдение могат да се преорганизират в променлива структура. 

     За Осгуд възприятието е набор от променливи, по пътя от сензорната стимулация 

до осъзнаването. Пак според него съществуват и други източници на вариабилност, 

които, взети заедно, формират т.нар. ”централни перцептивни детерминанти” и заедно 

със значението определя формулата: възприятието е нещо, което е на входа на 

поведенското уравнение, а значението се намира в самия край на това уравнение. / по 

цитата на Райнов / 

      Друг характеризиращ фактор на възприятието, според Brunner, е перцептуалната  

готовност и способност да се взима решение в перцептивна ситуация, която е функция на 

следните планове и поведение : 

 първична категоризация на стимула- значението на събитието се оценява като 

обект, звук или движение; 

 търсене на признаци- процес, при който се приписват определени качества, а 

свързването им с миналия опит превръща процеса в съзнателен; 

 потвърждаваща проверка- отстраняване на несъответстващите белези. 

      Костандов / Восприятие и емоции, 1977 / свързва неразделно емоционалното 

преживяване и възприятията. 

     Съществен нов въпрос относно работата на сетивата е свързан с трансфера на 

информация от един сетивен вход към друг център. Невролозите променят 
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възгледите си по въпроса как действат сетивата. Така например незрящите, обучени 

да разпознават звуците, могат да разпознават образите и ги описват, Разбират 

емоциите на човека пред тях, разпознават движения и жестове на тялото. Те могат 

да четат и дори да отделят червена ябълка от купа, пълна с плодове... 

     „ Да виждаме с ушите си“ естава възможно с помощта на нова компютърна 

програма, която „превежда” изображенията в звуци и музика, а устройството 

EyeMusic (SSD) представя височината на обектите в звукова честота. От друга 

страна ширината на обекта се пресъздава от продължителността на звука, а 
цветовете се предават посредством различни музикални инструменти. 

Това е възможно защото е установено, че хората виждат не толкова с очите си, 

колкото с мозъка си, мозъкът е доста по-гъвкав, отколкото се смяташе.../ проф. 

Амир Амеди- „Мозъкът е по-скоро гъвкава машина, отколкото сензорна 

машина...” казва той.   

     Активират се при незрящите чрез използване на устройството същите центрове в 

мозъка, които реагират и при зрящите. Заместването на зрението със слуха не е 

единственото сензорно заместване. Вибрирането указва разстоянието между 

устройството и хората наоколо..., чрез слушане се създава един вид „триизмерна 

карта на заобикалящата среда”. 

     Обучението за синестетизма и употребата му е силно интуитивно !   

     Мозъкът е изключително адаптивен, за да възприема различна сензорна 

информация. 

     Д-р Мартин Швед казва: „Установихме, че когато се чете с тактилната 

система, най-активната част от мозъка е зрителният кортекс, а не зоните, 

свързани с допира.” 

     Новото познание за пластичността на мозъка показва, че зони на мозъка, за 

които се е смятало, че са свързани само с една дейност, могат да бъдат ангажирани 
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и с други....между тези различни зони действа активна комуникация, когато 

мозъкът извършва няколко свързани процеса едновременно. 

     Относно възприемането на естетическа информация и значението на 

индивидуалните разлики     Райнов стига до “постулата”, че информацията е мярка за 

сложност на формите, предлагани за възприемане, като понятията сложност и 

информация за дадени структури, форми или съобщения са синоними”. Той 

разграничава и два типа информация- семантична и естетическа. Това фактически е 

противопоставяне между съдържанието и формата. 

 “Семантичната информация, изразявана със символи, е преводима и 

логически обусловена, докато Естетическата информация се определя 

от вътрешното състояние на участващите в процеса създаване 

/възприемане и това състояние е “непреводимо ”...в т.нар.”сложни 

изкуства” творците постигат растяща съдържателна оригиналност 

за сметка на неоригиналността на стила...Съобщения за такива / 

естетически и съдържателни / събития постъпват от околния свят и 

тяхното възприятие създава комплекс от усещания “за присъствието 

на индивида в света, където живее”... Човекът, възприемащ обектите, 

символите и внушенията на изкуството, постига равновесие между 

оценките си за възприемане и изграждане на естетическите образци с 

помощта на поведенска автокорелационна функция.”/стр.231-Райнов.../ 

     В крайна сметка всяко възприятие е уникално, то съдържа редица общо установени, 

традионни характеристики, но и индивидуалния опит и памет, навиците, различията 

в биологическата и невропсихологическата основа на личността (установката, 

”енергийния запас”, равнище на равновесност във вътрешната и общата хомеостаза), 

конкретните и моментни характеристики на ситуацията и стимулите...  

 “...изкуството е форма на общуване”, при което се активират необходими 

за човека емоционално- мнестични процеси. „Произведенията на 

изкуството имат дотолкова значение за удовлетворяване на 

естетическите потребности, доколкото ни дават възможност за 
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активация на необходимите ценности и ментални актове”... пише 

Узднадзе 

     От друга страна ”съпреживяването, или емпатията, в изкуството е може би онова 

известно на теоретиците комуникативно събитие, определяно като 

антропоморфична сила. Затова изкуството като че се създава от една нова 

действителност на интимни диспозиции в екстериоризирани форми, отправени 

навън / т.е.интенционални /- за всички, за възприемане и съпреживяване от другите.” / 

Райнов- Символното поведение... / 

     Възприятието като оценка на публиката       

     Както казва Съмърсет Моъм, нужни са ”знание, чувствителност и фантазия”, за да 

бъде постигнато желаното от автора въздействие на творбата.          

   Художествените предпочитания при публиката, освен израз на неповторимата 

личност на възприемащия субект, са много повече въпрос на културни традиции, 

конвенции и общи представи. 

      Получава се така, че авторът (при това все повече) се отдалечава от публиката в 

комуникационния процес, поради нарастващите различия между двете страни. От 

една страна, се развиват и специализират изразните средства, с които боравят 

творците, а публиката все по-трудно ги догонва в разбирането им. От друга страна, 

потребностите им също се отдалечават- авторите са доминирани от свободата си, 

намираща израз в растящото самоидентифициране чрез различието им от другите, а 

публиката по дефиниция използва познати кодове и естетически навици. 

 “...в резултат на различните стадии от онтологичното развитие се разкриват 

нови и все по-сложни начини за реакции спрямо въздействията на външната 

среда.”/ Денисова,З.В.-Детский рисунок в физиологической 

интерпретации,Ленинград,Наука 1974 / 

     Но процесите не са застинали, а динамични- Умберто Еко отбелязва тенденция за 

оценяване на произведението като “отворено и непрекъснато развиващо се”. 

Заключенията  от  цитираните дотук биологически изследвания и особено тези върху 

висшата мозъчна дейност с принос за разбиране природата творческата личност и процеса 

на създаване са: 
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1. Биологичната основа е първата, върху която възникват различия между 

индивидите със значение за творчеството, предпоставяща уникалност на 

личността и оригиналност на поведението и създаваните произведения. Всяка 

отделна личност притежава различна доминанта, уникална комбинация от 

различни по своята сила потенциали.    

2. Създаването на художествена творба, духовната дейност е вродено присъща 

универсалия, тя е част от висшите корови функции ( гносис, праксис, език ) и 

конкретно- на вътрешните потребности и комуникацията в процеса на 

динамични изменения на хомеостазите, на търсене на равновесието. 

Измененията на външната среда, сигнализирани посредством психичната 

дейност, регулират състава на вътрешната среда на организма и насочват 

неговата дейност. Това определя присъщо отражателен характер на 

творческия процес и символност на поведението; 

3. Доминиращо подбуждаща дейност функция могат да изпълнят:  

 наличната външна, “повърхностна”, ситуативна стимулация, отразена от 

субекта на дейността като непосредствено подбуждащ мотив”; 

 мотив, свързан с диспозицията, определящата нагласа на личността, нейната 

ценностна ориентация; 

 потребностите на субекта, породени от състоянието му в даден момент; 

 влиянието на опита в широкия смисъл на думата, включително 

предразположенията, установили се в предшестващата дейност; 

 това правят и по-рано усвоени норми на поведение, различните нрави, 

традиции и обичаи; 

 “доминиращото подбуждане е мултимотивирано”...,“психологическият 

смисъл на коя да е дейност може да бъде определен само при отчитане на най-

широк контекст”; 

 Отражението на външния свят има психологически и гносеологически смисъл. 

При обмена между организма и средата външният свят се проявява в емоциите 

като съдържание на мотиви за дейността на човека. То е свързано и със 

саморегулиране функциите на организма. Отражението на външния свят 

става чрез преживяване, а не във вид на образи; 
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 Преживяването предизвиква, генерира субективен образ от външния свят в 

процеса на осъзнаването му. Всяко поведение на човека води началото си от 

възникващото у него несъответствие между онова, което той трябва да бъде, 

и онова, което е в дадения момент. Това несъответствие предизвиква 

възникването на емоции и чувства и от този момент започва дейността на 

личността; 

 Чувствата предизвикват отклонения в организма с цел функциите на 

личността да се пренастроят за регулиране на нейната дейност на равнището 

на изискванията на обществото. Определящи съдържателността на 

художествената творба са три разновидности на чувствата: етични; 

естетически; познавателни;  

 Деятелността се представлява от три типа дейности, способности : 

познанавателна- cognition, готовност- conation,чувствителност- affection”; 

 Мотивацията представлява субективен израз на личностните потребности, 

изявява тяхната динамика и системообразуваща роля. Тя възниква от 

необходимостта за  удовлетворяване на временно заемащи доминиращо място 

потребности, което определя една съвкупност от действия и подчинява на себе си 

всички „...изпълнителни апарати. Нейното проявление е в съгласие с ритмичност 

на напрежението на потребностите, които в зависимост от условията, 

”нарастват, изострят се, удовлетворяват се и угасват”; 

 Общият възприятийно креативен процес се характеризира с многоплановост  на 

съдържанието, полимодалност на експресията, амбивалентност на 

възприятията, способност за разноезична образност; 

 Възприятието от личността на естетически и съдържателни събития създава 

усещане, жизнено важно и необходимо доказателство за присъствието ù в света, 

където живее; 

 Възприятието се характеризира с :  

-взаимодействие на елементите в границите на цялото ( цялостният характер 

формира ансамбъл, който може да бъде открит в частите при тяхното изолирано 

възприятие); 
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     - ефекта “константност на възприятието”, неразривно свързан с признаците, които 

постъпват от обектите и тяхното обкръжение. Тези признаци се използват в съответствие 

с миналия опит на индивида и в по-голямата си част обезпечават сравнително вярно 

възприятие; съществуват субективни скали за оценка, благодарение на които всеки може 

въз основа на своя минал опит да припише на даден предмет определени свойства- в една 

или друга степен; предметите и събитията се изправят пред нас не просто като някакво 

качество, свойство или форма, а именно като предмети и събития. Най-забележителното е, 

че в това фундаментално свойство, за да бъде възприятието предметно, навсякъде трябва да 

присъства “значението”; 

 Формулата: възприятието е нещо, което е на входа на поведенското 

уравнение, а значението се намира в самия край на това уравнение ; 

 На базата на уникалната комбинация от вродени качества и потенциали и 

наличен минал опит (личен и колективен- „норми”, ”конвенции”, 

”традиции”...) се формират субективни скали за оценка, благодарение на които 

всеки може да припише на даден предмет определени свойства; 

 Предметите и събитията се явяват не просто като някакви качества, 

свойства или форми, а именно като предмети и събития. В това 

фундаментално свойство, за да бъде възприятието предметно, навсякъде 

трябва да присъства “значението”; 

 Обменят се два типа информация- семантична и естетическа (относно  

съдържанието и формата). Семантичната информация, изразявана със символи, е 

преводима и логически обусловена, докато Естетическата информация се 

определя от вътрешното състояние на участващите в процеса 

създаване/възприемане и това състояние е “непреводимо ”;...в т.нар.”сложни 

изкуства” творците постигат растяща съдържателна оригиналност за сметка на 

неоригиналността на стила; 

 Изкуството е форма на общуване”, при което се активират необходими за 

човека емоционално-мнестични процеси. Произведенията на изкуството имат 

значение за удовлетворяване на естетическите потребности, доколкото ни 

дават възможност за активация на необходимите ценности и ментални актове; 
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 Емпатията (съпреживяването), в изкуството е комуникативно събитие, 

определяно като антропоморфична сила. Изкуството като че се създава от една 

нова действителност на интимни нагласи в екстериоризирани форми, 

отправени навън - за всички, за възприемане и съпреживяване от другите; 

 Нужни са ”знание, чувствителност и фантазия”, за да бъде постигнато 

желаното от автора въздействие на творбата. 

     Свръхегото представлява резултата от (външното) насилие, морала и нормите, егото- 

самосъзнанието, а желанията и спомените-подсъзнанието... 

     Във всички случаи става дума за самоосъзнат индивид в неговата отделност, 

суверенност и различия от останалите в структурен, мотивационен и волеви план. 

     Комплексната представа за дефинирането на понятието би била най-правилна, тъйкато 

ще отчете максимум фактори, определящи не само универсалните характеристики, но и 

тези, които формират личността като уникална в нейния статус и активности. От гледна 

точка на общопризнатото значение на оригиналността за творчеството, познаването на 

особеностите в готовността, мотивацията и начина на действие са определящи за тази 

активна страна, определяща процеса и резултата като творчески.     Като отделност и 

завършеност всяка личност притежава универсални и комплексни начала / стр.61- 

Вълков,Бл.дисертация Взаимодействие на архитектурата със скулптурата и живописта: 

 биологично; 

 емоционално; 

 рационално. 

   Тези начала съставляват целостта на личността и в нейното единство, уникалност 

на съчетаването по значимост на всяка съставка и конкретно състояние във всяка 

отделна и различна ситуация я изграждат, мотивират и проявяват в действие като 

уникална, неповторима, жива, динамична. На основата на тези начала се формират 

различните канали за комуникация на индивида в тяхното единство, комплексност и 

компенсаторна практика. Оттук произтичат и различните “етажи” в структурата, 

нивото на разбирането, ценностната определеност и  смисъл на действията и 

резултатите...    
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    Отделният човек в еволюцията си разкрива последователно три вродени (присъщи) 

нива и фази : 

 Архаичен ; 

 Вярващ ; 

 Разумен. 

     Всеки тип човек принадлежи на един от историческите стадии в еволюцията на 

психиката и духовната дейност (времената на митовете, на вярата и на разума), но 

при съвременния индивид трите типа “работят” съвместно, единно, определяйки и 

променяйки единствено доминантата. 

     Друг принцип на разграничение е на битийна основа и о-пределя две категории хора 

– доминирани от профанното битие и трансмутанти, т.е. трансцендирали в 

свръхбитие. Очевидно ролята им във възприятийно креативния процес на поведение и 

комуникация тези два вида играят качествено различна роля и предпоставят ефектите 

от него. Според доминиращата им и исторически предпоставена необходимост тяхната 

разлика определя ценности, тенденции, стилове.  

     Отделният човек като самоосъзната в своята самоидентичност или особеност, 

различие, другост личност е последното освобождаване в света. Дори и той се “рои” 

чрез хемисферната латеризация... 

     Архитектурното творчество като всяко художествено творчество, духовна дейност, 

традиционно се изследва от специализирани науки (теория, история, семиотика...), най-

мащабната от които е естетиката. 

     Съвременните тенденции устойчиво налагат един своеобразен нов “синкретизъм”, 

изразяващ се предимно в интердисциплинността и основополагането на целостта, 

единството (формирането на гещалти) във всяка от съответните дейности. Структурното 

единство на света и човека, тяхната цялостност са изначални и неотменни. От такава 

позиция всяко подразделяне, всяка йерархична многоелементна система, всеки индивид се 

разглеждат в двойния смисъл на неразделни и отделни. 

     Това е и основанието триединното (както и всяко друго) деление на личностните 

начала на човека – биологично, емоционално и рационално- да се разглеждат в тяхното 

значимо единство. 
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     За пример може да се разгледа еволюцията на мозъка (биологично) и последиците за 

висшата нервна дейност, възприятията и креативността. Въз основа на анатомичните данни 

и експерименталните сведения за човешкия мозък традиционно се смята, че съществува 

възможност за специфична обработка на информацията, постъпваща в двете полукълба. 

След деленето на мозъка настъпват сериозни изменения в символната дейност на човека- 

развитие на математическата аксиоматика, езикова експанзия, откриване на театъра като 

форма за самооглеждане, ”отразяването” на видимия свят в географски карти, налага се 

асиметрията (всеобхватна- за всички сетива и действия, което слага фундаментален и 

“фатален” отпечатък върху пространственото мислене и о-формяне), дотогава 

изображенията са двуизмерни, а след това се появяват предшественици на перспективата. 

Обикновено се смята, че разделянето е с цел полезна специализация- всяко полукълбо има 

различна по съдържание функция, лявото е доминантно и отговаря за езика и 

абстрактното мислене. Дясното полукълбо е субдоминантно и е специализирано в 

образната дейност, двигателната и пр. Но в крайна сметка мозъкът действа единно и 

синхронно. 

Най- съществената характеристика на човешкото възприятие на изкуството в крайна 

сметка според Узднадзе се състои в това, че „..“изкуството е форма на общуване“, при 

което се активират необходими за човека емоционално- мнестични процеси. 

Произведенията на изкуството имат дотолкова значение за удовлетворяване на 

естетическите потребности, доколкото ни дават възможност за активация на необходимите 

ценности и ментални актове.“/ стр.238 Райнов- Символното поведение.../ 

 

3.1.5.  СУБЕКТ на АВТОРА  

е уникална личност, самомотивираща се и извършваща творчеството. Като негови 

творчески предпоставки и характеристики могат да бъдат посочени : 

 уникално съчетание на чертите на личността– интелектуални, емоционални 

и волеви ; 

 при хора с вродени неврофизиологични и психически особености може да е 

налице биологическа предпоставка за личностна уникалност, проявяваща се в 

творчеството.Такива са шизоидните натури (на границата между 
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нормалността и лудостта, но- здрави хора), при които активността в дясното 

полукълбо е по-висока- обуславя повече особености, различия и вродена 

креативност ; 

 доминираща нагласа, задаваща различност в насочеността на интересите и 

ценностната ориентация ; 

 различия в нивото на развитие на субективния свят на човека по основните 

параметри - осъзнатост, организираност и интензивност ; 

 специфика на мотивацията като динамика на потребностите и тяхната 

системообразуваща роля ; 

 степента и вида емоционалност като психично ниво на специфично 

отражение на действителността, под влияние на чиито въздействия се променя 

вътрешната среда на организма по уникален начин и следва съответна 

реакция ; 

 разликите в несъответствията между онова, което автора трябва да бъде с 

онова, което е пораждат различия във възникващите емоции и чувства и 

започващата дейност на авторите ; 

 самобитност, самостоятелност и свобода на личността ; 

 доминираща подбуда може да се бъде “повърхностна”, ситуативна мотивация, 

а също и мотив, свързан с установката, нейната ценностна ориентация ; 

 ексцентричност ;  

 критичност ; 

 интуиция ; 

 творческо въображение за нови идеи и алтернативи ; 

 личният опит, индивидуалното битие, спомени, преживявания, желания и 

копнежи ; 

 предразположенията, установили се в предшестващата дейност ; 

 гениалност, жажда за друго битие, безмерност, дръзновение, жертвеност . 

      Уникалното съчетание на динамичните характеристики на личността, 

индивидуално- неповторимите ù черти, със статически- общочовешки психически 

свойства, социално- специфични особености, свързани с принадлежност към 
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етнически, класови, политически, икономически, професионални, национални и други 

общности предопределя уникалност на символното поведение и творбата.     

      Факторите, определящи съответствието на Субекта на Автора с особеностите на 

целия творчески процес и неговата принадлежност към този процес са от личностно, 

културно и професионално естество. Те могат да се обобщят по следния начин:  

1- знанията и идеите на субекта за света, Обективната действителност, както 

и житейския опит;  

2- професионалните знания, идеал и опит;  

3- установените колективни традиции и наложени норми и ценности в тази 

сфера; 

4-  личностната идентичност и творческата мотивация. 

     Субектът на Автора е уникална творческа личност в комуникацията с обективната 

действителност  и Субекта на публиката.Той преживява интензивно предизвикателства от 

външната реалност както и собствената си нарушена хомеостаза, което мотивира 

рефлективен процес. В съответствие с особеностите на отражението, гениалност или 

талант, както и повлиян от квалификация, личен опит, колективни традиции и норми и 

съчетавайки ги  неповторимо, осъществява оригинален процес, идея и творба . 

3.1.6. СУБЕКТ на ПУБЛИКАТА  

е субект на въздействието, възприятието и преживяването на творбата.Той 

преживява изразителната форма като необходимо възстановително хомеостазата 

особено възприятие или като съпричастност с целите на автора. Явява се в 

разновидности-колективен и индивидуален.  

   Субектът на Публиката притежава следните възприятийни предпоставки и 

характеристики : 

 доминиращата нагласа (установка,диспозиция...) на личността; 

 съществуващите субективни скали за оценка, благодарение на които всяка 

личност може въз основа на своя минал опит да припише на даден предмет в 

различна степен определени свойства. Стимулите, които постъпват от 

обектите, се използват в съответствие с този опит, което превръща процеса 

в съзнателен;  
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 за да бъде постигнато желаното въздействие на творбата са нужни знание, 

чувствителност и фантазия. Художествените предпочитания на публиката са 

много повече обаче въпрос на културни традиции, конвенции и общи 

представи; 

 семантичната и естетическата информация (съдържанието и формата) се 

възприемат различно- семантичната, изразявана със символи, е разбираема и 

логична, докато естетическата се определя от вътрешното състояние на 

участващите в процеса, което е “непреводимо”; 

 произведенията на изкуството като форма на общуване, активират 

необходими за човека емоционално-мнестични процеси и имат значение за 

удовлетворяване на естетическите потребности,доколкото дават 

възможност за активация на необходимите ценности и ментални актове;  

 съпреживяването или емпатията в изкуството е присъщ комуникативен 

ефект, известен като антропоморфична сила. 

   Факторите, определящи съответствието на Субекта на Публиката с особеностите на 

целия творчески процес са:  

1- общото ниво знания и идеи за света, Обективната действителност, както и 

житейския опит; 

2- формираните представи за архитектурата, придобити от познания и 

преживявания, асъщо така личния опит във възприемането и оценяването ù; 

3- установените колективни традиции, наложените норми и изисквания по 

отношение на архитектурата и на жизнената среда изобщо; 

4- личностната идентичност и духовни потребности. 

   От всичко изложено става ясно защо определени традиционни прояви на символно 

поведение и съответните форми са по-ефективни при колективен субект, а 

новаторските намират предполагания отзвук рядко, случайно и преди всичко при 

индивидуален субект... 

3.1.7. МОТИВАЦИЯ за възприятийно креативна активност 
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Мотивация за осъществяване на възприятийно креативен процес при Субекта на 

Автора представлява подбуда за действие, което цели възстановяване на загубеното 

равновесие на твореца (вътрешно или със средата). 

   Уникално съчетаната личност на автора със съответните доминанти о-пределя и 

особеностите на мотивацията : 

1. като израз на всеобщата комуникация в света - вродените възприятийност и 

креативност  ; 

2. като потребност, част от саморегулиращия процес на възстановяване на 

непрекъснато изменящото се, нарушаваното равновесие (и на хомеостазата) 

вътрешно и между средата и личността ; 

3. исторически мотивацията се променя - като начин за необходимо удовлетволение 

на общи или на лични потребности ; 

4. колективното подсъзнание на общността поражда митове и легенди, които 

имат творческа природа и отразени от автора придават същата природа и на 

неговия творчески отговор ; 

5. обществото потиска личността надолу към подсъзнанието, принуждавайки я да 

играе “роля”; 

6. истинският творец трансцендира поведението си и се противопоставя на 

принудата чрез радикален новаторски жест на абстракция и космичност към по-

мащабни перспективи и цели ;      

7. самовъзникване от нищото (in nihilo),проява на митологичен рефлекс като 

първосъздател, което по същество е косвено отражение на по-високо ниво на 

обобщение или оценки; 

8. подбудена   от лично преживяване (психически, емоционално обусловено 

отражение) на обективната действителност от автора –става като в съня, 

който е съчетание между потиснатите желания и преживяното. 

3.1.8.  СТРЕМЕЖИ и ЦЕЛИ на автора 

      Всеки индивид- на примитивно или възвишено  ниво, се намира в принципно  

закодирано, “иманентно” състояние на непрекъсната борба в живота. 
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      Струва си да се мисли дали борбата не е най-ярката проява на съществуването на 

човека, да се каже, че не човек се бори да живее, а че той живее, за да се бори. Така всяка 

проява на борбата задава стимул и за възприятийно креативен процес, за постигане на 

необходимо проблем-разрешаване. 

      Традиционният творец има една  по същество чисто митологична цел, повтаря 

идеалния пример, стреми се да стане “образ и подобие” на Първосъздателя. След 

творческия акт, застанал пред творението, той като чели разглежда критично себе си 

отвън, установява „подобието” си, преживява трансценденцията на по-високо ниво. 

    Борбата на всяка личност по същество е борба за утвърждаване. Всеки творец с 

дейността си дава израз на борба за самоутвърждаване като над/свръх/личност и 

постигане на чувство за триумф или/и освобождение с цели: 

 “...В една неутилитарна епоха хората под напора на някое могъщо чувство са 

готови да правят неща заради самите тях или, както биха казали те, ЗА СЛАВА 

НА БОГА...” ; Кенет Кларк 

 “ Художникът не трябва да рисува онова,което виждат очите му, а 

ТОВА,КОЕТО ВИЖДА В СЕБЕ СИ.”; Каспар Давид Фридрих фиг.8.       

 “ Изкуството не възпроизвежда видимостта; то СЪЗДАВА ВИДИМОТО.”; Паул 

Клее фиг.9.                                             

 “ ...големият писател има друга задача,ДА ИЗВАДИ ОТ СЕБЕ СИ ЦЯЛ ЕДИН 

СВЯТ И МУ ПРИДАДЕ ФОРМА.” ; Атанас Далчев  

    
фиг.8.                                                  фиг.9. 
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     „Любопитството е това, което най-силно ме кара да пиша. Иска ми се да открия 

нещо ново, да предприема пътуване. А ако пишеш за нещо, което вече се е случило, ти 

просто го преразказваш. Аз харесвам и този подход, бих могъл да разказвам истории и да 

пиша за нещо, което ми се е случило. Но това е фундаментално различно от идеята да 

отвориш една врата и да не знаеш какво има от другата страна. Това е съблазняващото, 

да създадеш нещо от една абстрактна емоция, вместо да преразказваш... Аз като пиша, 

не само че не знам края, аз не знам и средата на историята си. Не знам почти нищо за 

нея. Разчитам на чувството си да намирам верния тон на историята, но, общо взето, се 

отправям на приключение. Идентичността и страстта на разказа идват оттам, че аз не 

съм само писателят на този разказ, аз съм също и читателят. А като читател съм 

нетърпелив да узная какво се случва накрая. 

В много случаи, когато пиша разказ и героят ми  умре, аз слагам ръка на устата си и си 

казвам „Как се случи това!”. Писането за мен е като сърфинга. Много писатели влизат в 

колата и просто включват GPS системата или използват карта. Описват каквото видят 

по пътя, но знаят накъде са се насочили. А при сърфинга ти не отиваш никъде, вълната 

те носи и ти си там, където тя те отведе.”  

ЕТГАР КЕРЕТ, израелски писател  

     „ Животът на художника е движение и непрекъснат процес на 

утвърждаване.Това,което ме отличава от много други е, че аз градя живота си, а не 

кариерата си.” ЕМИР КОСТУРИЦА, кинорежисьор 

      Съвременният автор цели пре-образяване на света, но преди всичко изграждане на 

себе си.  

     Той изживява едно чувство на същностна трансмутация, прерастване в друго- по-

висше същество.     

/хипо/теза 8=  

Утвърждаването на автора в света се постига чрез идентичност. 

Идентичността  става възможна по два различни начина, изразяващи се като:  

          1- стремеж към съвършенство и  

          2-  стремеж към различие.   
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     Това са двете противоположни крайности по отношение на “нормалността” в 

същински творческата дейност. И двете са прояви на несъгласие с нормалността, 

нормативността, средността и масовостта.  

      Те имат аналог в източноправославния християнски опит- първото с примера на 

отшелничеството, а вторият – с богомилството. 

 Стремежът към съвършенство се основава на установеното, канона, 

колективно зададения архитип. Това е стремеж “да се направи по-добре от 

другите” нещо съществуващо. Поведението към съвършенство е поведение в 

полза на цялото. То е строго детерминирано, съгласувано, организирано и 

развива постиженията в нужната посока. 

 “Съвършеният” не пита, дава по-добър отговор. Първосъздателят е пример за 

подражание, повторение в неговите абсолютни създания крайни, 

непроменими, съвършени...  

     Стремежът към различие изразява непримиримост с нищо. Това е неутолимо 

любопитство преди всичко и най-много  задаване на  въпросинови въпроси, оспорвайки 

наличните отговори. Това е зараждащ порив, който като поставя нов въпрос, само 

нахвърля възможен отговор без да се опитва да го направи най-добър и образец. 

Поведението към различие е случайно, свободно от забрани и непредсказуемо. То 

позволява да се правят открития и нововъведения.  

     В негова подкрепа се явява и изследването на Айзенк/ Айзенк, Х. Модел за личност/, 

който формулира два закона относно новаторските изисквания от страна на 

личността/публиката:1- закон за повторението; и 2- закон за умората, който налага 

търсенето на разнообразие. Вторият закон е особено важен за стремящия се към 

различие автор. 

     В този дух е и известният Завет на Steve Jobs към творческите 

личности:„МИСЛЕТЕ РАЗЛИЧНО”. 

      Тук Първосъздателя бива следван буквално, т.е. като изначално, за първи път, 

невиждано създаване. 

       Различните автори принадлежат ( доминиращо ) към един от двата типа. Неточно 

би било те да се противопоставят с цел да се утвърди единствена “правилност”. Все 
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едно да се иска унищожението на един от двата пола...Всъщност при всеки творец има 

и от двете начала, но едното е определящо, идентифициращо. 

      Богатството на света, създаден от хората се дължи в огромна степен на наличието 

на два типа стремежи и тяхното съжителство не може да означава условие за победа, 

нито за съгласие. 

      И / И е известната съвременна формула на общата борба за равновесие. Тази 

двойственост осигурява висока степен на адаптивност и гъвкавост на поведението 

спрямо непредсказуемата външна среда... 

       Стремежите към съвършенство и различие са два различни пътя към една цел – 

да се осигури единство на Всеобщото и единичното. 

      Новото във времето обективиране на стремежа за различие доказва само 

исторически назрялата необходимост от еманципация на отделното, неговата 

другост и отличие от останалите, нежеланието да бъде обезличавано в полза на 

демонстративното и формално обслужване на общото. Историческо право, което се 

екзалтира, но не може да забрави Абсолюта като Единство или Всеобщност... 

3.1.9. Формиране на  ИДЕЯ 

    Трансцендентно оценъчната идентификация на нещо значимо случващо се в 

действителността (това,което е преживяно от автора) може да се извърши след един 

процес, съдържащ :  

1. обхващане ; 

2. о-пределяне ; 

3. обозначаване, символизиране. 

    Разпознати като значими и по този начин отделени от цялото обектът или събитието от 

Действителността се присвояват от автора и стават част от неговата вътрешна духовна, 

креативна среда. По този начин автора отразява света в кривото си огледало, а 

преживяването му се о-формя в идея. 

    Така действителността бива овладявана, контролирана и доминирана от автора в 

тяхната диалектика. 

    В цялостния процес идеята представлява особеното съдържание на същинския 

креативен акт- създаването на Формата. В този смисъл всяка художествена форма се 
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явява нейн израз, а самият акт представлява процес, предназначен да дава битие на 

идеята. 

   В крайна сметка се получава една Форма-образ, която “показва” някакво житейско 

проблем-разрешаване (стоящо в основата на преживяването от автора в 

отношенията му със света)...  

3.1.10. ВЪЗПРИЯТИЕ, преживяване на формата 

    Възприятието е “схващане на гещалти, т.е.най-характерните особености на 

обектите, способни да обозначат цялото”./според Рудолф Арнхайм/ 

     Проникването на субекта на публиката с потенциала на творбата става по два 

различни пътя, основани на различни същности на художествената форма: 

когнитивен (смисъл) и емоционален (сугестивен). Факторът достъпност в първия 

случай е РАЗБИРАНЕТО, а във втория- ВЧУВСТВАНЕТО... 

    Приложеният по-горе логоцентричен модел показва инвариантните страни и отношения, 

но позволява оценяването на вариантите, отклоненията и случайностите, благодарение на 

знанията за особеностите, динамиката на различните страни и зависимостите им от 

конкретни обстоятелства, на самоорганизацията и възможностите им за приспособително 

поведение или изменението им, посочени в предните части на текста. 

     ВЪЗДЕЙСТВИЕ на Формата се постига ефективно и комплексно чрез специфично 

преживяване- затрогване на Субекта на Публиката. Това става, защото Формата 

предлага нещо, което отсъства или е неосъществимо в действителността, но 

съответства на потребностите на Субекта.  

     Но крайният ефект от творческия процес и от една творба зависи от 

въздействието върху публиката. Това, което определено се знае по въпроса е, че 

контекстът определя оценката на възприемащия, формиран от посочените по- горе 

фактори. 

      Следните примери от едно проучване илюстрират явлението:  

     „Преди две години британският автор на графити Банкси, чиято самоличност  никой не 

знае, направи удивителен социален експеримент в Ню Йорк. Анонимният автор, чиито 

произведения се продават за стотици хиляди долари по търгове, обяви по интернет 

74



разпродажба на оригинални, подписани свои творби в Сентрал парк срещу скромната сума 

от 60 долара за парче. Агентът на неизвестния художник разпъна сутринта сергията, 

нареди творбите и окачи табела „Спрей арт”.  В 18 часа разпродажбата приключи с оборот 

от едва 420 долара. Това беше шокираща новина. Банкси пусна видео от разпродажбата, 

събрала някои от най-известните му и разпознаваеми творби. Само месец по-късно 

произведението Love Is In The Air, изобразяващо млад мъж, който хвърля граната с цветя, 

бе продадено на търг за 249 000 долара. Но срещу 60 долара не намери купувач.  Тази 

безпрецедентна акция повдигна важния въпрос доколко способността ни да оценяваме 

изкуството зависи от обстоятелствата. Оказа се, че контекстът определя оценката. И 

че само в условията на пълна анонимност можеш да правиш изкуство, свободно от 

клишето на цените... 

     ...Според  разбирането на древните японци, когато тайните на живота проникват 

дълбоко в структурата на изкуството, тогава изкуството става божествено дело. Най-

великите произведения, били те от областта на живописта, музиката, скулптурата или 

поезията, неизменно притежават това качество – нещо доближаващо се до делото на 

бог. Според разбиранията на Изтока в мига, в който творчеството му достигне своя връх, 

творецът става агент, действащ от името на божеството, и трябва да се откаже от 

авторство. Затова, щом добиел известност, японският поет или художник променял 

псевдонима си... Художникът Кацушика Хокусай (1760 - 1849) например е подписвал 

творбите си с повече от 300 различни имена.“ 

      През Европейското средновековие мнозина от даровитите граматици, орнаментатори, 

подвързачи и иконописци са останали анонимни, верни на средновековната християнска 

етика за скромност.  Но дори в светското изкуство творецът тогава е бил ценен преди 

всичко като пазител на канона. Затова в тогавашната книжовна практика той често 

премълчава своето име, а нововъведенията и откритията си поставя под знака на 

традицията... 

... В Средните векове за истински автор на произведението се смятал бог, а човекът бил 

само инструмент в неговите ръце.  Затова и средновековният художник е анонимен. 

Майсторите тогава често работели и безплатно, смятало се, че така изкупват греховете си... 
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... Името на автора като „търговска марка” започва да се налага едва през XVII век при 

създаването на организиран художествен пазар, унищожил непосредствената връзка между 

майстора и ценителя.  

Чувството за собствено достойнство, стремежът да увековечи името си – всичко това се 

появява у твореца едва при възникването на големите ренесансови ателиета, пълни с 

ученици. Всеки чирак мечтаел за славата, която ще му позволи да сложи името си под своя 

творба, но започвал от нулата... 

... Терминът „литературен негър”.  

Александър Дюма е виновник за появата на термин „литературен негър”. Писателят 

ползвал наемници, които да пишат заедно с него. Необходимостта от такъв вид 

сътрудничество се появила поради глада на читателите за нови и нови истории... Тази 

практика продължава и днес...“ 

На тази основа разцъфтяват фалшификатите– днес до 40% от художествените 

произведения ! 

     В такива условия се появяват нови „радетели на анонимността като Банкси и компания. 

Те твърдят, че искат да правят изкуство, свободно от комерсиалните клишета. Тезата 

им е, че способността на хората да оценяват изкуството прекалено много зависи от 

обстоятелствата и в това пръст имат рекламната индустрия и интересите на арт пазара. 

Контекстът прави разликата, казват те... 

     ... През 2007 г. Световноизвестният цигулар Джошуа Бел влезе в ролята на уличен 

музикант насред пиковия час във вашинктонското метро, събирайки подаяния от 

пътниците. Дегизиран с бейзболна шапка , носителят на „Грами” свири инкогнито 

произведения на велики композитори на цигулка „Страдивариус” от 1713 г. За 3 млн. 

долара, за да види дали минаващите ще проявят интерес към изкуството му. 45 минутният 

безплатен концерт завърши печално – в калъфа имаше само 32 долара. Не беше зле. Това 

също така не беше добре. Явно наистина да се насладите на музиката на Джошуа Бел, вие 

трябва да знаете дали слушате Joshua Bell. Той действително направи 20 долара повече, 

от това, но той не го зачете. Защото дойде една жена, която го беше чувала в Библиотеката 

на Конгреса преди няколко седмици с тази екстравагантна черна вратовръзка. Затова тя 

беше зашеметена, че той е застанал до спирка на метро. И тя го отбеляза със съжаление. Тя 

бръкна в чантата си и му подаде тези 20 долара... 
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     А само два дена преди въпросното изпълнение в метрото Бел имаше концерт със средна 

цена на билета от 100 долара и залата беше пълна...  ”( Милена Димова, „Творческото его е 

преодолимо”, в. Сега 21.02.2015; Paul Bloom, „The origins of pleasure”, Posted Jul 2011 Rated 

Fascinating, Informative ) 

 

     Подбудители на удоволствието от нещата/ изследване на Paul Bloom 

„... Да знаете дали едно нещо е това, което бихте желали би ви доставило 

удоволствие. Важно е да знаете историята му. Предубежденията определят реалния 

ефект от придобивките ! Влияят заблуди, илюзии... 

     ... Аз съм психолог - Защо произходът е толкова голям въпрос? Защо ни засяга 

толкова много да ни е известно от къде идва едно нещо? Ами отговорът е в тава, колко 

пари хората ще дадат . Много социолози като Веблен и Улф биха твърдяли, че 

причината, в която се корени такава сериозност е, защото ние сме сноби и защото ние сме 

фокусирани върху състоянието. Наред с другите неща, ако искате да се покаже колко сте 

богат, колко мощен сте, винаги е по-добре да притежавате оригинал, отколкото 

фалшификат, който винаги ще бъде по-малко, отколкото оригинала. Аз не се съмнявам, че 

някои играят някаква роля, но това, което искам да ви убедя днес е, че и нещо друго се 

случва. Искам да ви убедя, че хората са, до известна степен, естествено родени 

essentialists. Това, което  искам да кажа е, че ние не просто реагираме на нещата, тъй 

както ги виждаме,  или ги чувстваме, или ги чуваме. По-скоро, нашата реакция е 

обусловена от нашите вярвания, за това, което нещата наистина са, как са дошли, 

от какво те са направени, това, което крият като свое естество . Искам да 

предположа, че истината е не само в това как мислим за нещата, но и как реагираме на 

нещата...  Удоволствието е дълбоко - и че това не е вярно само за по-високи нива 

удоволствия като изкуството, но дори и най-пръв поглед прости удоволствия, 

засегнати от нашите вярвания за скрити ценности... 

     ...Всеки един от нас повечето хора имат нещо в своя живот, което е буквално 

незаменимо, това, че има стойност поради своята история... Направихме проучване, 

за да видим какъв вид фактори, какъв вид история, са свързани с  обектите, които 

хората обичат.  
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     В един от нашите експерименти попитахме хората да назоват известен човек, който те 

обожават, жив човек, който те обожават. Свързани с него предмети увеличават стойността 

си значително. 

     Стойността нараства и от обстоятелството, че можеш да споделиш притежавания 

обект на своята гордост и съответно- намалява ако това не ти е позволено.  

     Това не е, защото, или това не е просто защото, аз съм сноб и искам да се хваля с 

оригинал. По-скоро, това е, защото аз искам нещо, което има специфична история.  

В случай на произведения на изкуството, историята е специална, наистина. Философът 

Денис Дътън в прекрасната си книга "The Art Instinct" прави извода, че "Стойността на 

една картина е вкоренена в предположенията за човешкото изпълнение в основата на 

създаването ѝ." И това може да обясни разликата между оригинал и фалшификат. Те 

могат да изглеждат еднакви, но имат различна история. Оригиналът е обикновено 

продукт на творчески акт, фалшификацията не е такава...  

... Досега говорих за удоволствие, но новото, което искам да предложа е, че всичко, което 

съм казал се отнася и до болка. Боли повече, ако смятате, че някой го прави за вас 

нарочно. 

Най-крайният пример за това е, че в някои случаи, болка при подходящи условия може да 

се превърне в удоволствие...  

Въпросът стана обобщен от поета Джон Милтън, който пише:  

"Ако умът е на мястото си, той и сам по себе си може да направи небето на ад, 

дяволско небе... ” 

Paul Bloom изследва всички сфери на нашия живот- храната, напитките, секса, брака... и 

навсякъде открива същите влияещи на нашите оценки фактори- предубежденията. 

Ако искаш някого или нещо, ако си мислиш, че той или то е това, което искаш – те 

изглеждат по-добре за теб и удоволствието е очакваното. 

 

3.2. Творческият процес е особен вид САМООРГАНИЗИРАЩ ПРОЦЕС 

Творческият процес самоорганизиращ се, променлив и криещ изненади.  

Самоорганизацията е от голямо значение за разбиране спецификата и характера на 

творческия процес.Изучава се от науката Синергетика.  
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     Новостите в тази област и важността на самоорганизацията налагат съставянето на 

един ориентиращ кратък декодиращ речник, основан на съответните частно научни 

постижения. 

  понятие: самоорганизация 

по Бушев, М.-книга Синергетика  

     Саморганизацията е “спонтанното възникване на структури в различни по своя 

характер системи.” 

      “Самоорганизацията е процес, при който глобалните външни въздействия 

стимулират включването на вътрешни за системата механизми, благодарение на които в 

системата възникват определени структури.” 

      ” Живите системи / стр.243 / като самоорганизиращи се системи притежават не само 

свойствата силна неравновесност ( отворени системи ) и автокаталистичност 

(самовъзпроизвеждане ), но и способността ( мутагенез ) да създават нова информация, 

която пряко или косвено влияе върху тяхното самовъзпроизвеждане. 

      Последното свойство доближава биологичната самоорганизация до схващането за 

творчеството като превръщане на непредсказуемото в неизбежно (според израза на 

композитора Пиер Булез), т.е. превръщане на случайното в уникална подреденост.”  

      Други понятия от тази сфера : 

 Синергизъм - /от гр.-съвместно и работа,действие/ е взаимодействието на частите 

на различни по своята същност системи при образуването на цялостни структури-

определя името на специалната наука Синергетика, изучаваща обединяващото, 

интердисциплинното, самоорганизацията; 

 Теория на катастрофите- описва преходите от едно в друго устойчиво състояние 

на системите- тези преходи могат да имат характера на катастрофи. 

     Тя може да бъде полезна при качествено описание на еволюционни процеси в 

“меките”науки- такива с недостатъчно развита математическа инфраструктура 

(такива са и науките за архитектурата ); 

 Катастрофа е рязко изменение на равновесното състояние, което настъпва при 

плавно изменение на външните условия (управляващите параметри ). Катастрофата 
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настъпва при определени стойности (особени точки) на управляващите 

параметри- бифуркации (точки на разклоняване); 

 Теория на бифуркациите е математическа теория на равновесните решения на 

еволюционните задачи, описвани от нелинейни диференциални уравнения. 

     Съществуват три етапа в една бифуркационна област : 

 предбифуркационен стадий = на бавните изменения на външните, 

управляващите параметри системата реагира адаптивно- в нея настъпват 

такива изменения, които се стремят да я върнат към изходното 

стационарно състояние; 

 бифуркационен стадий * = при определена стойност на управляващия 

параметър процесът загубва възможността да еволюира по единствен 

начин и пред него се разкриват различни пътища за продължение. 

     Кой от тези пътища ще поеме процесът- това не може по принцип да се каже, тъй 

като тук се намесва стохастичността (флуктуациите). Системата става извънредно 

чувствителна към смущенията, всяко от които може да е решаващо. Поради това в този 

стадий еволюционният процес принципно е непредсказуем и необратим. 

     Множеството от възможни пътища на еволюция се определя от детерминистични 

закони, но изборът на конкретния път е стохастичен (случаен ); 

 Постбифуркационен стадий = системата преминава в определен вид структура  

( напр. дисипативна ) или в турбулентно ( хаотично ) състояние. 

 Система - / гр.”съединение на части” /е всяко множество от обекти, което 

притежава изразено системно свойство ( своиства ), т.е. свойство, което не 

притежава нито една от частите на системата и което не може да се изведе от 

свойствата на частите. 

 Елемент на системата- обект с еднозначно определени известни свойства; 

 Подсистема е част от системата, притежаваща свойства, подобни на свойствата 

на системата; 

 Надсистема -обединение на няколко системи, притежаващо системни свойства...; 
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 Състояние на система – всяка подредена съвкупност от стойности на 

вътрешните и външните параметри, определящи протичането на процесите в 

системата; 

 Поведение на система – времевата последователност от реакции на системата 

спрямо външни въздействия; 

 Системен подход – такава методология на научното познание и социална 

практика, която е основана на изследването на обектите като системи и... частите 

се изучават въз основа на цялото /целостта/. Критерий за цялост на една система е 

нейната автономност, т.е. относителната ù самостоятелност на съществуване и 

поведение; 

 Структура (строеж, ред)- е съвкупността от относително устойчиви връзки 

или отношения между елементите на цялото, с които се осигурява запазването 

на основните му свойства при различни външни и вътрешни изменения. 

Структурата е такава подреденост на елементите на системата, при която тя е 

устойчива (инвариантна) относно определена съвкупност от изменения 

(преобразования); 

      Системите от даден клас се описват във вид на закони за : 

       1 - строежа, 

2 - поведението и 

3 - еволюцията на системата...; 

     Структурата има статичен, устойчив, инвариантен аспект, тя съответства на 

постоянството в отношенията; 

 Организация – обхваща не само инвариантна/= структура/, но и променлива 

подреденост на елементите ; 

 Програма (променливата подреденост) – е  “такова въздействие върху 

системата, което съдържа план, указания, инструкции за характера на 

измененията в нея, алгоритъм за функционирането на системата... 

 При организация  измененията в системата ( в структурите ) се 

определят не толкова от нейните вътрешни връзки и взаимодействия, 

колкото от програмата на управлението.” 
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 При  самоорганизация - трансформацията на глобалното външно 

въздействие“... в структури и вътрешна организация се определя от 

вътрешните връзки и взаимодействия в системата ”; 

 Среда - всичко заобикалящо, с което системата взаимодейства. По отношение на 

средата системите са отворени (които взаимодействат с нея) и затворени- не 

взаимодействат със средата ( нямат среда ). Средата е система. 

 Адаптивност – /стр.246-/ “...колониите на обществените насекоми / пчели, мравки, 

термити / имат много висока степен на адаптивност, която им е осигурила 

забележителни успехи в процеса на биологичната еволюция. В колектив от такива 

насекоми се наблюдават две принципно различни равнища на поведение-

равнището на индивида и равнището на целия колектив. 

 Поведението на индивида се характеризира с твърде висока степен на 

случайност, непредсказуемост. 

 Поведението на колектива е строго съгласувано, организирано. 

 Този дуализъм на поведението гарантира висока степен на адаптивност, 

пластичност на поведението спрямо непредсказуемата външна среда... 

 Случайното, свободното от забрани поведение на индивидите ( то може да да 

се разглежда като флуктуации в системата ) позволява да се правят 

открития и нововъведения. 

 Съгласуваното,строго детерминираното поведение на колектива като цяло 

развива тези постижения в нужната посока. 

 Очевидно само случайният или само детерминираният аспект в поведението много 

бързо би довел до гибелта на колонията. За добрата ѝ адаптивност, за гъвкавата 

приспособимост спрямо променливите външни условия, а в крайна сметка и 

за оцеляването на колонията е необходим някакъв оптимален баланс между 

тези два аспекта. Свободата на индивида се гарантира от реда в колонията, 

но заедно с това сама е гарант за този ред.  

      Връзката на проблемите на самоорганизацията с творческата дейност може да се 

изрази най-кратко в следните постулати: 
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 Цялостният възприятийно креативен процес притежава системно свойство, 

той е особен вид надсистема. Тази система по своя характер е 

самоорганизираща. Самоорганизацията представлява трансформация на 

глобалното външно въздействие в структури и вътрешна организация и се 

определя от вътрешните връзки и взаимодействия в системата; 

 Възникването на креативна ситуация е аналогично с “бифуркационен стадий” 

в процеса. Системата става извънредно чувствителна към смущенията, всяко 

от които може да е решаващо. Поради това еволюционният процес в този 

стадий е принципно непредсказуем и необратим. Множеството възможни 

пътища за еволюция се определя от детерминистични закони, но изборът на 

конкретния път е стохастичен (случаен ). 

 В една общност, общество се наблюдават две принципно различни равнища на 

поведение- равнището на индивида и равнището на целия колектив. 

 Поведението на индивида се характеризира с твърде висока степен на 

случайност, непредсказуемост; 

 Поведението на колектива е строго съгласувано, организирано; 

 Този дуализъм на поведението гарантира висока степен на адаптивност, 

пластичност на поведението спрямо непредсказуемата външна среда...; 

 Случайното, свободното от забрани поведение на индивидите ( то може да да 

се разглежда като флуктуации в системата ) позволява да се правят 

открития и нововъведения; 

 Съгласуваното, строго детерминираното поведение на колектива като цяло 

развива тези постижения в нужната посока. 

Може да се смята,че това съдържа отговора на важния въпрос как различията 

между поведението /творчеството на творческия индивид и на обществото при 

техните различия всъщност не си пречат, а имат общо продуктивен 

прогресивен принос в творческия процес.  

     Ако е пълен творческият процес протича по следния начин: 

1. В постоянния процес на комуникация между автора и средата възниква 

стимул за начало на възприятийно креативен процес. Той има идентификация 
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като обект от Обективната Действителност или отношения между обекти. 

Обектът/отношенията биват “разбрани, почувствани и оценени” и пораждат 

ПРЕЖИВЯВАНЕ у Субекта на Автора ; 

2. Преживяването се трансформира в ИДЕЯ на Субекта на Автора  за 

събитията от Обективната Действителност, които са го предизвикали. 

Влияещи фактори са особеностите на Субекта на Автора, както и 

Ситуационни и случайни фактори; 

3. Идеята отключва ИЗРАЗЯВАЩА АКТИВНОСТ, която цели идеята да бъде 

изразена, оформена, да получи битие, да бъде споделена и”обменена” в 

комуникационния процес ;   

4. Необходимият израз се въплъщава в архитектурната (художествената) 

ФОРМА чрез акта на създаване. Формата има два аспекта: морфологичен и 

семантичен. Първият отразява процесите и средствата на създаването на 

специфичната форма, а вторият- способността ѝ да предава значение; 

5. Формата притежава КОГНИТИВЕН и СУГЕСТИВЕН потенциал и начин за 

предаване на смисъла си. Предоставена на вниманието на Субекта на 

Публиката, формата въздейства по специфичния за изкуството начин със 

ЗАТРОГВАНЕ, благодарение на своите перцептивни качества и съдържанието 

си ; 

6. В края на процеса Субектът на Публиката възприема формата сетивно, 

интелектуално и чувствено като я ПРЕЖИВЯВА... 

  /хипо/теза 9=  

           Творческият процес е уникален по неподвластен, но достатъчно разбираем 

начин. 

           Уникалността на процеса се определя от няколко фактора : 

1. От конкретните характеристики на всяка една от страните, от които се 

състои по принцип, както и от състоянието им във всеки даден момент на 

творчество; 

2. Всяка една страна, както е показано в логоцентричния модел, е достатъчно 

сложна и динамична, изменчива ; 
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3. Доминирането  или отсъствието на накои от страните в процеса, както и 

тяхната субординация оказват „деформираща” или ограничителна роля в 

процеса. Ако доминираща е Обективната Действителност и идеята в процеса 

това води до “концептуализъм”, Формата- до формализъм, Субектът на 

Публиката- до проектиране на строителна форма без творчество.  

      Става ясно, че е възможно да се правят проучвания за интелигентността, 

чувствителността, нагласите, идеалите, предпочитанията,  потребностите и опита на 

личностите, групите и цялото общество. Също така и да се изследват характеристиките на 

обектите и техните отношения от действителността според историята и състоянието им във 

всеки актуален момент. 

     Така може да се получи доста пълна картина на предпоставките и ориентация за 

необходимо поведение в творческия процес.  

     Така става възможно и да се съставя критериен апарат за комуникация при размяна на 

оценки за значими събития, засягащи творящите и техните адреси в необятната Обективна 

Действителност. 

   /хипо/теза 10=  

     Архитектурното творчество се основава на сложна мотивация, представлява 

метафоричен процес, завършва с форма, изразяваща идеи и въздействаща по 

емоционален път. 

     Архитектурното творчество може да бъде разбирано по два различни начина : 

 В тесен смисъл като проектиране- част от цялостния процес на творчеството,  

техническа дейност, която осигурява необходимите за строителната 

реализация на архитектурната творба чертежи, описващи размерността, 

пропорциите и организацията на отделните планови елементи на сградата 

според тяхното предназначение и утилитарни изисквания. Т.е. това е един вид 

проектиране за строителството със съвременен занаятчийски смисъл и 

фолклорна анонимност. В него художественото се проявява в белезите на 

формата, зададени от визуално привлекателните свойства на строителните 

материали; 
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 В широк смисъл- като проекция на човешките идеи, чувства, отношения. Тук 

от значение са, както общи, така и субективни традиции (навици), но особена 

ценност представляват влиянията на авторовата личностна неповторимост, 

чувствителността към случайни фактори, паметта на мястото и уникалността 

на творбата. 

      Всички съставки, процеси и отношения в цялостната система на творчеството са 

инварианти по вид, но участието и значението им са променливи. Ползването на 

логоцентричния модел в различни случаи ще покаже значимото отсъствие или 

различната доминанта, което може да направи творбата непълноценна или 

некомуникативна. 

     ОБОБЩЕНИЕ НА ЧАСТ ПЪРВА 

/хипо/теза 11 = 

     Архитектурното творчество е вид символно поведение. 

      Като такова то е ограничено в една зависимост да бъде разбираемо, в 

“услужливост” и професионалност. Чрез осъзнаването му като такова става възможно 

да се надрастне културния му и символен смисъл, да се търси скритата/разкриваната 

“истина” в символите и да се мотивира един устрем към духовност и ново битие... 

“символизмът е жажда за освобождение от символизма чрез осъзнаване на 

символичната природа на изкуството.” / стр.226 Бердяев,Н.И.-Смисълът на…/ 

1. Авторът е лично и непреодолимо вътрешно мотивиран, ориентиран и твори 

неподвластно и самоорганизирано, но творбата има своя съдба, същност и 

обществена необходимост и значимост. 

2. Чрез архитектурното творчество душевният безбитиен идеален статус и 

вътрешната динамика на автора се явява, придобива съответстваща форма и 

става възприемаем, въздействащ и споделен. 

3. Архитектурната форма представлява контролирано пространство*. 

 Това е предопределено от нейната зависимост от : 

 външни обективни фактори или конвенционализирани идеи; 

 относително регулирания процес на пряко отражение или самозараждане в 

субекта на идеите и чувствата, мотивиращи творческите основания; 
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 разбираемия последващ порив за изразяване и акт на създаване; 

 познаването на редица конвенционализирани или присъщи комуникативни белези на 

образа, което позволява значителна степен на обяснимост и на най-радикалното 

поведение; 

 възможността да се правят относително правдоподобни прогнози за 

възприятията на публиката. 

4. Формата най-често е детерминирана и доминирана от някоя от страните, 

представени в Логоцентричния модел или от някой от присъщите нейни аспекти.  

5. Архитектурата е комуникация-“...ние обикновено преживяваме архитектурата 

като комуникация, даже и докато я разпознаваме функционално...Функция ще 

бъде разширена до твърде различна комуникация, за да има уважение и към 

живота на обществото. Символните капацитети на тези обекти са не по-малко 

“полезни”, отколкото техните “функционални”... архитектът става демиург, 

създател на историята”; Умберто Еко, Function&Sign:The semiotics of 

Architecture; 

* Имат се предвид характеристики извън рационалната природа на строителството на сграда. 

6. Четирите страни от Логоцентричния модел (обекти, субект на автора, 

архитектурна форма и субект на публиката), както и особените отношения 

между тях са основата за съответно доминирани от тях –изми. Например, ако 

процесът е доминиран от ценностно, философско отношение на автора към света 

(Обективна действителност) и съответно по-инертно поведение по отношение на 

останалите фази и елементи, се формира някоя от разновидностите на 

„концептуализма”. Тежестта на личните силни, доминиращи преживявания  на 

автора пред-определят силно романтичен процес и стил...  

      Възможно е Логоцентричният модел  да помага за разбирането на архитектурата в 

нейната цялостност, многостранност и многообразие. Той предлага възможности за 

придобиване на знания и умения, но и неограниченост на личните виждания на 

читателя, творческите новости и така- условия за комуникация и развитие в 

динамичния и променлив свят. Естествено, моделирането има смисъл единствено ако 

е ефективно, т.е.“...една теория е добра, ако е елегантен модел, ако описва широк клас 
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от наблюдения и ако предвижда резултатите от нови наблюдения”, както е според 

Стивън Хокинг.  

     В науката се използва един специфичен израз- “изящен теоретичен механизъм”, 

който се състои в това от не много предпоставки да се извежда всичко останало и 

повече. Този подход е известен още и като “правило на икономията в науката”, а 

Филип Франк го дефинира като “установяване на малък брой принципи, от които да 

може да се изведат колкото е възможно повече факти”. Методът обаче има по-стара 

биография- открит е в Средновековието от един монах и е запомнен с неговото име 

като “острието на Оукъм”. Логоцентричният модел на творческия процес, 

предложен в тази книга предлага прост и обхватен облик на една трудна и много 

сложна област, включваща противоположни и многообразни съставки- инварианти и 

променливи. Неговата работа е да помага за разбирането на творческия процес и 

многообразните негови явления, както и да подобри комуникацията в неговата 

цялост - от зараждането му до въздействието върху публиката. Въз основа на него 

могат да се съставят и стратегии, програми и прогнози. Моделът е отворен за 

модификации и тълкувания.  

-------------------- 

     ЧАСТ ВТОРА- АРХИТЕКТУРНА МОРФОЛОГИЯ 

                                                                                 “ Образът е функция от собствена форма и 

обкръжение” 

                                                                Рудолф Арнхайм 

     В метафоричен контекст архитектурната форма, както и всяка художествена форма дава 

битие на идеалното си духовно съдържание.В своята непосредственост тя явява и изразява 

комплекса от мотиви, чувства и идеи на Субекта на автора. В този смисъл тя обективира и 

т.нар. от Т.Липс “абсолютна воля за художествена форма”. 

     Възприемана комплексно по този начин всяка форма в архитектурата и изкуството 

може да бъде интерпретирана съдържателно (семантично) и като сетивен обект 
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(феноменологично). Като такава тя притежава и съответни видове информация и постига 

двоен комуникационен ефект. 

     Всъщност съдържателно и фундаментално формата е носител на човешкото, което тя 

трансформира визуално в пространствено, а своеобразното визуално послание, което тя 

предава символизира и утвърждава стремежите на човека. В този смисъл, взимайки 

предвид техните основания, цели и последици, чрез решаването на един морфологичен, 

композиционен проблем на възстановяване на нарушено равновесие, формата като израз 

става проблем-разрешаване и на съдържанието, което явява. Съдържателно 

(семантично) формата обичайно е обект на интердисциплинарни и комплексни 

изследвания, на различни не строго архитектурни науки. 

     Феноменологичните аспекти от своя страна са многобройни и отразяват 

многоаспектността и сложността на архитектурната форма. Всички те се обособяват в 

множество архитектурни дисциплини. 

     Всяка форма в архитектурата притежава структурни, абстрактни общи 

характеристики (геометрия), строително-технологични (архитектоника), 

художествено-пластически и др. В исторически план една от тях доминира над другите и 

в значителна степен определя съответна парадигма, стил, образност. Много от 

характеристиките са традиционно и доста добре разбрани и описани, поради което в едно 

ново изследване би било любопитно да се направи по-необичайна констелация от 

морфологични проблеми, особено в контекста на метафоричността. Извън присъщата и 

специфична зависимост на архитектурната форма от строително-технологичния процес и 

материали, както и изобщо от всички физически обстоятелства и влияния, тя има и други 

свои особени определения преди всичко от семантично ( съдържателно, изразно) и 

формално естество, които я правят художествена и специфично професионална. Между тях 

от най-голямо значение са определеността ù като пространство и неразделността ù от 

средата. 

      Изразно архитектурната форма не символизира пряко, а внушава способността си да 

бъде “убежище и вместилище”./ Arnheim, R. The Dinamics of…/ От това възникват 

пространствени проблем-конструкции от типа вътре/вън, долу/горе, затворено/отворено, 

просто/сложно, неуравновесено/ уравновесено...  
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      Като художествена, формата може да бъде разглеждана и описвана според много и 

различни критерии. Например: класическа-завършена, съвършена; романтична-

незавършена, несъвършена... 

     Един от важните въпроси на художественото формообразуване, чийто отговори 

еволюират с времето заедно с нарастващия опит, е този за тежненията към абстракция и 

вчувстване. При изучаването им продължават да са валидни прозренията на Ворингер 

(Абстракция и вчувстване) за техните причини, проявите, диалектиката и борбата между 

тях.      

     Копнежът към абстракция се появява най-рано и е отражение на неразвитостта на 

интелекта и липсата на проверен и наследяван опит, израз е на нуждата от успокоение в 

условията на тогавашната хаотичност и непредвидимост на мирозданието. В създаваните 

образи са определящи геометричната абстракция, закономерността, кристалинната 

форма. Доминиращо е придържането към и защитата на Цялото. Абстракцията носи 

успокоение и отдих сред объркаността и неяснотите на света, израз е на необходимостта от 

освобождаване от случайното и преходното... 

     Вчувстването се проявява на по-късен еволюционен етап в органична форма, израз е на 

жизненост, себенаслаждение и самоосъществяване. За негова предпоставка се приема 

наличието на съответствие между стимула и вътрешните мотив, подбуда и 

себезадействане. 

От гледна точка на създаването и възприемането ѝ формата има два аспекта: 

морфологичен и семантичен. Първият отразява процесите и средствата на 

създаването на специфичната форма, а вторият- способността ѝ да предава 

значение. 

1. Общи АСПЕКТИ на формата 

      Специфичните аспекти и проблеми на архитектурната форма се интерпретират с 

помощта на специални дисциплини и съответни практики. По-съществените от тях са :  

 Дисциплина Топология. Тя предхожда Евклидовата геометрия в процеса и по 

значение на взетите решения. Топологията се занимава с проблема за 

свързаността в пространството, може да се нарече “геометрия на 
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непрекъснатостта”, а това е ключов психологически и морфологичен 

проблем; 

 Дисциплина Геометрия. От Евклидовите, сглобявани от линейни или обемни 

елементи, днес се стига до постиганите чрез математическия анализ “нагънати” 

форми- предпоставени от философията на Лайбниц (водеща фигура е Грег Лин, 

философ и архитект) и формирани чрез решаване на нелинейните уравнения ; 

 Математическата област на множествата ; 

 Точка, линия, равнина (повърхнина), тяло като елементи за организация и 

средства за изграждане на формата ; 

 Ред / хаос; 

 Редове, прогресии за организация на елементите; 

 Ритъм, симетрия, асиметрия, дизсиметрия като структурна характеристика на 

цялото. Асиметрия на ляво и дясно. По-силно, по-важно, по-значимо е лявото; 

 Простота и сложност- простотата е синоним на порядък. Простотата е 

изобщо присъща на мозъчната дейност; 

 Цяло/части- цялото е повече от сумата на частите, то притежава системно 

свойство, което е неприсъщо на частите ; 

 Мащаб, размер, разстояние, насоченост като динамика на формата; 

 Вертикала / хоризонтала. Вертикалата преобладава в зрителната област на 

мозъка ; 

 Третото измерение - 

     “...нашата мисъл отдавна е привързана към двете измерения...Устройството на окото е 

причина за проблема с третото измерение.Третото измерение откриваме с помощта на 

акомодацията и конвергенцията.Възприемането на третото измерение се свежда до 

напрежението,което усещаме в мускулите при акомодацията на всяко око и 

напрежението,което усещаме в двете очи,когато те се нагласяват да виждат под 

необходимия ъгъл,т.е. при тяхната конвергенция.Тези две усещания са за състоянието на 

мускулите,те съвсем не приличат на зрителните усещания,които ни дават възможност да 

възприемаме първото и второто измерение.” / Анри Поанкаре / ; 

 Условия на средата- многобройни, многообразни и с различно значение и влияние 

за формообразуването на нов обект- предлагат съответни налични средства за 
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осъществяване на новата форма, при което се постига желаното въздействие и 

процесът остава контролиран ; 

 Влияние на гравитацията и законите на физиката в отношенията вътре в рамките 

на самата форма... 

     Използването на математическите методи и особено на топологията и геометрията се 

разпростира върху всички нива на зараждане и осъществяване на формата, но в 

архитектурната и всички художествени морфологии от изключително, основно значение са 

деформациите. 

     Деформациите характеризират битието на формата, нейната жизненост, еволюция и 

художествена значимост. Чрез тях се отразяват конкретните състояния, условия и 

случайностите. Деформациите биват няколко вида – дислокация, ротация, дислокация с 

ротация, трансформация (разрушение, наслагване, частично “нарушение на правилата”, 

двусмисленост...). 

      Геометрията и визуалният антигеометризъм са само привидни противници в 

архитектурната форма- всъщност става дума само за видимост или не на присъщо 

геометричния ù характер и за наличието или не на сетивни “нарушения на граматиката”- 

плод на чувства и влияние на случайности.  

      Простотата и геометричността предхождат сложността и органичната привидност на 

формата. Изучаването на смисъла и историята на тази проблематика става в психологията и 

историята на изкуствата и архитектурата.( вж.Ворингер и Арнхайм ) 

      Равновесието като явяване на общо проблем-разрешаване преодолява 

неопределеността и разпокъсаността на формата и има за ефект  общо успокояващо и 

стимулиращо въздействие. 

2. Морфология СПОРЕД ПРОИЗХОДА на формата 

Съществуват два възможни начина за възникване на два вида форми според произхода им: 

параметрична и асоциативна. От своя страна и двете имат обектов или процесов аналог.     

Форми- ОБЕКТИ: параметрична и асоциативна 

 ПАРАМЕТРИЧНА  форма/ фиг. фиг. 10 - 16 

(още- геометрична, математична, кристалинна, абстрактна) 
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Тя е оригинална, изначална, замисля се изцяло изкуствено от субекта на автора. 

Параметричната форма има чисто математически характер. 

 АСОЦИАТИВНА  форма/фиг.фиг.17 - 22 

(още- метафорична, външно предпоставена от съществуващия обективен свят) 

     Асоциативната форма произхожда от аналог в съществуващия обективен свят- обекти и 

процеси. Тя варира широко според мащаба си- микро/фиг.19. -  макро (мега)/фиг.20., 

както и според това природна или културна е асоциираната форма. 

     Природната форма от своя страна бива органична или неорганична. 

     Културната форма е определена съществено от пространствената идентичност/ 

местоположението и времето- най- често това са исторически обекти в ситуацията. 

     Асоциативната форма въз/произвежда отношения, връзки, организация, ред..., 

представляващи всъщност някакъв вид система, която се формализира в архитектурно 

поле, ансамбъл, агрегация, среда.../ фиг.фиг.21, 22. 

фиг.10.  фиг.11. фиг.12.  

фиг.10. хексаракт ( 6-мерен куб ); фиг.11. Обемна мозайка на Пенроуз 3 D  модел със 

симетрия от десети ред, подобен на квазикристалните(със симетрия от 5-ти ред);  

фиг.12. фрактал; 

фиг.13.  фиг.14. 
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фиг.13. Е 8- Сложен математически модел с 248 измерения, Сofus Lee 1887 г. Налага се 

мнението, че това е формата на Вселената; фиг.14. Symmetryscope, Dominik Cizar. 

   
фиг.15. Blob wall Pavilion, Greg Lynn      фиг.16. Metropol Parasol Spain, Jürgen Mayer 

фиг.17.  фиг.18. фиг.19.  фиг.20.  

фиг.17. охлюв фиг.18.кристал  фиг.19. молекула- микромащаб фиг.20. галактика – мега 

мащаб. 

фиг.21. фиг.22. фиг.23. 

фиг.21. ДНК агрегация фиг.22. агрегация на амеби фиг.23. Метаболитна мрежа на 

цикъла на Кребс. Показани са ензимите и метаболитите, както и взаимодействията между 

тях.  
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фиг.24  фиг.25. 

фиг.24. Floating research centre, J.Rougerie- форма, асоциирана от органичния свят 

фиг.25. скелети, опънно - натискови структури/“tensegrity“ 

фиг.26     фиг.27 

фиг.26. опънно- натисков елемент на Buckminster Fuller 

фиг.27. форми от твърди пръти и еластични корди, които изглеждат като  

произведени от законите на физиката      

Форми с произход от асоциации с ПРОЦЕСИ: 

  
                                               фиг.28. дифракция;фиг.29. взрив         

Примери на проекти, основани на асоциирани съществуващи обекти                    
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                                     фиг.30. проект на компютър на органична основа 

     

фиг.31. естествена пещера                 фиг.32. сграда на западно берлинската филхармония,                   

H.Sharoon 

 
                                              фиг.33. главно храмово пространство 

 

3. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на формата 

/хипо/теза 12= Формата в архитектурата и изкуствата притежава три основни 

характеристики : 

1- структура (строеж, ред;  

2- конфигурация ; 

3- вещественост. 
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      Структура (строеж, ред)- е съвкупността от относително устойчиви връзки или 

отношения между елементите на цялото, с които се осигурява запазването на основните му 

свойства при различни външни и вътрешни изменения./ по Бушев М.Синергетика 

      Структурата представлява скритата идентифицираща подреденост и вътрешна 

взаимозависимост на формата в нейната цялост. От морфологична гледна точка тя 

стои в началото на целия процес и определя неговите най-важни характеристики като 

своеобразен генетичен код, ДНК. Всички форми, в зависимост от целите и мащаба им, 

разкриват перцептивно структурата си в различна степен. Това обстоятелство има ключово 

значение в комуникативния процес, тъй като чрез него се предава най-съществената 

съдържателна информация и се определя фундаментално израза. 

      Конфигурацията представлява пълно-обхватното очертание на фигурите на 

визуалните обекти. В зависимост от динамиката си конфигурацията притежава и 

различен емоционален потенциал. В нея имат съществено значение различните видове  

деформации, които са носители и на различен семантичен смисъл. 

     Важно е да се има предвид, че всеки един тип структура може да се яви в най-малко 

две различни, но еднакво валидни конфигурации. 

Веществеността конкретизира материалното средство-перцептивен стимул, чрез 

което физически се осъществява формата и се определя сетивният канал за 

комуникация. При веществеността вариантите за съответствие с конфигурацията са 

значително повече, а по отношение на структурата те практически са необозримо  много. 

Приложените следващи примери показват необичайни средства за дефиниране на 

архитектурната форма с определено художествена и изразяваща цел- водни завеси и други 

водни ефекти, пара, мъгла, скреж, светлини.../фиг.фиг.34- 45    

 фиг.34.  фиг.35.     
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фиг.34.  красиво/оптически ефекти като формообразуващо средство, Olafur Eliasson; 

фиг.35. архитектурен конкурс/ водна завеса, Olafur Eliasson                                                      

фиг.36. фиг.37.  фиг.38.  

фиг.36. Blur building, Diller Scofidio фиг.37. .Silence, Tadao Ando фиг.38.Secret House, AGi 

Architects; 

 фиг.39. Twilight, Tokujin Yoshioka; фиг.40. Cloudscapes, Transsolar and Tetsuo Kondo 

Architects; фиг.41. .Second Nature, Tokujin Yoshioka  

фиг.39. фиг.40. фиг.41. 

фиг.42. фиг.43. фиг.44. 

фиг.42.   Anzas dance studio, Yoshimasa Tsutsumi; фиг.43. Midsummer Snowstorm, Peter 

Liversidge; фиг.44. The Arcades installation Buda Island Kortrijk, Troika 
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     Многобройните възможни комбинации между различни варианти на трите 

характеристики осигуряват необходимото многообразие от възможни “верни” 

отговори, между които всеки конкретен автор избира най-подходящия във всеки 

отделен случай.  

     Това обяснява и многообразието от визуални обекти с близко предназначение и  

пластическото богатство на средата, което я динамизира, без това да разрушава 

нейното единство. 

     Определящ при трудния избор на комбинацията е принцип, който може да бъде 

точно наречен „принцип на съответствието“. Това означава, че между избраните 

структура, конфигурация и вещественост трябва да съществува 

взаимопредполагаемост и доразвитие на основополагащата морфологична стратегия. 

     Организацията на различните топологични и геометрични фигури е свързана с  

математическата им идентичност- множества/видове редове; нелинейни уравнения. Тя 

може да бъде централна, линейна, мрежа; симетрична/ асиметрична; крайна/безкрайна; 

равнинна/триизмерна...Освен строго математическия ред в  архитектурните и 

художествените форми се използват и различни видове „нарушения”, деформации с 

емоционално и семантично предназначение. 

4. Морфологични ЕЛЕМЕНТИ и СТЕПЕН НА СВЪРЗАНОСТ 

      Формообразуването в неговото многообразие се основава на прости основни градивни 

единици или елементи и тяхната взаимозависима подреденост в едно цяло. От определящо 

значение е  структурата или качеството на организацията на формата, а то може да се 

постави в зависимост с нивото на нейната свързаност (Z) в топологичен смисъл.  
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фиг.45.– Първични морфологични елементи- точка,линия, равнина,повърхнина (и тяло- Platonic 

Solids)  

фиг.46. а  б  в г 

фиг.46.а,б,в,г - четири форми от типа „линии“ 

 фиг.47.  фиг.48. 

фиг.47. форма, основана на „повърхнина“; фиг.48."Das Wahrnehmen einer Skulptur", Van Judd-  

вариабилна система от архитектурни обеми, основани на първичен елемент „куб“ 

фиг.49. а.Филотаксис б.Моар 
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в.Гаус г.Фурие 

д.Фибоначи е.Вороной 

фиг.49.а,б,в,г,д,е - математически дефинирани фигури с имената на математиците 

 

фиг.50. форма, комбинирана от всички видове Първични морфологични елементи - проект за 

парка „Ла Вилет“ Париж, Bernard Chumi 

4.1.  Степен на СВЪРЗАНОСТ  

     Съществува и определеност на формите от топологическа гледна точка/степен на свързаност. 

Значението на свързаността притежава изразен потенциал от семиотична гледна точка и е важно 

да бъде представена.    

 а/  б/  в/  г д/ е/ ж/  з/           
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     з/    и/   к/       л/   

фиг.51. – Топологични фигури с различна степен на свързаност Z, определяща и различно 

качество на организацията на формата: а/ шнур; б/ “газ” тъкан; в/ бримка; г/ лист на Мьобиус z=2; 

д/ двулистна порърхнина z=3; е/ тор z=3; ж/ маркуч на Клайн и бутилка на Клайн z=3; з/ 

повърхнина на Бой z=5; и/ сфера с две дръжки z=5 / Риманова повърхнина; к/ трансформация на 

квадрат в сфера и съшиване ; л/ фрактал. 

z= 2 n + 1 , n е брой дупки, дръжки и периферни разрези; r – брой периферии, r = n + 1, r = n + 

1; разрези, които не разделят повърхнината на части ! : периферен/напречен разрез – свързва две 

периферии и не нарушава свързаността (ако свързва две точки от една периферия – я прекъсва !); 

при n дупки може да се направят n периферни разреза без да се наруши свързаността, т.е. 

броят на периферните разрези = броя на дупките ; възвратен разрез – от една точка на дупката 

през стените и обратно до изходната точка, т.е. около дупката; g – род и  брой възвратни разрези 

=  n...; за пъвърхнини с периферия  z= 2 g + r  ; I -  инварианта, за двумерна област I₂ = е – к 

+ f, за тримерна област I₃ = е – к + f - r; e- брой на върховете/точките;   k – брой ръбове/ 

отсечки; f – брой непокриващи се многоъгълници; e= k + 1; С – характеристика, С = 2 + n. 
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 * Топологията (на гръцки: τόπος — място и на гръцки: λόγος — учение, наука) е раздел 

от геометрията (математиката).  Тя се занимава с явленията на непрекъснатост, 

по-точно с тези, които остават непроменени при деформации. Още  изследва и 

начините, по които фигурите се деформират, без да променят основните си 

елементи.Това означава, че в топологията при трансформации кривите, повърхнините 

и фигурите запазват съотношенията си на свързаност (степента на свързаност Z). 

От гледна точка на топологията съществуват два вида деформации : позволени – 

изкривявания, огъвания, издувания... и  

 непозволени – разкъсвания, разрязвания, разчупвания, съединявания, слепвания, 

споявания, отстранявания на дупки... 

фиг.52. а   б  

фиг.52.а,б- проучвания на архитектурни форми от фигурата „лист на Мьобиус 

фиг.53. а б 

фиг.53.а,б - Парк за отдих Torrevie, Toyo Ito- Математическа форма- „Хеликоид“ 
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фиг.54.      фиг.55.  

фиг.54. Видове форми според компонентите и начина на организация ( по Фумихико 

Маки ) - композиция  - мегаформа  -група;  фиг.55. Организация на мегаформа      ляво- 

йерархична  дясно- с отворен край                              

Различната структура (степен на свързаност) на формата е възможност да се изрази, 

покаже идея за нивото на организация или силата на взаимоотношенията в обществото и 

света, което определя семантичния ѝ смисъл. 

 

 

 

4.2.  СИМЕТРИЯ срещу АСИМЕТРИЯ 

 подредено, ортогонално, просто 

    Има едно фундаментално твърдение на Greg Lynn / Lynn G. За математическия анализ в 

архитектурата/, което се явява ключово за разбирането на важни за архитектурната форма 

аспекти. В своя лекция той засягя въпроса за симетрията като го свързва с информация.  

„Симетрията не e знак за ред и организация, а симетрията е липса на информация. Така когато 

загубите информация, преминавате към симетрията. И когато добавите информация - 

нарушавате симетрията.......В архитектурата боравим с големи множества компоненти... „ 

фиг.56. а  б 

фиг.56. Видове симетрии – а двустранна симетрия; б ротация 

фиг.57.      а б в 

фиг.57.  асиметрии в органичния свят -а ляво- дясна асиметрия; б различни организми; в 
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молекула 

 
фиг.58. пример за асиметрия в мебелите 

     В контекста на неговата принадлежност по несравним начин към дигиталната концепция и 

морфология в архитектурата това изказване има твърде ясно очертан обхват и прояви. В общ 

план, обаче то може да послужи за по- широки разсъждения и значение.  

     Например, вярното второ твърдение- че в архитектурата „...боравим с големи множества 

компоненти“ със сигурност би могло да се отнася до множество условия. Това са и множества 

в заданието за проектиране, характеристиките на средата, както и конкретния комплект от 

желания, виждания на автора. Т.е. при отчитане на множеството условия се отива към 

асиметрии, които ги отразяват. При свеждането или непознаването на множество условия отново 

става връщане към симетрия. Но не само при ограничен набор от определящи фактори/условия, 

при прекомерно голям брой условия също се прибягва до симетрия. Това е ставало в историята, 

когато обществените и стопански обстоятелства са се изменяли бързо и твърде много и 

архитектите не са били в състояние своевременно да опознаят условията и променените 

изисквания, за да им отговорят с конкретни решения и доминира „симетрията“. С течение на 

времето практиката започва да разбира новите условия, да нараства техният брой, опитът да се 

работи с множество постепенно „деформира“ и конкретизира формите, те стават 

„асиметрични“... към „симетрия“ и „асиметрия“ могат да се присъединят и други характеристики 

на архитектурната форма със същия произход ефект- простота, гъвкавост, универсализъм, 

абстрактност...  

  

5. ПРИДАДЕНА и ИЗВЛЕЧЕНА форма  

   /хипо/теза 13= Всяка архитектурна форма всъщност представлява единство на три 

взаимодействащи, различно мотивирани и обезпечени форми : 

1. придадена форма; 

2. извлечена форма; 
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3. присъща форма.  

5.1.  Придадената форма  

се наблюдава при всички изкуства и има смисъл на трансформация на идеалното в 

сетивно, а за архитектурата- в пространствен образ. Това е един сложен процес с много 

съставки и действия, който е мотивиран изцяло вътрешно и изразява моментното 

състояние на личността в отношенията ù с външния свят, стремежите, хрумванията и 

находките на автора. Чрез създадената, съответна на идеите, чувствата и художествените му 

желания формата- образ, за която избира необходимите средства и техники, авторът предава 

своето послание по най-пряк начин.  

фиг.59.  фиг.60.  

                   фиг.59. ”Течения”, Артър Azoulai & Melody Рийс 

     Този проект е интерпретация на всеобщността на движенията в природата, 

едно морфологично изследване, което създава форма- „разширено поле на движение и 

циркулиращи сили ..., за да се симулират самоорганизиращи биологични системи", където 

се прилага селективния процес на вземане на решения, за да се изваят вродени, но 

преднамерени пространствени отношения и формални качества… По своята същност този 

проект е инфраструктурна система, която действа като приемник и връзка за формалните 

архитектурни системи- "Захарен памук”, вдъхновена от повсеместността на всевъзможни 

движения в природата. Но намерението  на авторите е да възприемат принципа на 

Биомимикрията в изцяло нова „летяща” форма с дизайн на плавни линии и екологично 

отражение, проектирана да функционира като свързваща структура между съществуващите 

пространства... 

     фиг.60. Къща във формата на ембрион/ Биоморфизъм, Greg Lynn  

     Неизчерпаемото и възхитително богатство на природните форми и в този проект става 

вдъхновител и източник на морфологичен експеримент. 
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фиг.61.  фиг.62.  
фиг.61. Max IV” лаборатории, Лунд Швеция- формата на Листа на Мьобиус, Snøhetta  

     Това е едно място за съвременни технологии за задвижване на заредени частици при 

високи скорости. И освен че е място, посветено на високотехнологични изследвания, 

формата на сградата също е разработена с помощта на хай-тек моделираща програма, 

фокусирана върху свеждане до минимум на слънчевата радиация от фасадата. Общият 

образ на идеята е откровено математически изглеждащата форма, основана на Листа на 

Мьобиус- точно в контекста на идеята.  

     фиг.62. Академия на науките на Калифорния в Сан Франциско, Renzo Piano 

Комплексът е ориентиран „природно“, съдържа аквариум, планетариум, музей на 

естествената история и условия за правене на наука на световно ниво...- под един покрив. 

Формата следва „природния“смисъл на авторовата философия. Като обобщаващ принцип 

при замисъла на формата- отново в контекста и философията, Академията е и „устойчива“. 

 
фиг.63. NATO Headquarters, SOM 

Сградата е образ на военната си същност по предназначение. 

а  б 
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                               фиг.64.а б House VI for Franks,P.Eisenman 

     Идеята на автора за състоянието на съвременното семейство- състояние на тежка 

криза и разпад е намерила един съответен образ: на мястото на „конструкцията“- колони и 

греди в родителската спалня такива няма, има един остъклен прорез. Общото легло на 

партньорската двойка е разрязано на две отделни. Проектът реализира с архитектурни 

средства чисто хуманитарно основание. 

5.2.  Извлечената форма   

е тази,която авторът разпознава като присъщо възможна при анализа на ситуацията 

във всичките ù многобройни аспекти и характеристики- условия. Така новата форма 

се явява като своеобразен нов нюанс, детайл в артикулацията на средата. В случая като 

всеобхватна морфологична предпоставка и източник на изходни средства се явява 

теренът- с неговата структура, топография, състав...При изследването на ситуацията се 

установяват най-характерните нейни особености, които биват използвани и 

интерпретирани, като действието им се продължава до създаването на една нова, 

неразделна от средата комплексна форма. При интерпретацията се запазва в най-висока 

степен скритата структура на ситуацията, а останалите характеристики се разработват в 

различни, предопределено от нуждите на авторовия субект, нови по-свободни и отдалечени 

вариации...  

 
фиг.65. ACROS Building-Префектурата на Фукуока, Япония, Emilio Ambaz 

     Сградата произлиза от две присъстващи характеристики- субстанции. От едната страна е 

парк, „природа“, а от обратната- урбанизация, сгради. Новата сграда е между двете и ги 

заплита в единен нов обект, бивайки едновременно и терасиран парк/покрив и 
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„чисто“архитектурна, изкуствена. Така тя по най-добър начин става своеобразен посредник 

между двете противоположни характеристики на средата, едновременно и мотивирана 

морфологично от тези характеристики, т.е. тя е една „извлечена форма“. 

фиг.66.  фиг.67.  

фиг.66. Скални жилища и черкви, Кападокия; фиг.67. Басарбовски скален манастир, 

Иваново 

     Морфологичните стратегии и при двата примера/фиг.фиг.66, 67 са изцяло 

предопределени от характеристиките на средата. Това са примери за типични „извлечени 

форми“. При това и на трите нива- структура, конфигурация и вещественост. 

фиг.68. фиг.69. фиг.70.  

фиг.68. „Къщата на водопада“, Frank Lloyd Wright; фиг.69. Montebar Villa Switzerland 

JMA-Architects; фиг.70. Природообразна стълба/ пътека в планината- проект по държавна 

поръчка за насърчаване на туризма в Норвежкия ландшафт. 

фиг.71. а б в 

фиг.71.а, б, в Музея Паул Клее,Renzo Piano- естествен терен/основна характеристика на 

ситуацията е използван като морфологична основа, изразявайки изследователския подход 
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на художника по отношение на природните форми и гарантиращ хомогенността на 

сградата със средата, което гарантира яснота и недвусмисленост на посланието.  

фиг.72. фиг.73. а б 

фиг.72. Павилион в градината Юра в Тюйлери Париж, Kengo Kuma. Природообразна 

форма на павилиона, мотивирана от природния характер на ситуацията- типична извлечена 

форма; фиг.73.а,б Pingtan Art Museum, China, MAD architects. Интерпретирана е „типична“ за 

големите водоеми природна форма като острова. 

фиг.74. фиг.75. фиг.76.  

фиг.74. оформление на крайбрежната ивица на Рио де жанейро- интерпретация на 

естествената форма на крайбрежието; фиг.75. Международен терминал в Йокохама, 

Япония, FOA и фиг.76. Метрополитан опера в Тайчунг, Toyo Ito - интерпретации на 

„вълни“. 

фиг.77. а б 

110

http://www.e-architect.co.uk/china/pingtan-art-museum


 

 
 

 

 

 

 

фиг.77.а, б Център по океанология- изследователски център за морски технологии, 

Snøhetta - форма, извлечена от характерни морски обитатели и характерната подводна 

атмосфера 

фиг.78. фиг.79.  

фиг.78. Гъбообразен плаващ град, Винсен Каллебо. Освен асациацията с характерните 

присъщи естествени форми в случая е търсено и създаване на безопасна конструкция за 50 

000 души, животни и топлина за растения; фиг.79. Dubai opera house, Zaha Hadid- 

интерпретация на присъщата за района естествена форма на дюните. 

 

фиг.80. фиг.81.  

фиг.80. Сграда на филхармонията в Хамбург, Herzog & de Meuron; фиг.81. хотел „Синият 

кристал”- изкуствен айсберг, Sauer. Концертната зала и хотела възпроизвеждат 

характерния образ на айсберга, присъщ на близката или непосредствена околност. 

     Проектите на фиг.фиг.68 - 81 имат интерпретационен, не имитационен характер, но 

определен от характера на средата. Така се постига двоен ефект- „извлечена“, т.е.със 

„зададен“ произход и морфологична насока, а едновременно и с участие на авторовата 

пластична инициатива.  

     Но една ситуация е изключително сложно и противоречиво съчетание от 

необозримо множество аспекти, ”пластове”, всеки от които може да бъде подложен 

на отделен анализ и интерпретации в нови субективни вариации. Така стават 
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възможни огромен брой различни нови форми, основани на характеристики с един и 

същ произход. Най-често това не става, защото всеки отделен автор подбира различна 

част от тях според предпочитанията си и ги подрежда йерархично до постигането на 

разпознаваем различен уникален образ. Оттук произлизат и различните многобройни 

верни отговори на един и същ въпрос при случаите на конкурсно проектиране. По 

този начин освен необходимите за придадената форма средства и ситуацията задава 

множество възможни присъщи средства, използването на които осигурява 

принадлежност на новата форма на средата, в която ще се реализира. Определяща за 

комбинирания характер на сложния процес е неизбежността на обединеното 

възприятие на архитектурната форма- обект и средата, в която възниква. Така, 

каквато и да е причината за определено “вътрешно” поведение на автора в рамките на 

цялостния творчески акт, резултатът променя изгледа си в конкретната визуална 

обстановка. В крайна сметка може да се обобщи, че при архитектурата формата се 

определя двойно- вътрешно и външно. Майсторството е да се постигне непринудително и 

хармонично единство, при което въздействието ще остане под контрол, защото само така 

резултатът може да бъде в достатъчна степен предопределен и очакван. Ако това не се 

вземе предвид и въздействието не постига желания ефект. 

     Изолирано, единствено вътрешно за автора мислене и “виждане” е възможно само 

моментно- във фазата на възникване на представата за необходимата форма- образ на 

посланието (съдържание, Семантична информация). Това е съкровена фаза на 

процеса, а формата е единствено придадена, макар и само в зачатък. 

      Следваща е откровената фаза и нейната извлечена от средата форма- с 

природните и изкуствените си условия и характеристики, с влиянията на 

отвлечените човешки влияния като спомени, представи, нагласи. Ситуацията задава 

необходимите средства за изразяване на посланието по начин, че все едно именно те 

са му необходими. При този подход авторът свободно избира и степенува различни 

присъщи на средата белези, позволяващи изграждането на  образа като израз на 

авторовото желание. 

      Близък по смисъл е творческият подход на Кристо,който извлича първичните си форми 

или интерпретанти от среда и ги екзалтира и култивира за да създаде една нова 

форма./фиг.фиг.82, 83 
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фиг.82. фиг.83. фиг.84.  

фиг.82. Опакованите острови, Cristo; фиг.83. Опакования Райхстаг, Cristo 

 

 

 

 

                                                                   

Фиг.84. Grande Cretto Gibellina, Alberto Burri - мемориален обект на мястото на разрушено 

от земетресение село. Формата възпроизвежда „улиците“ и „кварталите“ на разрушеното 

село. 

      Съчетанието на вътрешната за автора “прото-форма” като негово независимо от 

външни условия и влияния виждане  с наличните форми от средата формира действителния 

образ под контрол, въздействащ според предпоставените желания и очаквания. 

Последиците от всичко това са еднакво положителни за автора- така той едновременно 

отговоря на повика на ситуацията и изразява своята идея с една, единна и еднозначна 

форма. 

     Огромният опит натрупан главно през последното столетие дава    достатъчно 

основания да се направи извод, че процесът на формообразуване може да се контролира в 

значителна степен. Вече се знае кои средства какъв вид организация предполагат и какви 

варианти по овеществяването биха им били съответни. Най-същественото в този контрол е 

постигането на креативно/ възприятийното единство и очаквана цел- семантична и 

емоционална. 

     Освен другите причини, решението да се работи с пръти, плоскости  или повърхнини се 

предопределя от присъщия им характерен и различен изразен потенциал. Видът структура, 

според степента ù на свързаност, също предполага  обоснован избор с оглед идейното 

единство, което носи посланието на автора. А според R.Arnheim „...„изразителността се 

поражда от характера на организация на насочените сили (вектори), които се намират в 

равновесие, обединяват се, придобиват последователност и порядък”. 

Формообразуването има своя специфична проблематика за изучаване и творческо 

практикуване, но  
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крайната му цел е да о-значава по специфичен начин ценности.   

 
фиг.85. Национален стадион „Птичето гнездо” в Пекин, Herzog & de Meuron. За 

китайците птичето гнездо е част от националната традиционна култура. Архитектите 

„извличат“ от толкова дълбоко ниво характерности на ситуацията за да направят новата 

форма. Те оприличават стадиона на китайски глазиран порцелан или стъкло с 

повърхност, наподобяваща пукнатини. То също така е и скъп деликатес, който се 

консумира в специални случаи. 

5.3.  Присъща е формата,която се самоопределя, която е независима от обстоятелства 

извън самата нея. Такива са геометричната, типологичната и технологичната 

форми, които се основават на установени закономерности, функции и физико-

строителни изисквания. Устойчиви нейни белези могат да бъдат разпознати като 

семантични и да бъдат включени в метафоричния процес. 

а б 

фиг.86.а, б галерията Олмек за скулптура, Renzo Piano  

Докъм средата на 20 век междинните пространства не са осъзнати като смисъл и форма. Те 

са решавани като остатъчни между вътрешното и външното пространство, като 

„обслужващи“/ Л.Кан, „преход“/Р.Вентури. За Алдо ван Ейк, обаче „Архитектурата 

трябва да се схваща като конфигурация от междинни места, ясно дефинирани...“. 
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6. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВИДИМИЯ СВЯТ, към формите на миналите времена и 

заварените обекти в средата 

           Хипо/теза 15= Морфологичната еволюция протича през три стадия („закон“ за 

трите „И”): 

- имитативна, 

- интерпретативна и 

- иновативна.   

     Въображаемата представа, че развитието на формообразуването започва от първите 

концепции за света /“космос, природа, общество, група, отделна личност“, които нямат 

форма, битие и от там възникват първите им архитектурни и художествени форми, които 

ги изразяват, отвежда до идеята, че след това света вече се изпълва с форми. Един свят от 

форми- „първа производна“ създава предпоставки за следващия кръг на творческия процес 

освен да изразява авторовите идеи за идеалния свят, но и да се съобразява с вече 

съществуващите реални архитектурни и художествени обекти. Така на втория кръг 

предпоставките вече са по принцип две: идеални и реални/ съществуващи творби. Значи 

важно вече е как новосъздаваните форми ще отразяват вече съществуващите, заварените ? 

     За пълнота е съществено да се допълни заварената картина и с природните феномени, 

които също са реални. Изследването на историческия опит разкрива една картина на 

/логично движение на креативното поведение - ОТ ИМИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩОТО -  КЪМ САМОРОДНА АБСТРАКЦИЯ. 

     Дори само в рамките на 20 век е ясно проявен постепенния преход от имитация на 

явления, през интерпретационни вариации до абстракции. Ясно е, че при имитацията 

водещ е образеца, че при интерпретацията е налице разпознаваема връзка с инспириращия 

обект, както и че абстракцията не съдържа следи и спомени за обект на произход. 

     Видимо всичко това може да се проследи в стиловата промяна в работите на 

художниците. Забележителни примери за това са Паул Клее, Казимир Малевич и 

Константин Брънкузи. 
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. а б в 

фиг.87.а, б,в,  пейзажи на Pаul Klee. От ляво- на дясно се вижда ясно начало с максимално 

наподобително изображение, след което започват вариации върху изходната природна 

форма с нарастваща игра на въображението и самостоятелни цели в рамките на все по- 

автономната картина.  

. а б в г 

фиг.88.а,б,в картини на Pаul Klee- характерни минимум остатъци от автентичните обекти, 

по- скоро обобщения и максимум свободна воля на картините от предпоследния етап от 

еволюцията;г картината „Древни звуци“е последния етап- пълна абстракция и липса на 

каквито и да било намеци за предпоставен обектов произход. 

       → 

а б в д 
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е ж з 

фиг.89.а – имитативна картина на К. Петров-Водкин; б,в,г,д,е,ж- картини на Казимир 

Малевич, започнали с имитиращи изображения, през многообразни интерпретации и 

прогресиращи към все по - видимо откъсване от формите на реалния човек и неговия свят 

до з.- „Бял квадрат на бял фон”- една пълна абстракция и липса на връзка с видимия свят. 
     Самият Pаul Klee обобщава края на процеса:„Изкуството не възпроизвежда 

видимостта/* на нещата, то създава видимото“.                         

     А скулпорът Constantin Brancusi изказва по принцип какво рефлектира от видимия 

свят един художник: „Това, което е реално не е външната форма, а същността на 

нещата“. 

Примери за еволюцията /“трите И“ в скулптурата на Brancusi: 

а→ б→ в 

фиг.90. „глави“ на Brancusi   от трите еволюционни стадии- наподобителна, 

интерпретираща и чиста абстракция 

     Двама скулптори са представители  на последната фаза в процеса- иновационната и 

абстрактна:                                      

Barbara Hepworth и Alexander Calder. Техните творби са напълно нови авления, без 

никаква аналогия и асоциации с нищо съществуващо. 
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а б  

фиг.91. две работи на Barbara Hepworth 

 

а б 

фиг.92. а/”стабил”и б/„мобил”от Alexander Calder 

     Отношение към формите от миналите времена и заварените обекти в средата в 

архитектурата 

 

     Имитация   

фиг.93. фиг.94. фиг.95.   

фиг.93. къща на Сава филаретов, Жеравна, България- автентичен исторически обект; 

фиг.94. Туристически комплекс „Златна Ореша”,Жеравна- смесено застрояване, ново и 
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заварено- без разлика; фиг.95. Хр.Лазаров, комплекс „Созополис”- напълно нов съвременен 

обект, образ извън времето си, пълна имитация 

     Интерпретация 

а б в 

фиг.96.а,б,в  “Umbrella house“, Kazuo Shinohara 

фиг.97. а б в г 

фиг.97.а къщата“Tanikawa“; б,в къща в Uehara ;                   г къщата „on Curved Road“ 

фиг.98.  фиг.99.  

фиг.98.The peel gallery, Jan Habraken и Byamt 
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Споменът за традиционен скатен покрив, общата призматична основа са преносители на 

историческото наследство, но начинът на отваряне на стената за пропускане на 

влизането, конструкцията и единния материал и цвят са белези на „съвременно“. 

фиг.99.Национален детски център в Йокохама, Kisho Kurokawa  

Най-общи белези от традиционната структура и конфигурация, заедно със значителни 

модификации  са един ярък пример за интерпретационен подход към историческото 

наследство в ситуацията и откровено отчитане на времето, в което се проектира 

новата сграда. Структурата и канфигурацията обобщено напомнят за произхода си, но 

конструцията, единния материал и едноцветност са съвременни.            
„Тежката характерна форма на покрива, дългите хоризонтални линии и конструкцията са 

традиционни японски знаци; пропорциите и липсата на дребни детайли са, обаче, толкова 

модерни, колкото и стоманената тента...“/по Ч.Дженкс 

фиг.100.  

фиг.100.Actelion Business Center, Allschwil, Switzerland, Herzog and de Meuron   

Скатни покриви и призматични основни тела  са връзка с наследството, но 

цялостната композиция и единната конструкция и цвят са недвусмислено, 

драматично съвременни.      

фиг.101. фиг.102.  
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фиг.103 фиг.104. а б 

фиг.101. Руски религиозен център в Париж- нетипично съчетание на традиционни образи 

от руските черкви и съвременна обща форма; фиг.102. ЖП Гара, Сантяго Калатрава- 

цялостна мрежеста единна конструкция и материал, доста безплътно напомнящи за 

характера на готическите постройки от околността; фиг.103. Зала на филхармонията в 

Шчечин, Fabrizio Barozi и Alberto Veiga- белези от околните стари сгради се съчетават с 

със съвременна конструкция и единен материал за цялата сграда/прозирно стъкло;  

фиг.104. метална черква, Edoardo Tresoldi- ярко се откроява запазеното очертание на 

„спомена“ за стара сграда със съвременна конструкция и материал. Ефирността на новия 

обект въздейства наистина като спомен, а не като реалност. 

фиг.105. а б 

фиг.106.  
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фиг.105.а, б инсталация в капела „Ci Lines“ West Philadelphia; фиг.106. “Complex 

Meshes”инсталация в катедралата на Дърам, Miguel Chevalier  

Инсталациите са съвременно средство за формиране на архитектурното пространство 

и в съчетание със заварените сгради представляват един ярък пример за 

интерпретационен подход. 

 

     Иновация 

     Примерите на фиг.фиг.107, 108, 109 са сгради, променящи парадигмата на 

съвременната архитектура, нямащи никакви белези, напомнящи за нещо, вече 

правено.  

фиг.107.  фиг.108.  фиг.109.  

фиг.107.Schröder House, Gerit Ritwelt;  фиг.108. музей „Гугенхайм” в Билбао, 

Фр.Гери; фиг.109. Iwamoto Scott architects - а  Futuristic vision of their city Francisco 

7. АНАЛОГОВА и ДИГИТАЛНА морфология 

     Проблемите на дигиталната морфология не засягат пряко темата на това изследване, 

поради което няма да бъдат разглеждани на съответното равнище и обем. 

Но бивайки част от общата морфология те поставят някои общи въпроси. В теорията на 

тази съвременна морфология не се поставя един такъв въпрос: какви са особеностите, 

разликите между аналоговата традиционна морфология и тази нова съвременна 

морфология? 

     Традиционната аналогова форма е композитна, основаваща се на евклидовата геометрия 

и опростена конфигурация. Мащабът се определя от занаятчийски постижимите 

изграждащи изделия и човешките мерки... 

     От основните автори като Greg Lynn и Marjan Colletti се намират сведения за някои 

основни белези на дигиталната форма. 
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     Дигиталната форма следва: 

1. Да бъде базирана на математически изчисления, на Математическия анализ; 

2. Да оперира с безкрайно дребно размерни серии; 

3. Да използва езика на кривите; 

4. Да представлява продължаващи, вместо разнородни серии; 

5. Да бъде сложно, много мащабна, а не едномащабна. 

     Greg Lynn определя принадлежността на една форма към групата на дигиталните форми 

на основата на това „колко математическа“ е тя, колко много изчисления и 

изчислителни инструменти използва, за да бъде постигната. 

фиг.110. а б в 

фиг.111. а б 

фиг.110. работи на Greg Lynn- а изложба с „Blob Wall „; б павилион; в фонтана 

„hammer“ в Лос Анжелис;. 

фиг.111.а композитен фасаден панел, б роботизирано изпълнение и монтаж  
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фиг.112. а б 

фиг.113. фиг.114.  фиг.115.  

фиг.112.а и б- реконструкция на съществуващ апартаментен блок в Амстердам/а като се 

използват различни асансьори, рампи, стълби и ескалатори, за да създадат истински 

компактен квартал на съседството.префасадирането променя до неузнаваемост образа като 

го прави изключително разнообразен, основавайки се на изчислителен процес, който 

отчита статическите разлики по цялото протежение на фасадата/б; фиг.113. „Bahria Springs 

Development“ жилищни и офисни сгради в Исламабад, Marjan Colletti; фиг.114. типична 

дигитална сграда „Ugloid IV EleFalla“, Marjan Colletti; фиг.115.  „Digital Delicatessen I - 

Metallika IV – Urbanika“, Marjan Colletti  

фиг.115.  
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фиг.115.  проект за допълващо застрояване „Quai Branly Front“. Очевидна 

несъвместимост на историческа стилна сграда с новото застрояване, отличаващо се със 

съвършено различната си дигитална морфология. Примерът е симптоматичен за 

необходимостта от принципно, концептуално изясняване на особеностите и различията 

между аналоговата и дигиталната морфология. След това би могло да се практикува и 

съвместяването им. 

      

8.  ПАРАДОКСИ и ДЕФОРМАЦИИ в архитектурното и художественото 

творчество  

     Особен отличителен белег за постигането на идентичност в посочените области на 

символна дейност е наличието в тях- при мотивацията и формообразуването, е 

наличието на „парадокси“./фиг.фиг.116-121    

фиг.116.  

фиг.116. „Beyond the Teacup“, Meret Oppenheim 

     Тази чаша за кафе е трябвало да бъде един „неспокоен обект, нещо настръхнало и 

недостъпно... На много зрители трябвало да бъде внушено, че те трябва да вкусят нещо 

„мъхесто и недостъпно... Творбата показва независимостта от нещо, което човек 

трябвало да се надява да придобие... Всяко модерно движение е свързано с= 

освобождаващи двусмислени, неясни чувства, всъщност със Сюрреализъм“. Oppenheim 

внушава нейния космополитен идеал. 

фиг.117.   фиг.118.  
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фиг.117. 9,5° стол, Rasmus B. Fex; фиг.118. „Standing“, Shigeo Toya- парадоксално е 

моделирането на скулптурите от гледна точка на естествената структура на дървото 

фиг.119. фиг.120. фиг.121.  

     фиг.119. отворено/затворена къща „gangnam obba“, Carlo Aiello- парадоксално 

окачен, вместо стоящ шкаф; фиг.120. двойнствена и парадоксална, неприсъща 

маса/осветително тяло „Spinodal Table,  Lamp“, Axel Voigt; фиг.121. стола 

„Attaché“, Katarina Richter- парадоксална бодлива облегалка. 

     Студиото/“Droog Studio” създава идеи, пространства и продукти, основани на 

ключови принципи като: уважение към съществуващото, взаимообвързаност с 

контекста, красота и игривост... То доставя дизайн със строга идентичност, 

красота и фантазия... всеки проект започва с радикално преосмисляне на особен 

предмет или продукт. Всеки резултат е уникален и разказва своя собствена 

история.“ 
     Пример за идентичност, постигната чрез парадокси са и някои съвременни 

мостове- хибридни/ фиг.122 и 123, или такива- разказващи истории/ фиг.124 и 125. 

фиг.122.  фиг.123.  
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фиг.124. фиг.125.  

фиг.122.Моста фонтан “Лунна дъга Банпо“ в Сеул; фиг.123. хибриден пешеходен мост на 

река Провидънс; фиг.124. Романтичен мост (моста на любовта); фиг.125. 

мост”Heritagecrossing“- пренасящ наследството, свързващ времената... 

      ОБОБЩЕНИЕ  на ЧАСТ ВТОРА  

 Архитектурната и всяка художествена форма явяват същност и съдържание, дават 

битие на смисъла. Тази връзка определя формата като метафорична; 

  Избраните средства за формообразуване (материални, технологични) и тяхната 

организация съответстват на различни нива на съдържанието и ги представят ; 

 Съвременната ситуация, за разлика от митологичната, се отличава със сигурност, 

но и с изключителна променливост и вариабилност, налице са много знания, развит 

интелект и опит, богатство от микропрактики. Това определя плурализъм и 

хетерогенност на средата, многоаспектност, множественост на подходи и 

средства, съучастие и на обитателите в създаването на архитектурната форма ; 

 “Изолирано”, вътрешно за автора, мислене и “виждане” възниква в началото на 

формиране на представата за необходимата изразяваща форма- образ на посланието 

(съдържание, Семантична информация). Това е съкровена фаза на процеса, чийто 

резултат е една чисто придадена форма ; 

 В архитектурната форма от значение е пълнотата на познаване на ситуацията. От 

природните и изкуствените характеристики до спомените, желанията и нагласите 

на хората на определено конкретно място- всички фактори се явяват налични 

предпоставки и средства за създаване на новата форма- извлечена форма, с което се 

формира средата като цяло, нейната безконфликтност и хармония, както и 

постигане на очаквания ефект- въздействие ; 
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 Формата най-често е детерминирана и доминирана от някоя от страните, 

представени в Логоцентричния модел или от някой от присъщите нейни аспекти ; 

 Търсенията и находките в пластическата фаза на архитектурния творчески процес 

се отнасят до морфологията и композицията на пространството, както и до 

проблема за ефекта от неговия израз. Целият морфологичен процес като проблем- 

разрешаване следва закона за простотата и постига гещалти, единство, ред и 

равновесие ; 

 Създаването на форма е самоорганизиращ процес, основан на значителен брой 

определящи инвариантни по вид фактори, които обаче са динамични и с 

променливо поведение при различни ситуации, състояния и влияния. Сама по себе 

си формата е резултат на свои вътрешно присъщи възможности и 

закономерности на образуване от структурно, технологично, материално 

естество, както и от много значими влияния и определения на условията в 

ситуацията и колективните норми; 

 От определящо значение е степента и количеството на условията, на които се 

основават взетите творчески решения относно създаваните форми-  ФОРМАТА 

Е РЕФЛЕКСИЯ И ОБРАЗ НА УСЛОВИЯТА. Условията са обективни и 

субективни. Обективните условия са такива от средата и от заданието за 

проектиране. Повече условия- по- конкретна, адекватна и уникална форма ; 

 Абстракциите и обобщенията водят до симетрии, а „чувствителността“ към 

многобразието, особеностите и подробностите- към асиметрия; 

 Включването в процеса на различни появили се случайност създава предпоставки 

за парадокси и деформации; 

 Разточителността е новата виртуозност в съвременната архитектура, 

постижима чрез новите дигитално проектиране и CAD/CAM производствени 

технологии. 

В своята същина и проява архитектурната форма е ценностна и сетивна.  
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     На основата на направените проучвания и в контекста на изследването 

може да се определи с цялата неоспорима относителност един два основни 

КРИТЕРИЯ ЗА КАЧЕСТВО на формата в изкуствата и архитектурата: 

5. ИДЕНТИЧНОСТ; 

6. РАВНОВЕСИЕ. 

 

ЧАСТ ТРЕТА - АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ като 

интегрални символни   форми 

    Хипо/теза 16. 

     Представените проекти илюстрират тезите на автора, приложимостта и 

приложението на представения Логоцентричния модел на творческия процес в 

архитектурната творческа дейност и нейната специфична форма. Проектите са 

представени според смисловите им идеи отнасящи се до Обектите от Обективната 

действителност, както и техните отношения, а и различни други философски идеи и 

ценности, които изразяват. Тук съществено е и оценъчното отношение, 

критическото разбиране на Автора за тях. Все в контекста на защитаваните тези са 

приложени и примери от творческата практика на автора на труда. 

     Всички проекти изразяват идея за света, алтернативно критическо мнение на 

твореца / придадена форма, използвайки необходимите за тази цел средства, но 

открити в потенциала на конкретната ситуация. Всички проекти носят послания за 

един по- добър свят и чрез своите характеристики предлагат възможности за това. 

Обектите, според логоцентричния модел са: Космос, Природа, Общество, Група, 

Отделна личност 

1. Проекти, основани на идеи за ОБЕКТИТЕ в света 

1.1. Космос  
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фиг.126.   

     Център на Хюстън-седалището на НАСА, Ем.Амбац- Съвременна идея и образ на 

космоса. Проектът създава нов център на хаотично застроения град с форма, която е 

характерна с максималния си интегритет.   

                   

1.2. Природа 

фиг.127.    

     Сграда за преработка на отпадъци, А.Каменова. Природността”на процесите 

определя избора   на изразните средства (теренната повърхнина, земя, зеленина...) като 

очевидно естествени. 

1.3. Общество 
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фиг.128.    

     Столицата Бразилия, Л.Коста - В основата е заложена идеята за абсолютното 

цяло/държавата, народа, изразена на ниво структура на формата. Формално, това е 

урбанистичното ниво. 

1.4. Група 

 
фиг.129. Осигурителна компания в Апелдорн, Х.Херцбергер 

Типичната сградна структура е разбита и разчленена на малки зали, така пространството е 

мащабирано за оптимален брой заедно работещи служители- 6- 7 души. Целият комплекс е 

сбор от едновременно отделени и свързани/ визуално групи работни места. Всяка група 

служители сама “проектира” интериора и избира обзавеждането. Цялото на сградата е 

инвариантно и разпознаваемо, но всяка група работни места притежава и своя групова и 

дори индивидуална идентичност. Постига се интимитет и психологически оптимален 

климат за малката колегиална група и чувството за необходима, но необезличаваща цялост.  

1.5. Отделната личност 
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фиг.130.   

фиг.130. къщата „Ханселман“ -“Дом крепост”, М.Грейвс. Достъпът в къщата е изявен 

метафорично като израз на отношенията на отделния индивид с другите чрез повдигането 

на входа на второ  ниво, стълба, мост и поредица от пространства и усложнения, без това 

да се налага от функцията или ситуацията. Така “актът на влизането придобива сакрална 

значимост” и знак на значимостта на суверенноста и неприкосновеността на съвременния 

човек.  

     Примери на разнообразни ВАРИАЦИИ по представените теми, в зависимост от 

времето и конкретна култура. 

     Космосът представлява някакъв Абсолют. В различните исорически времена, 

цивилизации и култури той се проявява като Космос, Бог, Вселена.../ фиг.131.-134. 

фиг.131.  фиг.132.  
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фиг.133.   фиг.134.  

фиг.131. Стоухендж- архаична идея за Космоса/Абсолюта; фиг.132. Катедрала 

Парижката Света Богородица- идеята от времето на Вярата/ Бог ;  фиг.133. Нова 

джамия“ Sancaklar“ в Истамбул, Emre Arolat Architects – отказ на архитектите да 

възпроизвеждат форми- образци и фокусиране върху „същността на религиозното 

пространство“. Крайно необичаен случай като се има предвид конкретната религия...; 

фиг.134. Ислямски център, Джамия и Музей на Религиозната хармония в Тирана, BIG- 

„трите сгради се вият около и надвисват над площада, създавайки един вид открита 

зала, която приобщава и тези, които не са мюсюлмани...Тирана обединява всичките три 

основни религии - Православие, Католицизъм и Ислям и така, заедно с наскоро 

завършените две нови църкви, албанската столица ще притежава място за богослужение 

в огромен мащаб в самия си епицентър. Новопостроеният религиозен център ще играе 

важна роля в борбата за религиозна толерантност...”  

     Природата също е вид Абсолют, предвид нейната всеобхватност. Нейната 

безкрайна във времето ценност и съвременни проблеми я превръщат в основна тема- 

идеи и проекти. Проявите варират от: в Митологическите, ранно-верски и верските 

времена- нямаща собствена идентичност, защото е аспект на синкретичния символен 

свят, сътворен и изпълнен с Бог(богове); до природа, пейзаж във времето на 

Разума./фиг.фиг.135- 145 
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фиг.135.  фиг.136.   

фиг.137.  фиг.138.  

фиг.135. Комплекс лаборатории за изследвания на природата, Е.Амбац- природата като 

тема на дейността на ползващите лабораториите определя философията на проекта 

средствата за осъществяването му; фиг.136. „Къщата с басейна”,Robert Sturn- 

предназначението, определяно от идеята за максимум природа определя проектната 

концепция. Цялото остъкляване е проектирано така върху конфигурацията на сградата, че 

през целия ден вътре в залата на басейна да влиза обилна слънчева светлина/ „сграда 

слънчоглед“. Поетичното определение е „празник на слънцето и водата“;                     

фиг.137. „Jakarta Water Purification Skyscraper- Зелен небостъргач”, втора награда в 

конкурс на EVOLO, Rezza Rahdian и др.; фиг.138. Dochodo Sustainable Zoological Island, 

ZOOREA- „устойчив“ концептуален и символичен проект.   
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фиг.139.  

фиг.139. парк „Namba“ в Осака, The Jerde Partnership - “алтернативен“ проект, реакция 

на прекомерната урбанизация и унищожаването, дефицита на природата, с който 

масирано се насища новия архитектурен със зеленина, водопади и характерно природна 

образност и атмосфера. 

фиг.140. а 

фиг.140.а,б,в  „Hills at Vallco“ трансформация на мол в район със смесени функции/ 

хибриден проект, Rafael Viñoly – от отделните различни заварени сгради се изгражда 

интегриранмега обект със съдържание и вид на хълм./а „Вътрешното“ съдържание е 

допълнено и изключително усъвършенствано като среда.../б, в 

б в 
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фиг.141.  фиг.142.  

фиг.141. „оформяйки бъдещите си градове 3“, RIBA и ARUP- „хибридизация“ на 

инженерната инфраструктура с обилно парково обогатяване; фиг.142. следващо поколение 

на „премостване“ на дивата живота в природа. Философия, придобила форма чрез 

подходящ обект. 

фиг.143.  фиг.144.  

фиг.145.  

фиг.143. бъдещето на Париж, планирано чрез  умни/ и зелени кули, Vincent Callebaut; 

фиг.144. „Bio city“, Stephan Shaw- био град на природното доминиране; 
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фиг.145. „3 D Green“- вертикална фермерска територия, вмъкната в съществуваща 

урбанистична застройка, Yiqing Jiang и Ying Tao.  

 

Обществото като   цяло в Митологическите и ранно-верски (древно-гръцки) времена 

представлява хора, които  са неразделни от света като цяло, а по-късно се отделят от 

неживата природа и животните. Във Времето на Вярата идеята е, че те са „Абсолюти“- 

Богочовеци, а Разумните хора вече са Общество./фиг.фиг.146- 148 

фиг.146.   

фиг.147. а     б          

в 
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фиг.148.  

фиг.146. Паметник на III Интернационал, Татлин- съвременна мега идея за обществото 

като нещо цяло и всеобхватно; фиг.147. (Открит) Прламент на Албания, Coop Himmelblau     

- „Символизъм и представяне на ценности са ключови в проекта. Проектът обединява 

„фундаментните демократични ценности като достъпност, прозрачност и 

обществена обвързаност”, докато на подробно ниво пленарната зала е решена по 

такъв начин, че публичната обзорна галерия е разположена над народните 

представители, за да отразява „основния демократичен принцип”. Тази зала също 

така стои като физически и метафоричен център на сградния ансамбъл... Обществен 

вътрешен двор формира композиционния център на тази възхитителна идея, фланкиран 

от всички страни от административните блокове. Този отворен форум и градина създава 

ясна граница между парламента и службите на Министър председателя, оформена  чрез 

публична стълба, водеща от форума до прекрасна покривна градина. При влизането в 

сградата посетителите са посрещани от огромен стъклен конус- представяне на 

„прозрачността на закодателството”- чиято функция е пленарна зала. Също така на 

входното ниво се намират открити флексибилни пространства, предназначени за 

различни функционални нужди- приемни, ръководството на парламента, просторни 

фоайета и голяма зала за допълващи дейности.  Над тези практични пространства се 

намират още ресторанти и други обекти за обслужване на депутатите и персонала на 

Парламента, библиотека и архивен център, множество места за провеждане на 

международни конференции и допълнителни зали за пресконференции. Екстериорът на 

близката административна част е покрит с втора „черупка” от перфорирана 

стоманена ламарина, която цели да усили действието на сградата чрез оптимизиращото 
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дневно осветление, осигуряващо въодушевяващи гледки, предлагайки заслепяваща защита 

и шумовото редуциране…“  

     Философията на отношенията общество- Парламент предпоставя решението на 

сградата, нейното особено присъствие в града. Така инвестиционното намерение, 

проект и постройка стават архитектура.  

фиг.148. „EUROPA CITY“ Gonesse France, SNOHETTA- голяма идея за „ГРАД ЕВРОПА“, 

отразява днешното самосъзнание на гражданите на обединена Европа и ново мислене на 

архитектите, съответстващо на обществото, за което проектират...  

     Група е по- късна форма и обхват на общността. Групите възникват при 

постепенното формиране на общности на основата на увеличаващи се особени 

обединяващи интереси, отговор на специфични условия и предизвикателства.      

фиг.149.   фиг.150.  

фиг.151.           фиг.152. а    б 

фиг.149..общината на район Хилингдън в Лондон, Матю и др.- „голямата”бюрокрация е 

свалена в селския мащаб, административната бариера е вдигната и всеки жител има 
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чувството,  че може свободно да общува със служителите и властта. Сградата е изпълнена с 

топлите типични материали на жилищните сгради (керамика) и преобладаващо 

пирамидален (приютяващ) покрив” ;/по Ч.Дженкс; фиг.150.  жк Александра роуд в  

Лондон-  комплексно жилищно-обществено планиране на комплекса с ясно изразена 

социална идея. Тук на едно място обитават редови семейства, стари хора и такива с 

двигателни затруднения- в специално проектирани подходящи жилищни обекти. Голям 

градина, типичната бирария- клуб, детска градина и други обслужващи функции са 

намерили място в програмата. Средства като червената керамична настилка на 

организиращата комплекса алея, както и нейната елегантна крива създават домашно уютна 

атмосфера и ефект на емоционална изненада след всяка крачка по кривата алея...; 

фиг.151.”студентски клуб”, Charles Moor- начупена линия на уличката, постове между 

отделните обеми, светлини и една динамична, весела и свободна атмосфера- като духа на 

студента...; фиг.152. общежитията на колежа ”Kresge”, Charles Moor- студентския 

свободен характер и динамичен живот са пресъздадени чрез асоциативни препратки към 

подходящия средновековен италиянски град, градина от двореца Алхамбра, изпълването 

по протежението на улицата с естествено необходимите обществени обекти/за да 

живее 24 часа градчето и да бъде оживено.../ по Ч.Дженкс 

     Отделната личност  става тема на проектите през 20 век. Тогава отделния 

индивид се самоосъзнава като личност, това се признава за важно, за ценност от нея и 

от другите. Особеностите, различията и отделеността се зачитат и уважават. 

Личността придобива пълната степен на свобода и суверенност... 

     Представящите обекти са традиционно домовете- къщи, макар те и да не са точно 

само за отделна личност, а семейни./фиг.64. Най- точно личностно представителни са 

тези сгради, в които личността е най- себе си- сградите за творчество. Други сгради 

демонстрират статуса на обитателя- собственик. Така може да се каже, че къщата е 

своеобразен „архитектурен портрет на нейния собственик“. 
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фиг.153.                         фиг.154.  

фиг.153. Собствено  ателие, Phylip Jonson. Пространството за творчество е най- чистият 

образ на  личното. Контролираните отвори, гледки и светлина, както и вертикалата са 

средствата за постигането му; фиг.154. „A House to die in zapetaika“ къща за художника 

Bjarne Melgaard в Oсло, Snohetta – всъщност буквално художествена творба, „образ на 

съдържанието“. Художникът и архитектите партньорски в един екип са направили 

проекта, използвайки художествени творби на художника и собственик на къщата. 

 

2. Проекти, основани на различни ИДЕИ и ЦЕННОСТИ относно света и 

ОТНОШЕНИЯТА в него 

 ЕДИНСТВО и взаимодействие в света  

фиг.155.  фиг.156  
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фиг.155.  хоризонталната връзка човек – природа; фиг.156. Японската пространствена 

система на единството Човек/Природа/Космос. Вътрешното пространство е ограничено от 

лека пълзяща и прозирна врата, следвана от преходното ”N gawa” и накрая идва външното 

пространство, наситено със символи. Тук ”N gawa” има смисъл само да изрази единението на 

вътрешно и външно пространство, на човека и природата. Вътрешното пространство е 

ограничено от лека пълзяща и прозирна врата, следвана от преходното ”N gawa” и накрая идва 

външното пространство, наситено със символи. Arata Isozaki споделя относно построението на 

МА „основният ключ на човешкото възприятие на пространството е била 

интерпретацията (тълкуването) на видимата природа и начина, по който тази 

интерпретация е била направена е зависел значително от различните възгледи за Природата 

и Космоса, които са преобладавали в различни периоди от човешката история. Старите 

японци може да са тълкували природата чрез усилията си да дадат видима плът и форма на 

техните божества („ками”) и във въображаемия модел те се появили за да бъде изпълнен 

целия космос от тях”. Цялото съдържание на японската градина- отделни камъни, 

конусовидни купчини, оградени места, каменни пътеки и др. имат смисъл на символи, места, 

осигуряващи възможността боговете да слязат на земята, да я „изпълнят”... 

Така „нишката” на взаимоотношението, единението на човека, природата и космоса 

пронизва цялото построение вътре/вън...“ 

 ВРЕМЕ и преходност (японското“МА”-пространство/време)“МА”е едновременно 

понятие за пространство и време и се основава на интервалите, преходността и 

временността на света и живота.    

фиг.157. а б 
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фиг.157. Светилището ИСЕ- два съвършено еднакви парцела, един до друг. Светилището се 

построява на  „сегашния”парцел. След двадесет години се разрушава и се строи на другия,                                                                                                                            

който става“ сегашен”, а сегашният- “предишен”. Процедурата се повтаря на всеки 20 години. 

Ритуалът символизира интервалите в живота- време- пространството, което е същността и на 

изкуствата“МА”.        

                                                                               

 ЖИВОТ, смърт и памет 

фиг.158. а б 

фиг.158. Мемориал основаване на БКП в с. Ковачевец (ск.Б.Козарев) . В ситуацията ясно са 

изразени две характеристики: като съществуващ обект черквата и теренът като потенциал-

субстанция. Наличието на друг „Абсолютен” обект ( черквата ) изключва третирането на 

мемориала като обект, а теренът притежава най-голяма субстанциална мощ и мащабен 

потенциал, съответни на новата тема. От това следва използването на терена като изходно 

пластическо средство, насочващ към определена извлечена форма. Придадена е форма на 

идеята за комунистическата партия с фактическа нейната всеобхватност; 

фиг.159. Мемориал Васил Левски в Карлово -  Проектът е едно съчетание на придадената 

форма (идеята за личността и значението на националния по мащаб герой Васил Левски) с 
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извлечената от ситуацията налична форма (резултат от присъщите ù най-характерни и 

подходящи за случая елементи по своя изразен/семантичен потенциал- терен и сгради). 

Изключителното историческо и общонационално значение на Васил Левски се 

интерпретира чрез ансамбъла съществуващи от времето на Левски сгради (с няколко 

необходими допълнения). Тук къщите представляват най-мащабното субстанциално 

средство и визуално доминираща характеристика на средата за интерпретация на 

национално по мащаб значение. Прокарват се още една нова улица със символно и 

комуникационно значение на обществена свързаност, както и вада, извираща от двора на 

родната къща на Левски-традиционен архитектурен елемент в региона и символ на 

рождение и течение на живота.  

фиг.159.  

фиг.160.  а б в 
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фиг.160. Танцуващият мост в Дръмгелок,Шотландия- фиг.159. а общ изглед на новия 

мост; б съществуващо положение ; в проект – новата разработка „коментира“ 

прекратяването на типичната функция и превръщане на трасето в рекреация.  

     Проектът интерпретира преустройството на закрито за ползване жп трасе и мостовете по 

него във велосипедна алея и рекреационни места.Той представлява пример за съчетаване 

на извлечена форма от съществуващите дадености в ситуацията (спомен) и 

използването ù в нов публичен контекст, на който е придадена форма чрез 

формообразуването и допълненията. Съществуващата форма на моста се възпроизвежда в 

нов, различен материал (жълт метал) и деструктивна пластическа интерпретация 

(“разглобява се, ротира се и се размества”). Така споменът за предишното утилитарно 

съоръжение се запазва, но с яснотата за това, че вече е ненужно като такова, а му се 

придава нов художествен вид, според неговото ново предназначение. Освен пластическите 

промени са добавени и нови функционални елементи- за обслужване и търговия с 

велосипеди, кафенета и съоръжения за игри на деца.  

фиг.161. а б в 

г 
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фиг.162. а б в 

фиг.161. Мемориал на загиналите американски военни във Виетнам, Мая Лин -     

Огледалната стена с имената  на загиналите служи като преодоляна граница, връзка между 

неживите и живите. Създава се усещане за пълно единение на тукашния и” отвъдния” свят. 

Схемата показва обръщането на реалната ходова линия в огледална (т.нар.”чи-азъм”). В 

допирната точка е кулминацията на присъщите отношения и чувства в едно такова място...; 

фиг.162. Музей на емиграцията Маями, MPR02- Архитектурният образ изразява идеята за 

връзката между тъмното минало и очакваното светлото бъдеще. Сградата наподобява 

плавателен съд, достигнал до брега с един единствен порив -  напред към свободата. До 

сградата се достига само по „Моста на надеждата”. Експозицията разкрива причините, 

подтикнали хората да емигрират. След приключване на експозицията посетителят с 

изненада открива стълба, която ще го заведе до мечтата- така желания кей, където 

„…седиш на ръба на моста загледан в кристалните води на океана”.              

фиг.163. а  б 

фиг.163. полирелигиозен параклис за бракосъчетания, Risonare Resort Japan 

 СВОБОДА и свободно пространство 
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фиг.164.  фиг.165. 

фиг.164.“Свободно пространство”- решение на стълбата като 

“балетна”- съчетание от комуникационни части и площадки за 

различни  дейности. Стълбата е традиционен символен елемент в архитектурата, но тази 

нова и парадоксална “двупластова” интерпретация обогатява и повишава изразния ù 

потенциал, учебно студио на H.Plummer; фиг.165. цяла сграда се оформя като “балетна 

стълба”- според студиото това е символна форма с максимален израз на свободата, 

учебно студио на H.Plummer. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ на архитектите и бъдещитe обитатели  

 

фиг.166.  

фиг.166. ЖК „Байкър“ в Нюкясл, R.Earskin -Съчетавайки “адхок” съществуващи стари сгради и 

останки от гробище, в обстановка на постоянно обсъждане на идеите с бъдещите обитатели и 
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взимайки предвид желанията им, архитектите създават една портретна сграда, а не просто 

добро строително изделие за живеене. 

 „Мечти“ за градовете на БЪДЕЩЕТО 

фиг.167. а б в 

г д 

фиг.167.а,б,в,г,д RIBA и ARUP представят данни за формиране на нашите бъдещи градове... 

 

     ОБОБЩЕНИЕ на ЧАСТ ТРЕТА: 

 ВСЕКИ АРХИТЕКТУРЕН проект за сграда ОЗНАЧАВА НЕЙНИТЕ (две) 

ФУНКЦИИ: 

1- ПЪРВИЧНАта функция/ според предназначението ѝ и НЕ най-важна; 

2- СИМВОЛНАта функция- след дълга употреба тя „забравя“ първичната и 

става, „не полезна“.../по Umberto Eco „Function and Sign: The Semiotics of 

Architecture“ 

 РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА ТВОРБАТА НА ОСНОВАТА НА 

НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ се състои в: 

1. ЕФЕКТ - комфорт (според предназначението); 

2. АФЕКТ - емоционално въздействие, което се постига по два пътя и има 

два смисъла- 
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* КОГНИТИВЕН / разбиране на смисъл и 

* СУГЕСТИВЕН / затрогване. 

     Обединяваща ги е идеята за това какво е темата в изкуството на Атанас Натев : 

„Онзи съкровен въпрос, който автора поставя чрез затрогване”/ Натев, А. ”Изкуство и 

общество” 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 

     АРХИТЕКТУРНА СИМВОЛНА КОДОВА СИСТЕМА 

     Бидейки символна дейност и така участвайки във всеобщата комуникация 

архитектурното творчество създава творби с непосредствен смисъл и вид на 

свързващи/отделящи, конвенционални и уникални... 

     Затова се налага периодически да се правят опити за „описване“ на онези белези на 

формата в нейното исторически променливо проявление, които носят смисъла и го 

предават го по достатъчно достъпен начин. 

     На основата и като своеобразна проверка за разбираемаст и валидност на трите 

части на това изследване се прави едно такова примерно актуално описание, един вид 

архитектурен „тезаурус“. 

     Най-съществен по съдържание на идеите и съответните форми е въпросът за 

комуникациите, общуването и той определя съответния подбор на белезите на 

архитектурната форма. 

     П 1. Селище и сграда като ПРОСТРАНСТВА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

“ Образът е функция от собствена форма и обкръжение” 

Рудолф Арнхайм 

          Взаимоотношенията между града и архитектурата са присъщи и генетично 

предопределени от предпоставянето, възникването и развитието на двете форми на 

пространството. Между града като цялостна и хетерогенна форма и отделното сградно  

149



 

 

пространство протичат взаимоотношения и пространствени трансформации, които ги 

изразяват и разрешават.  

      От организма на селището идват не само хората, но и пространствените, природните и   

транспортните преходи - връзки и градации. Обществената сграда по условие изисква 

външна  свободна площ с различен  характер и оразмеряване, ярко изразен природен 

елемент и осигурени  транспортни връзки от различен вид. Така през външни публични 

пространства се преминава с различна степен на достъп към сградни, интериорни с все по-

ограничена, лична насоченост.  

      Съществува изначално и същностно и съдържателно единство между  урбанизма и 

архитектурата на общуването /обществените сгради – симптоматичен показател за решение 

на проблемите в контекста град/сграда изобщо. Това единство и взаимната житейска 

предполагаемост налагат развитието на присъщи форми за осъществяването им. Такива са 

“преходни”  елементи от междинен, трансформиращ тип като различни специализиращи 

площади, природно/архитектурни части, вътрешни дворове, колонади, пасажи, 

преддверия...В структурите и на селището и на сградата съществува аналогия в същия 

смисъл.  

1.1.      Идентичност на ТИПИЧНИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА в града и 

сградата 

фиг.168.  фиг.169. а б 

фиг.168.   план на Венеция- публичните пространства се установяват ясно и по отношение 

на „личните“ са организирани идентично с тези в сградите ;  фиг.169. а пиаца дел 

Кампо,Сиена  и б  концертна зала в Берлин, Hans Sharoon- почти еднакви конфигурации на 

публичните /площад и зала форми.    
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1.2. ПРЕХОДИ и СТЕПЕНУВАНЕ на публично и „лично“ в 

градоустройството и архитектурата 

     Освен общите пространства в града съществуват и личните / ограничените (или 

специализирани по предназначение) пространства, с които цялото има своите специални 

отношения. Това формира преходни пространствени форми от „публично“ към „лично“. 

фиг.170.  а                                                 б 

фиг.170. а площад и катедрала Свети Петър, Рим- обединяващ и преходен към  

специфичното състояние и атмосфера на „предстоящата“ сграда площад; б храм на Хор, 

Едфу Египет- същата структура и цел като при градоустройствената композиция, в случая- 

с двор.                                                    

фиг.171.  а б в 

фиг.171. Училище Монтесори, Herman Herzberger: а - схема на  градацията на публична  

достъпност  между общите външни пространства и вътрешните пространства на 

сградата. От 1 до 6 са степените на градация от максимално публично към максимално 

„лично“/ограничено, профилирано...Между двете крайности съществуват поредица 

междинни, постепенно променящи се с нарастване на едната или другата степен 

пространства.; б - общ план на училището; в - фрагмент с подробно показване на 

„междинните“ степени на пространството... 
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П 2. СТРУКТУРА НА ПУБЛИЧНОТО пространство- Феноменология на 

ЦЕНТЪРА 

       Публичността заражда центричния модел на формообразуване като първичен в 

обществената сграда и в урбанизма. Това се забелязва още в архаичните общества и явява 

генетичен код с психологически и морфологични последици. 

     Значението на центъра се основава на кодовото единство на света, а психологически той 

е един от носителите на равновесие.  

     Центърът се използва за абсолютна организация на форма и композиция. Неговата 

първо/значимост се установява в първите рисунки на примитивните народи и  децата /фиг. 

172.а, в първите и с важни идеи натоварени форми/фиг.172.б и в, сгради и 

пространства./фиг.173. 

фиг.172. а б в 
фиг.172. а първа детска рисунка; б  Мандала; в житни кръгове 

фиг.173. а б в 

фиг.173. а центрична мегалитна форма; б центрична архитектурна форма- 

амфитеатър; в план за идеален град                        

      Във всички следващи времена след Мито- ритуалното- на Вярата и на Разума, 

центричната форма се асимилира за новите нужди и ценности. / фиг.174.  
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фиг.174.  а     б      в 

фиг.174. а капела    б/ базиликата на Максенций        в/ Щатски парламент в Чандигарх,   

Льо Корбюзие 

      В  случая с религиозна сграда това става в подкуполното пространство и олтара, а в 

гражданската- на мястото, където се извършва символно най- значимата дейност или 

присъстват и действат  хората от най- голямо значение за общността. 

      И днес, дори във високо развитите общества, този знак на единството и статуса на 

обществото се явява в чистия си и пълен вид или модифициран, артикулиран, 

фрагментиран.  

    Утвърждаването на формата запазва семантичния, съдържателен  смисъл на 

централното като ценностно, независимо от появата на огромно многообразие от 

форми в съответствие с развитието на човешкия свят. 

П 3. Архитектурни средства за осъществяване на ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

ПРОСТРАНСТВАТА и о-значаване на публичността 

     Атавистичният стремеж на човек да се затвори с течение на времето силно се 

диференцира и нюансира формата на връзките в пространството. Установява се и се 

развива противоречието диференциация- интеграция. 

     Смислово това се дължи, от една страна, на развитието и самосъзнаването на личността, 

на индивида; а от друга- на усъвършенстването и усложняването на обществото и 

взаимоотношението между хората. В напълно развит вид и с равни права съществуват и се 

отразяват на характера на връзките в пространството както двата основни полюса-

индивид/цялата общност, така и междинната категория група с практически неизмеримото 

ù количество разновидности... В смислово отношение може да се каже, че оформеното 

пластично намерение е предпоставено от някаква идея (отражение) за взаимоотношения 

153



 

 

между хора. Пластичният еквивалент на тази идея в архитектурата се явява като 

съответствуващи, различни видове пространства и пространствени взаимоотношения. 

     Пространствените взаимоотношения между основните пространства, между интериора и 

града определят решаването на проблема „граница” между тях. Архитектурното 

пространство има дискретен строеж и в него от особено значение се явява проблема за 

разграничаващото/свързващото средство. 

     Съществуват няколко случая на взаимоотношения между пространствата- като 

диференциация или интеграция, на разграничаване чрез ограждаща конструкция или 

преливане на „междинни“ по характер пространства. Всичките решения имат по смисъл и 

по форма  богата гама от проявления. варират в широк диапазон, крайно- от разделящи, 

през двузначни, преходни- до свързващи: стена, колонада, решетки, остъкляване, 

огледалност... или някакъв вид „междинни“ пространства. 

     3.1. ГРАНИЦИ между пространствата, степен на трансперантност 

     Разграничаването/свързването на основните архитектурни пространства най- 

общо и конвенционално са: стена, колонада, решетка, остъкляване, огледални 

прегради. 

фиг.175.  фиг.176.  

фиг.175.  „Дупка на небето”, Boukichi Inowe; фиг.176. две противоположно отнесени към 

еден и същи силно привлекателен пейзаж- „Стъклената“ къща и помощна сграда, Phylip 

Johnson 

     3.2. Пространствени преходни, свързващо/разделящи и ТРАНСФОРМИРАЩИ 

ФОРМИ  

     Основните категории пространства са вътрешното (интериор) и външно 

(екстериор). Тяхната ясна дефинираност и форма са обект на интерпретация за 
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творческата практика и за теорията. Интерпретация, която във времето доста ги 

променя и концептуално и формално. 

     Първоначално двете пространства дълго време се определят, заражда се и се 

усъвършенства тяхната структура, както и техните отношения. В развитите си форми 

те винаги са били взаимодействащи. 

     Основните категории архитектурно пространство са две- вътрешно и външно. 

Исторически и обективно първо възниква вътрешното пространство. Така се и установява 

диалектическата двойка вътре/вън. 

     Вътрешното пространство се създава от естествената необходимост на човека от 

пространство. Смисловата му определеност и пластическият му вид придават на 

вътрешното пространство характер на затваряне, отделяне- обратно на външното. 

Вътре и вън са диалектически противопоставени, относително независими категории и 

форми. 

Дори далечните мегалити, абстрахиращи комплексна идея вече имат осъзнат, духовен 

смисъл на обособяване, отделяне, затваряне, определеност на „неща” от човека и съответно 

пространство. 

Развитието на затвореното, вътрешното пространство е противоречиво. От една страна във 

връзка с външното пространство- от друга, поради характера на връзките вътре в него. 

Независимо от чувството за несъвпадане по време на решаване на проблемите на 

вътрешното и външното пространство- чрез т.нар. интериор и екстериор, не е проблем да 

се предположи че това е ставало заедно, едновременно. 

Още най-ранните примери показват затварянето в неговия краен вид, почти пълно 

откъсване на вътре от вън. 

Развитието на вътрешното пространство, в пълна връзка със смисловата му определеност, 

изразена чрез идеята, протича по следния начин: 

- Първо се установява; 

- Има вид на моно пространство; 

- Комплексно е по характер, няма вътрешна диференциация (дори и в утилитарен 

аспект); 

- Няма отношение с външното пространство; 
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- Появява се вътрешна диферинциация и разпадане на различни по смисъл и 

пластически характер елементи;/ил.84, 85  

- Възниква и се развива проблема за характера (степен и вид) на връзките между 

елементите на вътрешното пространство; 

- Усъвършенствува се „формата” на вътрешното пространство; 

- Появява се и се развива интериора; 

- Възниква, решава се проблемът за разграничаването и съответния елемент- 

ограждащ елемент, който претърпява развитие във връзка с ролята му за оформяне 

на интериора; 

- Установява се, решава се и се развива връзката вътре - вън. 

     Външното пространство в началото е било оставащото извън вътрешното, отвън 

на разграничаващия елемент. За външно архитектурно пространство може да се 

говори едва, когато наличието на „обекти” (примерно, предимно- сгради) е било 

достатъчно, за да се получи възможност дистанциите между тях да позволят 

определеността му. Тогава само е било възможно то да бъде смислово и като форма 

определяно, контролирано и въздействащо. Достатъчното количествено натрупване 

на обекти е създало част от необходимите предпоставки за възникване и развитие 

на специфичния проблем „екстериор” като начин за формиране на външното 

пространство и създаване на отношения между обектите на архитектурата (виж 

Рим). Освен другите причини, отсъствието на горните, което е предпоставяло 

невъзможността за възникване на външното архитектурно пространство, е 

определяло и твърде „скулптурния” характер на архитектурната форма в 

съответното време. Пътят на развитие на външното пространство по същество (като 

проблеми) е близък до този на вътрешното... 

     С течение на времето предпоставящите развитието на архитектурата фактори се 

променят и водят до промяна на смисъла, формата и взаимоотношенията между 

интериора и екстериора. 

     Смекчаването на определящите взаимоотношения в действителността, а по-късно 

и връщането им в нов вид взаимодействия води до промяна и на смисъла и на 
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формата на пространствата и средствата за изграждането и разграничаването им. 

Така се появяват и еволюират поредица от „междинни“ форми на пространството, 

чрез които неговата свързаност/разчлененост постепенно се изяснява, усъвършенства 

и придобива ново качество. 

3.3. МЕЖДИННО ПРОСТРАНСТВО 

     Междинно пространство  („In-between Space” – Robert Ventury, „Prismatic Space”-

Henry Plummer, „N-gawa”- Япония…) представлява особен вид видоизменящо пространство 

в една представа за архитектурното пространство като многокомпонентна, но и цялостна 

система. Смислово и феноменологично то преодолява първоначалната радикална 

противопоставеност и откъснатост на външно и вътрешно пространства, която е била 

предпоставена обективно от самата структура на живота и ранния човешки свят. То 

възниква на границата между интериора и екстериора като форма на преход между 

тях и трансформацията им един в друг.   

     Междинните форми на пространство изминават противоречивия път на основните 

пространства- вътрешното и външното, а това е така, защото всички те са неотделими в 

смислово и композиционно отношение. 

     Относителната независимост на вътре и вън, особено в ранните стадии от развитието им 

предпоставят незрелост на междинните пространства. Такива са портикът в египетския 

храм на Хатшепсут или периптерът на Гърция. И двете изглеждат междинни на външното 

пространство (с произход външното, в преход, трансформация към вътрешното...).    

     Най- ранна проява на междинно по смисъл и форма е тази на стоата. /фиг.179.а    

     Обикновено, и то до към края на 20 век, междинното пространство се явяват като 

остатък и констативно, резултат от решаване абсолютно независимо на проблемите на 

вътрешното и на външното пространства.  

Такова е разбирането на Robert Ventury. Той му дава и неопределеното име „междинно“ 

пространство/„In-between Space”./ фиг.179.б 

    Louis Kahn  им търси смисъл и съдържание (предназначение) като обслужващи. 

     За Aldo van Eyck, обаче „Архитектурата би трябвало да се схваща като 

конфигурация от междинни места, ясно дефинирани...” 
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 „Стена/ пространство” /фиг.179.в 

     Оформящата се като особена ранна форма на „междинно“ е една преходна двусмислена 

форма между стена и пространство- стена/пространство. 

      Стената като средство за разграничаване на интериора и екстериора- отделяне/ 

свързване и идентифиция, тук се интерпретира диалектически и исторически в един 

процес на непрекъснато усложняване. В случая тя представлява Стена- 

пространство - един  целенасочен пространствен елемент, състоящ се от 

многослойна/двуслойна стена с пространства между слоевете- своеобразен 

пространствен „сандвич”. Регулираните пропорции и променливостта на слоевете 

осигуряват възможности за вариации и многозначност на това пространство. 

Определящи за Стената-пространство са пропорциите, запазващи силно 

издължения ù характер с коридорообразно пространство в нея. Стената-

пространство притежава утилитарен, смислов и визуален, а оттук- ùзразен 

потенциал.  

 Междинно пространство  („In-between Space”), Robert Ventury/ фиг.179.б  

 Транс-пространство /Бл.Вълков 

    Като напълно развита и изяснена намиращата се между съвременния интериор и 

екстериор междинна форма на пространство може да бъде определена и наречена  

„Транс-пространство“, както предлага автора на труда /Бл.Вълков. Разнообразното 

историческо наследство и лични експерименти са основата, върху която това пространство 

е представено тук в смисъла му на преход и промяна.  

     „Транс“ пространството служи за изразяване на относителната независимост и значение 

на двете основни разновидности на архитектурното пространство (интериор и екстериор), 

като о-формя разгърнат преход между тях. То представлява многослоен пластически обект, 

състоящ се от два ограничаващи  слоя (стени, колонади, витрини...) със значително по 

размер пулсиращо пространство между тях.неговото предназначение е да трансформира 

функционалното и семантичното предна/значение  на интериора в посока навън и 

обратно- да видоизмени екстериорната определеност на цялата архитектурна форма при 

преминаването ù в интериор като му се придаде целенасочено съответен израз.   
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     Съществуват няколко различни по начина на възникване разновидности на 

пространства от типа „Т“: 

     „N-gawa” / практикувано в японската архитектурно символна традиция 

фиг.177. а  б 

фиг.177. „N-gawa”отворена ивица под покрив, от едната страна граничеща със сухата 

градина, а от другата - с пълзящата стъклена витрена към стаята за чайна церемония. 

Тя има символичното предназначение при ритуала „чайна церемония“ да осъществи 

визуално връзката човек/природа/космос, което е смисъл и на самия ритуал. N-gawa е 

специално измислено „безполезно“ пространство само със символно предназначение и 

няма друга функция.  

     „Prismatic Space” („през призмата на...“) /Henry Plummer 

фиг.178. а  б 

фиг.178. а „едновременност на земята и морето“е метафора на размитостта, 

особената междинност и взаимност между двата изключителни феномени и 

символи...Поетичното определение, което съпътства тази метафора е „...фините 

талази на водата, която целува пясъка“/ „Канали на енергията, Хенри Плъмър; б 

площад „Plaza mayor“ и колонадата на „Old Castile“в испанската Salamanca, Churriguera - 

„призматично пространство“ („през призмата на...“). 

     “Филтър”, Благовест Вълков / фиг.179.г, д, е 
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     Това  пространство е конкретна творческа идея- разновидност на „Т“ пространство с 

модифициращо основните пространства  предназначение и символично значение. 

      При „Транс“ пространствата и конкретно при „Филтъра“ различаването между 

основните форми пространства се запазва, но в един нов контекст. Предвид определящия 

смисъл и форма на взаимоотношенията, взаимодействията в цялостната действителност и 

пространство двойката интериор/ екстериор вече също се разбира като единна проява 

на различна степен на свързаност. Доколкото чистата пространствена форма на 

връзка е намиращото се между тях допълнително пространство то интериорът и 

екстериорът могат вече да се разбират като негова разновидност. В този смисъл може 

да се каже, че „всички пространства са междинни”, а цялостната система от 

пространства представлява единна сложно модулирана тъкан с различна степен на 

„гъстота” или преливане.       

фиг.179.  а  б в 

 г д  е 

 

фиг.179. а  голямата стоа в Приена- ранна утилитарна форма на междинно 

пространство; б Варианти на междинни пространства, R.Ventury; в стена- 

пространство в „Хрельовата кула” на Рилския манастир- “мутация” на стената в 

пространство; г, д Степени и видове разграничаване на вътрешно и външно пространство, 

сложен пространствен организъм схващан като поредица от междинни   пространства;   
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е Глобалното пространство, възприемано като сложна система от междинни 

пространства, разграничени по различен начин, но взаимодействащи, Бл.Вълков;  г/ Храм 

на Хор в Едфу, Египет- пример за многокомпонентна пространствена система като 

поредица от междинни пространства.   

   

 

фиг.180.  а     б 

фиг.180.  „Филтри”- принципни варианти с различна степен и конфигурация на 

свързването между интериор и екстериор- схеми, Бл. Вълков 

фиг.181. а  б 

                                                                                               в  
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фиг.181. а, б, в  катедрален храм„Св.Георги” в Силистра, Бл.Вълков- проект, пример за 

”Филтър“           

фиг.182.  

фиг.182. „Музей на модерната литература” в Марбах, David Chipperfield- пример за 

проект с „Филтър“   

      Като обобщение може да се каже, че: 

     Съществуващото днес предостатъчно количество обекти в пространството, с 

тяхната изключителна сложност, многообразие и богатство на характеристиките, 

както и осъзнатия проблем за връзките между тях налагат: 

- Първо, архитектурното пространство вече да се мисли като глобална цялост 

с предпоставени многоаспектни връзки, на които всички нови явления да 

отговарят пластично; 

- Второ, цялостното пространство вече не може да се разглежда като редуване 

на прости външни и вътрешни негови разновидности- елементи, а като общо 

пространствено модулиране, в което се редуват (чрез преходи или 

противопоставяне) затвореност и отвореност; 

- Трето, самото развитие, както на всеки основен вид пространство (вътрешно 

или външно) е достигнало до твърде многостранно и многообразно 

разчленяване, при което се наблюдава неравностойност на елементите- 

взаимна зависимост, взаимно влияние и изменчивост, както и йерархическа 

структура и т.н. От гледна точка на по- горе изяснените схващания за 

междинното пространство и всичко казано до тук може да се приеме че са 

основания да се определят всички всички пространства като междинни, т.е. 

съществуващи във взаимоотношение. 
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     Като архитектурно и междинното пространство има съдържателен/ етичен (семантичен) 

и пластичен /феноменологичен, морфологичен (естетически) аспекти. 

      Всички  представени форми са форми на израза, осмислени от идея за свързаност, 

за по- широк хуманитарен контекст. Те са „междинни” по съдържание и пластически 

характеристики и осигуряват възможностите за осъществяване на свързаността и 

единството на града и неговите сградни компоненти.  

     Междинните /„Транс“ пространства по своята същност трябва да се разбират като 

израз на идеята за прекъснатост и непрекъснатост на човешкия живот и 

взаимоотношения. 

     3.4. ОСИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

      Основните оси, по които протичат символните взаимоотношения в пространството са 

хоризонталната и вертикалната. Основните са средиземноморската и източната. 

      В представеното вече  японско N-gawa пространство се съдържат хоризонтална и 

вертикална ценностни оси, изразяващи взаимосвързаността и целостта на света- 

човек/Природа/Космос (богове).  

фиг.183.  

б в               фиг.184.  а 

 

 

 

 

163



 

 

 

фиг.183. основните световни оси: хоризонтална - между човека и природата, в която 

слизат и боговете; вертикална - между природата и космоса 

фиг.184. а поглед по хоризонталната ос през N-gawa; б изглед на обектите/ 

посредници, притежаващи вертикални оси - оградени места, камъни, конусовидни 

храсти; в изглед на цялата градина/Природа, пълна с обекти, притежаващи 

вертикални оси за слизането по тях на боговете. 

3.5. ЧЛЕНЕНИЕ на пространствената форма  

     Членението на архитектурното пространство трябва да осигури контекстуално и 

формално два мащаба на едно и също място- на знаковото “абсолютно” единство, както и 

на уюта на груповото общуване и идентичността в рамките на цялото (по H.Herzberger).  

фиг.185.  а б в 

 

г  д е 

164



 

 
 

 

 

 

 

ж 

фиг.185. а членение на пространството  в различна степен и мащаб - схема в план. 

Площта във вариантите е една и съща, но мащабът, степените на многообразие и 

идентичност са различни; б отворен, «пейзажен» план- огромно неразчленено 

пространство; в търсене на оптимален мащаб и съответно средномащабно разчленяване 

в план; г и д вертикално членение на пространството- разрези; е вертикалният разрез на 

сградата на Осигурителна компания Апелдорн; ж фрагмент от плана на фоайето на 

концертна зала Врегендорф, H.Herzberger- разномащабна артикулация за различни по 

големина и близост групи от публиката.  

фиг.186. а б в 

фиг.186. а Общинскин център „Агората” в  Дронтен Холандия, 1970 г.- напълно 

обединени пространства и функции, разграничавани само чрез обзавеждане и оборудване. 

Постигната е максимална степен на чувството за единение на малката селска общност; 
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б  изглед към пространството на Осигурителна компания Апелдорн- средномащабно 

членение, без да се губи чувството за единство; в Концертна зала Вреденбург, контактна 

част от фоайето към залата- създаване на кътове в рамките на цялото за относително 

отделяне и чувство за единство... 

     3.6. НАСЛАГВАНЕ на двете състояния – движение и обитаване/  пребиваване 

и извършване на дейности 

     В проучванията си и педагогическата практика H.Plummer открива и разработва 

„Балетна стълба“. / H.Plummer, публикувано в Liberative Space 

     Балетната стълба е ярък пример за парадоксалното съчетание на 

традиционно категорично разграничените функции и вид на елементите в 

сградата. В случая смесването им е символ на свързване, комуникация между 

хората... 

     ”Пътища и спирки” са обединени в обща схема, която осигурява свобода. Това 

се изрязява във възможността сам човек да решава дали да е активен, каква дейност 

да извършва и по кой път да се движи. По “пътя” стават “случки”, различни 

възможни действия.  Движение и престой не са отделени в независими 

пространства, а се преливат. Типични примери са плановете на галерия в Арнем, 

сиропиталище и училище Монтесори от Алдо ван Ейк.  

фиг.187. а б 

фиг.187. а фолклорна „балетна” стълба от САЩ- за комуникация, но и за разговорите по 

телефона; б  съвременна „балетна”  стълба в сградата на Оливети, К.Скарпа - различни 
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по площ и геометрия стъпала осигуряват възможност да се спреш, или да направиш 

нещо, или да изложиш нещо... 

     Такава двойнственост в стила на Алдо ван Ейк и Херцбергер осигурява на Балетната 

стълба възможност за “избор” относно активността и „промяна” за обитателите, които 

представляват вариации на свободата в архитектурното пространство.  

3.7. „ГОРНО- ЗАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ 

“Горно-задното осветление” най-добре е представено от Шин΄ичи Окада и Чарлз Мур. 

фиг.188. а б        в 

фиг.188. а Аудитория в ПИ Отаниеми, Алвар Аалто- утилитарно мотивирани  
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зачатъци на горно/ задно осветление; б и в Музей за ориенталски антики в Окайама, 

Шин΄ичи Окада - развит и символно целенасочен вариант на горно/ задно осветление. 

Сложната игра с изграждащите елементи и невъзможността да се установи произхода 

ѝ създава загадъчен, източно мистичен произход на светлината (“божествена”). 

Тази форма представлява еволюция на горното физическо и естествено осветление до 

изразно средство. Отворът и източникът са невидими, а осветлението от тях става 

загадъчно и мистично. 

3.7. РАЗМЕРИ и ДИСТАНЦИИ  

/значението им се изследва от науката Проксемика 

     Надвишаването на субективно или културно определената норма води до чувство 

на празнота и загубеност, на агресия или отчужденост... 

     Съобразяването с тези характеристики притежава откровено символен потенциал...     

3.8. ИЗКУСТВА в публичното пространство 

     Публично ориентирано като смисъл, съдържание и изразна достъпност изкуството 

притежава пряк символен характер. Неговото включване в публичната архитектура я 

прави по- свързваща и въздействаща. 

     Освен социалните или неконтролирани прояви съществуват области, които са 

откровено предназначени символно. Това са такива изкуства като декоративно 

монументалните. Но вариантите по принцип са изключително много и това не може 

да бъде предмет на пълно изследване в този труд... 

фиг.189. а б 

фиг.189. а Университетска библиотека в Мексико;  

 

 

 

 

 

 

 

168



 

 
 

 

 

 

 

б „Каменен фонтан“,Takera  

ОБОБЩЕНИЕ на ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Пространствата и сградите, в които хората се събират, за да извършат  и 

преживеят нещо важно заедно, споделяйки общи потребности и отговорности 

се определят с общото име Обществени. Тези сгради имат утилитарна и 

символна функция. 

 

 

  

 

 

 

 

                        фиг.190.      

фиг.190. търсене на съвременен модел на индивидуалното/ личното пространство, с  

който да се постигне „хибридност“ между личното и публичното. Опитът 

съдържа компоненти с интимен и съкровен смисъл и предназначение и такива, 

които о-значават личността и нейния живот чрез „любими занимания“и „любими 

хора“. Условното име на разработката е Индивидуална капсула и съдържа 

необходимите легло, баня, както и кътове за „хоби“ и „общуване“. 

     В съвременното индивидуално жилище, част от по-голямо, границите между 

личното и публичното са вече размити. Хората са еднакво различни и отделни, но и 

много еднакви и свързани... 

---------------------------- 

      

     ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Като една от най-съществените сфери от цялостния човешки живот, в който 
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комуникацията заема основно място, архитектурата е символна сфера,  

творческият процес- символна дейност, а неговите резултати са символи. 

Архитектурното творчество е символна дейност, защото: 

 Обективното историческо изследване на факторите, определящи процеса, 

тълкуването (херменевтично феноменологичен метод) на огромен брой 

високо оценени съвременни творби и собствена практика достатъчно 

сигурно доказват, че архитектурата създава и предава (изразява) успешно 

съобщения, послания от голямо обществено значение; 

 Достигането до идеи като отражение на отношенията на твореца със света 

извън него и предаването им на другите представлява комуникация, 

всъщност- символна дейност; 

 Създаването на артефакт, който предава съобщение и притежава 

специфични художествени белези, ценност и способност да въздейства на 

публиката е разпознаваема, макар и особена част от всеобщата 

комуникация; 

 Мотивацията за създаване и възприятие е вродена, има биологична 

(висша нервна дейност, психология...) предпоставеност, вродена е; 

 Въздействието на архитектурната творба става по два пътя: 

- Когнитивен/ разбиране и 

- Сугестивен/затрогване 

както е при всяка символна дейност; 

 Творческият процес в архитектурата и изкуствата представя 

трансформации на идеалното в материално. Той е мотивиран от 

закодираната потребност на личността да създава неща и себе си в един 

непрекъснат процес на комуникация и възстановяване на нарушено 

равновесие. Така се гарантира единството и еволюцията на света и 

твореца; 

 В архитектурното творчество се съчетават уникално в една сложна 

и динамична система вродени и наследени предопределености и 

колективни норми с личен опит, памет и желания, в едни  конкретни 
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ситуации на реализация; 

 Сблъсъкът на потребностите и идеала на автора с 

действителността в цялото ù многокомпонентно съдържание и 

сложност поражда неповторими и различни по своята степен и значение 

поведения, форми, въздействие и еволюция на участниците и процесите в 

архитектурното творчество; 

 Основавайки се на интердисциплинарно доказани обективно аргументи и 

факти, достигайки и по тълкувателен път и експерименти до 

необходимите данни се създава модел/ Логоцентричен модел, обхващащ 

съдържанието и структурата на архитектурното творчество; 

 Като неотменна част и при осигурен съответен методологичен апарат 

става възможно да се състави програмна система от кодове за нуждите на 

комуникацията с участието и на архитектурата; 

 Цялото изследване не е изложение върху абсолютната истина за 

архитектурата, а е отворено за промяна под влияние на участниците в 

процеса и влияещите фактори. Установените принципи подлежат на 

проверка на достоверността и валидността и тяхната творческа/ 

субективна интерпретация и прилагането им в научните изследвания и 

творческата практика; 

  Това „отворено“ за естествено присъщи на творческия процес 

необходими модификации би допринесло за създаването на Теорията на 

всеобщата комуникация, което е в процес- част Архитектура; 

 То има място в теорията, обогатяването на изследователската 

методология и образованието на архитектите.  

     Архитектурното творчество се основава на ценности, създава ценности и 

предава ценности за хората, удовлетворява творците и обогатява общия живот и 

жизнената среда, в която всички живеят. То е една сфера на духовност и 

взаимодействие... 
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