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Abstract: The report describes rhythm and arts’ rhythmical models as a basis for understanding human 
development with the help of the different sides of folklore. It assumes that the models are condensed 
knowledge about human thought We make a hypothesis that there is a connection between Bulgarian buildings 
in antiquity and during the national Revival, and King Solomon’s temple. This connection is based on the 
rhythmical organization of said buildings and it demonstrates the idea that if a man is created in God’s image, 
then his home, too, must resemble a home of God. Based on this, the author feels justified positing that, like a 
hologram, rhythm may be a means of perceiving the whole of mankind’s knowledge
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Думите отлитат, написаното остава
Verba Volant, Scripta manent.

В българската история има едно понятие, натоварено с особен смисъл – Възраждане. В него е събра-
на цялата жизнена енергия, съхранила народа ни през вековете, носила и родила неговия Аз, съхранила 
семето му чрез духовността и културата. Българското Възраждане не е западноевропейски Ренесанс и не 
връща забравени ценности, антични форми и древен хуманизъм. „Възраждането ни е възраждане с бу-
дителство! Българското възраждане не е спомняне на чужди идеи, не е хуманизиране на човешкия дух. 
Ние правим възраждане не за да връщаме погазено, а да отстояваме величие, което сме имали! Българи-
те не търсят култура вън от себе си — нямат нужда от Платон и Аристотел, защото имат Йоан Екзарх“ [1].

„Златен век на книжнина друг народ няма! Това е прозрение, което Покръстителят сложи в духовната 
ни съкровищница. Велико е и прозрението на Климент — от глаголицата, която е само фигури, да създаде 
кирилицата, за да бъде свободна ръката ни, когато мисълта ще дава поточност и динамика на бъдещето. 
Ето това е Възраждане, това е будителство! Така че нямаше откъде нещо друго да внасяме през Възраж-
дането, освен от собствената си съкровищница, от собствения си кладенец да извеждаме мъдростите на 
националния дух. През IX-X век ние правим култура, имаме идеи за философия, концепции за човешката 
душевност, а Хамлет идва цели шест века по-късно!“ [2]

Съществуването на един народ и преминаването му през историята е свързано с две неща: слово и 
дух. Слово, за да създаде и материализира битието си, дух, за да изпълни мисията си и да създаде бъде-
ще! Фолклорът е колективният АЗ на народа. Чрез него българинът вгражда себе си в камъка на епохата, 
пренася мисълта си, знанието си за света и Космоса. Фолклорът представя космогонията на човека, а не-
говото развитие от колективно, анонимно върви към индивидуалното и именуваното. Затова пикът в раз-
витието на колективното е тогава, когато е застрашена националната цялост, във време на робство и кул-
турна инвазия. 

ЮНЕСКО дефинира културата като „множеството от отличителни духовни, материални, интелектуал-
ни и емоционални черти на дадено общество или обществена група“. Културата обхваща „освен изку-
ството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и 
вярванията“.

„Културата не е рефлекс на мисленето, а вътрешно откровение, което одухотворява историческия 
момент!“ [1]. Цивилизацията е нейна външна форма, която ни обслужва. Цивилизацията е осъществени-
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ят ум в техническо достижение, възпитанието и социалните отношения между членовете на обществото, 
мястото му в историята, а културата — усвоената духовност от всички царства, които човешката душа при-
тежава. Тя има един неоспорим момент — евристичният, когато не нюансът е важен, а мъдростта като ви-
брация за живот, като интуитивно откровение. Културата е еманация на духа, най-висшето проявление на 
личността, а личността е единично съзнание, в което човек се осъществява, за да създаде от своя страна 
нова култура или да изведе обществото напред. „Без равнище на интелектуалност може да се прави ико-
номика, социология, но не може да се направи култура“ … „Историята създава култури. А това, което кул-
турата прави като принос, това е изкуството“ [2].

Езикът е носител на духовното ниво на народа, който го притежава. Начините на употребата на ези-
ка са белег за еволюция на мисленето, за изживяна история и мъдрост. Езикът има две форми на външ-
но проявление – словесна (фонетична, звукова) – тази, чрез която предаваме мисли и чувства и писме-
на (символна, семиотична). Вторият вид в тесен смисъл е писаното слово в различните му проявления. В 
широк смисъл тук ще разбираме и всички начини на съхраняване на знанието, скритото знание чрез раз-
личните проявления на фолклора. По този начин българският фолклор се превръща в най-големият из-
точник на знание, мъдрост, провизия за бъдеще, мисия.  Народната песен, с музиката и стиха си, народ-
ната шевица, втъкана в килими, носия, градежът на българската къща, мост, чешма, черква и др., всичко 
това е писмо, чрез което отваряме вратата на българската душевност и която ни помага да разберем по-
добре кои сме ние и какъв е пътя ни. „Един народ, ако няма творческо въображение, не може от буквите 
да направи мисъл и да напише светостта за поклонението си“ [3].

„Строителството е възникнало като всяка писменост. В началото то било азбука... По-късно започнали 
да съставят цели слова... Най-накрая започнали да създават книги... За да се разгърне, символът се нуж-
даел от сградата. Тогава, успоредно с развитието на човешката мисъл, започнало да се развива и строи-
телството; то се превърнало в хилядоглав, хилядорък великан и заключило неуловимо крехката символи-
ка във видима, осезаемо безсмъртна форма... Основната идея се съдържала не само в същността на сгра-
дите, но и в техните форми. И не само формата на зданията, но и мястото, на което се издигали, разкри-
вало идеята, вложена и внушавана от тях... Великите архитектурни творби, както и високите планини – са 
рожби на вековете“ Виктор Юго [4].

В градежа, в архитектурата най-напред проличава новото, ражда се новият стил и после се пренасят 
чертите му в другите клонове на изкуството. Сигурно защото е събрал в себе си твърдостта на камъка и 
мекотата на формите, той съчетава четириединството на космическите стихии – земя, въздух, огън и во-
да – земята, за да придобие материалност и разположение, въздухът, за да придава форма, огънят и во-
дата, за да тече човешкият живот като вода и да топли духът материята.

Духът на времето и духът на пространството, две понятия с дълбок исторически и регионален смисъл, 
присъстват във всеки значим архитектурен обект в миналото и съвремието. Същевременно почти всеки ар-
хитектурен елемент е натоварен с фундаментален символизъм с дълбок исторически подтекст. Колоната, 
която произхожда от дървото, е символ на световната вертикална посока. Покривът, който особено в хра-
мовата архитектура в много случаи е проекция на  небето, е символ на защитата, дома и сигурността. Поста-
ментът, върху който се изгражда храма, е символ на земята. Камъкът, от който се изграждат монументални-
те обекти през вековете, е символ на вечността, а според Юнг той е образ на цялостната личност, която чо-
век търси в себе си и по този начин боравейки с камък, материал по своята природа абсолютно лишен от 
емоционална окраска, човекът се самоутвърждава. Орнаментиката на епохата винаги присъства в архитек-
турата, натоварена със свой символизъм при това с хилядолетна устойчивост. Меандърът е символ на веч-
ното възпроизводство, на жизнения цикъл. Сложните плетеници символизират цикличния път към истина-
та. Причината архитектурата да ползва фундаментална символика е нейната утилитарност.

Архитектурата, която е едновременно част от духовния свят и от материалната реалност, се форми-
ра и видоизменя във връзка с промените в света на идеите, в културните традиции, в бита и в обществе-
ните структури. Тя притежава вътрешна обвързаност с метафизичното и като творческа дейност е пред-
назначена да изгражда микрокосмос, чийто демиург и потребител е човекът. Хилядолетното развитие на 
архитектурата илюстрира неотменното действие на еволюцията, която се осъществява благодарение на 
два взаимно-обвързани процеса: традиция и иновация. Традицията се въплъщава в определеното, в ка-
ноните, в символите. Но докато канонът е застиналост и ненарушимост, то символът е код, в който е вгра-
дена и мисълта за бъдеще

Приема се, че словото-символ в широк смисъл е код за познаване и разбиране на българския дух. Той 
е заключен в различни форми на проявление на фолклора, създаден във векове на необходимост от за-
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пазване на нация и народ. Символът, поредицата от символи, подредени на ритмичен принцип  разказ-
ват историята на развитието на българския дух през вековете с помощта на различни изразни средства, 
втъкани във фолклора. Своеобразните съчетания от изразни средства образуват ритмични модели, всеки 
един от които е носител на знание за  едно духовно ниво. Както холограмата носи във всяка частица кон-
дензираното всичко, така и ритмичният модел е код за влизане в аурата на народа, за вглеждане в мина-
лото му, за предвиждане на бъднините му. 

Според проф. Коева всеки символ е плод на едно духовно минало. Той е енергетична структура, коя-
то въздейства върху човека на всички равнища – физическо, емоционално, интелектуално и духовно.1

За архитектура по българските зами можем да говорим от дълбока древност, тъй като тук е посели-
ще на много култури, които са сложили своето клеймо и върху облика на градежа. Траки, римляни, гърци, 
различни племена , някои от които отдавна не съществуват са допринесли за това, което днес наричаме 
строителство и градеж на дома. За архитектурния облик на поселищата ни в древността и пред Възраж-
дането, обаче, има много бегли сведения. Те съществуват благодарение на малкото останали паметници, 
добре запазени или в развалини, както и от пътеписите на европейски търговци и пътешественици. [5]

Какъв е бил обликът на българската къща, разпределението на помещенията, тяхната вътрешна и 
външна организация и има ли нещо общо между тях? От къде са намирали вдъхновение древните стро-
ители, за да създадат завършен продукт, който да има и приложен, и естетически вид? Има ли знание, 
което да подпомага това изграждане и коя е силата, която провокира развитието на приложната идея за 
дом?

Жилищната архитектура не е откъсната от другите отрасли на архитектура в различни области на жи-
вота – култова, религиозна, обществена. По това тя не отстъпва на образците от други европейски стра-
ни по това време. Археологическите разкопки показват, че успоредно с къщите с едно и две общи поме-
щения, уземни и наземни, са съществували и други  доста развити в планово отношение. Т.е. в навече-
рието на турско робство българската къща е била представена от разнообразни типове и форми, като се 
започне от землянка и колиба, до болярските къщи и кули и които са задоволявали изискванията на раз-
лични прослойки от населението

През периода от 14 до 15-16 в. архитектурата в България е в пряка зависимост от отношенията, които 
се създават между поробители и поробени, от статута на българина и от неговото израстване в историче-
ски, емоционален и духовен смисъл. От началото на робството обликът на къщата е отражение на битие-
то на българина и на неговия стремеж за оцеляване. 

Къщата на баба Хуба в с. Градец, Котленско, е построена около началото на 18в. Тя е малка, наземна, 
върху цокъл от молоси и глина и има само едно помещение – къщи. Влиза се по няколко стъпала, което 
показва, че вътре не е вкарван добитък, т.е. градежът минава на нов етап – разделяне на хората от живот-
ните – две помещения!

Павликянската къща в Копривщица – наземна, ниска, с широка стряха, разположена в дъното на ши-
рок двор, в предната част на който  се намирала кошарата на овцете. Къщата има две помещения, разпо-
ложени едно до друго в ширина – предно със стопански функции (пруст) и вътрешно, жилищно (къщи). 
Пред тях под общ покрив минава чердак.

Бельовата къща в Самоков е представител на по-високо стъпало в жилищното строителство. Тя се със-
тои от къщи и от отоплявано вътрешно помещение (соба).

Къщата на Манафови в колиби Боженци. Тя е почти квадратна във външните си очертания и има це-
лесъобразно разпределение – голям чардак, открит от двете страни, диагонално на него пространно къ-
щи с голямо ъглово огнище, малки соба и килер в другите два ъгъла на сградата. В собата и килера се вли-
за през къщи. Килерът има директен вход откъм чердака. Къщи продължава да бъде главното и най-го-
лямо помещение на жилището.

Къщата на Кирияк в Несебър е построена около средата на 18 в. (фигура). Тя има неразчленено ка-
менно приземие с цистерна за дъждовна вода и многостаен етаж (130 кв. м.). Четирите стаи са в четири-
те ъгъла. На северната и западната страна между стаите има по-малки помещения – килери, а на другите 
две страни – празни пространства, включени към салона. Така е създаден своеобразен ритъм в разпола-
гането на помещенията. Чупката в по-малката стая подчертава еркера и дава по-голям достъп на ранно-
то сутринно слънце към салона.

Мелник – Курдупуловата къща (1754 г.) – високо приземие, в което се намират обори, складове и зим-
нични помещения, полуетаж и етаж с над 340 кв. м. застроена площ с 20 жилищни и сервизни помеще-
ния…. Двата реда прозорци, но с каменни рамки са стара традиция, която води началото си от преди тур-



255

Методика на обучението

ското нашествие на Балканите и се е запазила и в къщите на турската феодална вихрушка.
Къщите в различните райони на България се различават значително една от друга, но общите социал-

но икономически и политически условия, бита и културата на народа обуславят съществуването на общи 
черти, обща композиция и планови решения, както и интересна метаморфоза в развитието на жилищно-
то строителство. Общите елементи са седем – къщи, чердак, пруст, соба, килер, обор и зимник.

Къщи е най-важното помещение, с това понятие днес се отъждествява дома. В началото на еволю-
ционното развитие на градежа, къщи е било единственото помещение. В него е огнището, което навсякъ-
де в страната ни е олицетворение на светлина, топлина, уют, символ на семейството и крепител на духа.

Чардак - втори по време на появяване планов елемент. Това е отворена част от къщата отстрани и е 
свързан непосредствено с двора. На чердака много често се извършват редица селскостопански дейнос-
ти. „той не е само покрито продължение на стопанския двор, но същевременно открито продължение на 
жилището“ [5].

Пруст - Неотоплявано стопанско помещение, свързано с чердака и къщи. В него не се спи.
Килер – неголямо, неотопляемо помещение, използва се за склад. В малките жилища може да се из-

ползва за нощуване на порасналите деца или женения син.
Соба – помещение, което първоначално се отоплявало със зидана печка (соба). Исторически собата 

се появява след килера и изпълнява често през лятото неговите функции.
Обор и зимник (изба) – са отначало общо помещение. Самостоятелно се появяват късно и функциите 

им дълго остават недиференцирани.
Развитието на къщата отразява вътрешните изисквания на човека към себе си и външните изисква-

ния- към обиталището му и неговата организация. То е развитие на човека. Колкото по-високо е духов-
ното и културно стъпало, на което се намира, толкова по-големи са и изискванията му за подредба, удоб-
ство, разграничаване и йерархия на живеещите в дома.

Най-простата форма има само едно помещение, което служи за обиталище на хора и животни. Чо-
векът поставя себе си наравно с животните. Все още не се е диференцирал от тях. Исторически тази фор-
ма се е появила най-рано и задоволява потребностите на бедните слоеве. През Възраждането е широко 
разпространена и се среща с различна форма на плана. Използва се като временно и постоянно жилище. 

По-късно към това помещение се прибавя отворено пространство – навес (чердак), което заема раз-
лично положение спрямо къщи и е разкрито в различна степен към двора.(фигури) В процеса на разви-
тието на къщата разпределението се обогатява с още затворени помещения. Заедно с това къщи се осво-
бождава частично или пълно от някои функции, които се поемат от други помещения. Животните се от-
делят в обор, който е в отделна постройка, хамбарът излиза на чердака, а по-късно и на двора. Неотопля-
ваното помещение получава зидана печка (соба) и се превръща в соба, а по-късно и къщата се строи с ки-
лер и соба. Но в по-бедните слоеве килерът, оборът и хамбарът продължават да служат още за спални по-
мещения. Така къщата се развива в рамките на определени исторически концепции.

Влизането на всеки един от тези елементи в организацията на цялото показва стъпалата, по който ми-
нава развитието на мисленето и себеоценката на човека. Тези седем стъпала са проявление на забраве-
ното през вековете на страдание знание за седмичността на света, което става възможно едва през 18 в 
чрез конструкцията на дома.
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