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Abstract: The report views folk art as a knowledge of the universe. In its various manifestations – speech, 
music, dance, pox, ornamentation and construction – are encoded images and symbols, acting and acting in 
their entirety. The external is the exoteric and the inner – esoteric manifestation of folklore. They are condition-
ally compared to form and content with rhythm and rhythmic patterns being the universal symbol that unites 
them and binds them together. From the fact that rhythmic elements are a building material in the existence of 
the world, it is concluded that the rhythmic patterns in their different manifestations and life events, phenome-
na, cycles have a causal link between them. The rhythmic model can be seen as a miniature hologram, a bearer 
of information about the age, nationality, lifestyle, and spirituality of the people who embedded it in their art, 
culture, civilization.
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Децата възприемат света около себе си цялостно. Попадайки в детската градина и училище обаче, та-
зи цялостност постепенно се измества от фокусирането върху отделните й елементи – математика, око-
лен свят, музика, физкултура и др. Малкият човек в определен отрязък от време (учебен час или ситуа-
ция) е принуден да получава информация, която в повечето случаи няма връзка с останалите и постепен-
но, с израстването му тази цялостност на възприемането се губи. Това води до трудности в по-късна въз-
раст да се правят връзки, да се чете с разбиране, да се правят изводи или да се търсят решения в непо-
зната ситуация. Тези проблеми могат да бъдат преодолени, ако ние като родители и учители сами погле-
днем на знанието като цялостност и потърсим неговия смисъл, който не е само практически. най-достъп-
ният начин е като потърсим това знание в народната мъдрост и открехнем дверите, за да видим какво ни 
казва и какво ни показва народното изкуство чрез символите си. 

Задачата на тази статия не е да натрапва схващания или вярвания в каквото и да било, а да насочи 
вниманието на възрастните към народното изкуство, което не е само традиции и обичаи, сведени до ак-
тивности, а преди всичко знание за това кои сме и къде отиваме. народното изкуство може да ни пока-
же как се променя мисленето на българина във времето чрез запазените образци на различните си про-
явления. Във връзка с това като терминология тук се въвежда екзотерично (външно знание) и езотерично 
(вътрешно, скрито знание). Тези понятия нямат нищо общо с религията, а са насочени преди всичко към 
това да разграничат проявленията на изкуството, които „виждаме“ днес, т.е. формата – външното и това, 
което още не сме открили – съдържанието, вътрешното. А също така и да покажат, че нашите предци са 
имали представа за връзките между човека и природата, както и уважение към нея. 

човешкото развитие е единен, постъпателен процес, който може да се раздели условно на части в за-
висимост от ракурса на разглеждането им. То е спирала с много вътрешни спирали, чиито части или ета-
пи имат приблизително еднакви рамки във времево отношение. Едно историческо явление е следствие 
от много исторически причини или политически решения, но то зависи преди всичко от интелектуалното, 
културното и духовното ниво на народа, който го изнася на плещите си и който е излъчил водачите, които 
го реализират. В същото това време тези причини водят до други следствия, които имат други нюанси – 
промени и преломни моменти в процеса на развитие на цивилизацията и културата.

Всяка генерална промяна идва закономерно, обхваща всички области на живота с малки разлики в 
историческото време, довежда личностите, които носят различното и създава шедьоврите, които нарича-
ме култура. Цялата тази причинно-следствена връзка става възможна и се инициира от огромни изливи 
на вселенска енергия – пулсациите на Вселената дават заряда за осъществяване на човешката еволюция 
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– на принципа на спиралата, на базата на придобитото знание. 
В своя трактат „Кибалион“, един от учителите на човечеството – Хермест Трисмегист казва: „Въпреки 

че Всичко е в Цялото, също толкова вярно е, че Цялото е във Всичко“ [1]. Физикът Дейвид Бом и неврофи-
зиологът Карл Прибрам твърдят, че Вселената е своего рода гигантска холограма. [2]. Холограмата съхра-
нява огромна информация и в нея могат да се съхраняват различни образи. С помощта на холография-
та може да се обясни също как в мозъка на всеки човек се съхранява огромно количество информация и 
знания. ние считаме, че всяка материална частица, в това число и артефактите на културата, може да се 
тълкува като холографска лента, която съдържа отговори на въпроса за миналото. 

Светът е ритмичен. Ритъмът и ритмичните елементи са градивен материал за неговото съществува-
не. Тези елементи създават различни комбинации помежду си и тяхното своеобразие прави различност. 
Комбиниране, което се повтаря на принципа на остинатност може да се наблюдава във всяка сфера на 
културата и във всеки артефакт. наричаме тези комбинации ритмични модели. Ритмичните модели в раз-
личните им проявления и житейските събития, явления, цикли имат причинно-следствена връзка помеж-
ду си. чисто формално Ритмичният модел може да се разглежда като миниатюрна холограма, носител на 
информация за епоха, националност, бит и духовност на народа, който го е втъкал в изкуството си, в кул-
турата си, в цивилизацията си. Що се отнася до съдържателния аспект на това понятие, то той е Знание, 
знание за човешката еволюция в най-широк смисъл. 

В широк смисъл ритъмът обуславя вселенските цикли, но той стои в основата и на човешкото мисле-
не, което се проявява чрез активността на хората и се отразява в тяхното изкуство като начин на възпри-
емане на света и неговите закони. Предполага се, че културата, материалните ценности и техническите 
постижения, създали цивилизациите са заключени в артефактите на всяко изкуство. В този смисъл ритъ-
мът е скелетът на цялото човешко съществуване, въображението създава индивидуалността на всяко из-
куство, на всяка материална и духовна ценност, а чрез изразните им средства се съхранява трансформи-
рано и стилизирано знание, което днес ние можем да разчетем с помощта на символния език на изку-
ството. С негова помощ „може да получим информация, да видим картината на отдавна минали причини 
и следствия, облечени в цветове, шарки, фигури, слова, музика“1 . 

В контекста на съвременното развитие на мисленето, научните открития и бързите промени в схва-
щанията за съществуването и Пътя ни, все повече напред излиза разбирането, че всичко около нас и въ-
тре в нас е свързано и е подчинено на единни математически принципи. Тези принципи са неизменни, 
но позициите, от които се разглеждат дават различен поглед върху техния смисъл и съответно върху вли-
янието им за конкретната личност, народ, епоха.

В началото бе Цялото. И Цялото бе единно, неговите части бяха части на един организъм и от всяка 
част зависи работата на останалите и на Цялото. Това може да бъде началото на Библията на човешкото 
познание и тя е вярна и убедителна до момента, в който цялото бива разпокъсано, парченцата се разпи-
ляват по света, а мислещите умове изследват всяко едно поотделно, без да могат да сглобят цялата кар-
тина. В началото това, което днес наричаме наука и изкуство са двете страни на един организъм и те ра-
ботят в синхрон. Изкуствата носят космичното знание така, както и науката и на никого не е и хрумвало да 
нарече орфей музикант или Питагор – математик, а Софокъл – писател, просто защото всеки от тях вла-
дее средствата и на музиката, и на науката, и на словото и с тяхна помощ „изцелява“ душите на хората. 

 Изкуството е проявления на човешкия дух и в неговите образци са запечатани епохи, нрави, обичаи, 
вярвания и традиции. То претворява видимия и невидим свят на човека и неговите преживявания. Всич-
ки изкуства притежават качествата изобразителност и изразителност. Изобразителността не е характер-
на само за визуалните изкуства – изобразително изкуство, архитектура, скулптура, дърворезба, керами-
ка и пр. Изобразителност притежава пластиката, хореографията (танцът) и разбира се, музиката. В музи-
ката изобразителността е опосредствена и не е конкретизирана, но различните съчетания от музикално-
изразни средства правят изобразяването изключително живо и явно. Изразителност е характеристика съ-
що на всички клонове от изкуството. Тя е свързана повече с човешкото възприятие за света, с психиката, 
с личността. Изразителност има във формите, стиловите особености на визуалните изкуства го подчерта-
ват във всеки свой артефакт, независимо от времето, в което той е създаден.

Изкуството има две неделими съставки – съдържание и форма. Съдържанието е същността, духа, а 
формата е това, което възприемаме a prima vista. Защо това е важно? Тъй като приемаме, че изкуството 
е част от Цялото, то като такова (като холограма) отразява това цяло. Цялото е Макрокосмосът в лицето 
на Вселенско, планетарно и земно, а Микрокосмосът е светът на човешката личност. „Каквото горе, тако-
ва и долу“ [1]. Тези думи подсказват идеята за цялостността на всичко, което е в нас и извън нас. В този 
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смисъл изкуството може да се приеме и като един излив на Микрокосмоса, в който е вложен Макрокос-
мосът – знанието за това кои сме и накъде отиваме. В такъв аспект може да се разглежда и отношение-
то между съдържание и форма.

В своето развитие човечеството преминава през различни фази. Хората, които живеят и тогава, и се-
га имат различно ниво на познание, различна представа за света и живота като цяло, различни култури, 
различна будност. 

„Културата не е рефлекс на мисленето, а вътрешно откровение, което одухотворява историческия мо-
мент!“ [3]. Цивилизацията е нейна външна форма, която ни обслужва. Цивилизацията е осъщественият 
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“ [4].

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. 

Понятията народно изкуство и фолклор могат да се разглеждат като аналогични що се отнася до това, 
че те изразяват същността на културното развитие на народа ни в един отдалечен по време исторически 
етап. В него художественото изразяване с различни средства е част от битието и използващият тези сред-
ства няма потребност да оставя името си като автор на своите творения. Фолклор е „само това, което знае 
или вярва народът за себе си, за близките си или за природата, която го окръжава“ [5].

Според П. Динеков „Фолклор остава за някои и „знание на народа“(народно знание), и знание за на-
рода (наука за народа, народознание), а за Г. С. Раковски „Българското народно творчество превъзхожда 
всички други народни творчества“ [6]. Фолклорът (англ., folk – народ, lore – мъдрост) може да притежава 
религиозни или митични елементи, обвързан е с традициите на всекидневния живот и често обединява 
практичното и езотеричното в единен разказвателен „пакет“ [7]. 

В народното изкуство, във фолклора познатото ни понятие за жанр не може да се прилага. Според Т. Ив. 
Живков, [7] понятието функционален цикъл преодолява неефективността на понятието жанр. Функционал-
ният цикъл е всичко, което се случва в живота на човека и е свързано със сезона, с природата, с бита и дей-
ностите. Той разглежда функционалния цикъл като основен регулатор на общностния живот и основна фор-
ма на реализация на културата във всичките й форми. „Фолклорните явления не са в истинския смисъл на 
думата литература и изкуства, а част от интегрални културни подсистеми“. Според нас, разглеждайки култу-
рата на българина, е по-подходящо да се използва по-широкото понятие народно изкуство, към което ос-
вен изброените елементи принадлежи и строителството (градежа) на дома като сакрално място за бълга-
рина. По този начин от една страна се избягват чуждиците,, а от друга – то позволява да се види народното 
знание и като комплекс от елементи, и като единност. отваряйки вратата към тези елементи и към цялото 
народно изкуство, може да се разбере каква е ролята и мястото му в живота на предците ни и на всеки от 
нас. Може да се проследи как в него и чрез него се отразяват промените в човешкото мислене, а познава-
нето на тези промени – да ни помогне да разберем себе си и мисията на българите.

Според нас различните изкуства в рамките на народното изкуство трябва да се разглеждат като ця-
ло. Всеки един от тези елементи разкрива света чрез своите изразни елементи (език) и скрива това, кое-
то светът не е готов да понесе. В този смисъл в основата на всички изкуства е ритмичността в подредбата 
на частите му (ритмични модели), с помощта на които можем да „видим“ и познаем това, което е скри-
то, а също така да узнаем какво българинът е знаел за конструкцията и функциите на света – горе и долу.

Всеки предмет или явление и от заобикалящия ни свят, и от изкуството във всичките му проявле-
ния могат да се разглеждат от различни страни, а елементите им влизат в многообразни взаимоотноше-
ния. Поради тази причина познаването на явленията не се ограничава само в изясняване на техните при-
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чинно-следствени връзки, а отива по-далеч, разкривайки други страни и отношения. Към тези страни на 
предметите и явленията се отнасят съдържание и форма. Всяко проявление на живата природа или на 
човешката творческа мисъл има свое съдържание и своя форма. 

народното изкуство има два аспекта. Единият е свързан с това, което виждаме, чуваме, възприема-
ме, приемаме за даденост и проявяваме в съвремието като пресъздаваме традициите и обичаите, за да 
се запазят. Това е външната страна на фолклора, която за удобство наричаме екзотерична. Тя има пря-
ка връзка с формата, с външното знание за даден предмет или явление, с това, което се вижда без да се 
прави опит за разбиране на причините за неговото съществуване. Това, което днес знаем за събитията и 
конфликтите от миналото и резултатите от тях, „съществуването на един или друг артефакт на изкуство-
то е малко или много образът, отразен в очите ни. Този образ е резултат не толкова от съществуването на 
този предмет или явление, колкото от нашия поглед върху него – от нашите знания, нашия опит, нашите 
възприятия, от убежденията ни2“. Формата не може да разкаже за духа на хората, които са създали изку-
ството. Тя е външното, има параметри, които са крайни и зависят преди всичко от нивото на поносимост 
на наблюдаващия, защото това, което отразяват сетивата ни е в пряка връзка с духовния ни и интелекту-
ален капацитет и култура. 

Формата е структура, организация, видимост. Като нейни характеристики могат да се приемат компо-
зиция, език, ритъм, сюжет. Във формата се съхранява съдържанието, тя е средство за неговото проявле-
ние, а самата тя битува във времето и пространството с помощта на движението и в зависимост от сред-
ствата на различните изкуства. Външното е „форма“ дотолкова, доколкото съдържа конструкцията и еле-
ментите на слово, песен, танц или градеж. Това, което се вижда е за да може да се проникне дълбоко в 
същността му и да се разберат причините за съществуването му и най-вече каква тайна опазва от очите на 
непосветения. С формата можем да свържем и днешното функциониране на народното изкуство и пре-
насянето му във времето като ритуали, без да се разбират тези ритуали и без да се знае защо и с какво са 
свързани, без да се отчита факта, че в тях народът ни е включвал не само едно от народните изкуства, а 
цялата симбиоза, която като код, като магия носи важното и непреходното. 

Езотеризъм (от гр . ἐσωτερικός „вътрешен“ или вътрешно познание). Езотеричното е свързано с поглед 
навътре, отвъд видимото, с разчупване на формата и навлизане в съдържанието. В този смисъл може да 
се направи аналогия на езотеричното със съдържателното, защото в него са втъкани нишките на истин-
ското познание и пътищата за неговото разкриване. 

Това, което се намира в рамката, във формата, наричаме с общото наименование съдържание, като 
използваме термин, заимстван от изкуствознанието, за да обозначим вътрешното – това, което се съдър-
жа, което е есенцията, скритото познание за света, такъв, какъвто трябва да го открием някога:„ Познай 
себе си и ще познаеш вселената и боговете. Nosci te ipsum et veniversum deosque nosces (надпис на хра-
ма в Делфи)!3   А в Библията е казано: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свобод-
ни.“4 Съдържание е това, което се съдържа, вътрешно, същност, смисъл. Съдържанието е това, което во-
ди, насочва, не само разказва, но и показва, дава насоки, показва причинно-следствените връзки, дава 
перспектива за развитие, прогнозира бъдещност. То кондензира, разкрива дълбоките пластове на риту-
ала и традицията, за да ни покаже в действителност кои сме и каква е връзката ни със Всемира. Съдър-
жание на произведенията на изкуството са действителността, живота на хората, отразени от художника 
от гледна точка на определен социално естетически идеал. Съдържанието обуславя формата, а формата 
съответства на съдържанието, затова каквото е съдържанието, такава е  и формата. най-общо казано съ-
държанието отговаря на въпроса „Какво?“, а формата — „Как?“. Всяко изкуство променя формите си то-
гава, когато са назрели условията. Когато съдържанието се е набогатило достатъчно и когато формата е 
остаряла, промяната е неизбежна. 

Ако формата съответства на съдържанието, то тя способства за неговото развитие. В противен слу-
чай формата е остаряла и спира развитието на съдържанието. Формата не е подвижна като съдържание-
то, но е устойчива, консервативна. Затова тя изостава от развитието на съдържанието. Ако съдържанието 
се изменя непрекъснато (в по-голяма или по-малка степен), то формата има тенденция да се съхранява 
до известно време без съществени изменения. И както „никой не налива ново вино в стари мехове“ (Лу-
ка 5: 37), така и старата форма трябва да отстъпи мястото си на нова, когато съдържанието се променя.

Според теорията на Фьодор Шмид (1877 1941) за всеобщото художествено развитие на човечество-
то, във всеки кръг на спиралата изкуството преминава през шест художествени проблема, отнасящи се до 
образното мислене. Всеки един от тези проблеми е свързан с определена характеристика на формата – 
ритъмът, линията; композицията, движението, пространството и светлината.[8]
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Методика на обучението

 Формата е външната страна на художественото явление, в случая на народното изкуство. Тя дава па-
раметрите, показва организацията на цялото, структурата, системата на изразните средства и я подчиня-
ва на единен процес, който протича във времето и от който зависи неговото проявление, както и насока-
та за зрителското възприятие. За да може да бъде обективен погледът върху народното изкуство и вър-
ху неговите конкретни елементи, трябва да има общи критерии, според които да бъде определена фор-
мата и да бъдат изведени нейните елементи. Материализирането на образа, внушението се постига чрез 
формата и преди всичко чрез стиловите възможности на езика в тесен и широк смисъл. Той е съществен 
елемент на формата.

Тъй като изкуствата имат различни изразни средства и представят живота по различен начин, не ви-
наги един елемент на формата има едно и също значение и функции в различните им проявления. За об-
щовалидни елементи на формата при всички елементи на народното изкуство приемаме композиция-
та на цялото (народното изкуство), изразните средства на конкретното изкуство (езикът му в тесен и ши-
рок смисъл), пространствено-времевите отношения между тях и свързващия ги в различна степен ри-
тъм, който ги обединява и им дава енергия. Елементите на всяко изкуство са организирани във времето 
и пространството чрез ритъма.

Изкуството е символност, живот в художествени образи, картина на времето, огледало на творческия 
дух. Всяка частица от народното изкуство (шевица, градеж, песен, приказка) съдържа знание за цялото 
като холограма, а нейните елементи са подредени с помощта на ритъма в ритмични модели, които носят 
знанието, необходимо, за да опознаем себе си и да пренесем същностното напред, през пространство-
то и времето.

Специфичните комбинации между изразните средства на всяко народно изкуство носят белезите на 
епохата и националността. В това единство ритмическата последователност е формата, а вариантите – съ-
държанието. Ритмичният модел притежава и двете – и форма, и съдържание. Промяната в съдържание-
то показва как се променя мисленето на хората и развитието им чрез изразните средства на всяко изку-
ство. [9]

Пътуващият древноелински аед (певец) и философ Ксенофан (4-ти век пр. н. е.) е казал: „Боговете не 
са открили отначало всичко на хората, но те чрез опита си постепенно намират най-доброто.“ онова, кое-
то още не е известно на всички, е вътрешното, езотерично познание. Бързата промяна в житейските си-
туации ни принуждава да бъдем гъвкави, да решаваме трудно предвидими казуси и да търсим различ-
ни начини за това. Търсенето в тези променени времена трябва да се откъсне от външното, физическото, 
тленното и да потърси следи в наглед очевидни неща, които са до нас, виждаме ги всеки ден, използва-
ме ги и мислим, че ги познаваме – следите от нашето минало и настояще, знаците, скрити в погледа, в се-
тивата ни, белезите на националния ни дух – нашият фолклор в цялата си многоизмерност.

Днес обществото е изправено пред дилемата: да продължи да вижда случващото се на повърхността 
във всяка една сфера на живота, или да прекрачи бариерата на формалното знание и да потърси корени-
те, като по този начин поеме отговорност за битието си и бъднините си. Това на пръв поглед звучи лесно, 
но колцина от съвременниците ни са склонни да оставят „сигурността“ на физическото, възприето не без 
помощта на моделите и шаблоните, на рамката в съзнанието ни, която ни ограничава трайно още от дет-
ските години? Да погледнеш отвъд плаши, защото това, което е там е непознато и за да го приемеш тряб-
ва да понесеш отговорността да бъдеш себе си и да откриеш истината. 

За това вътре, за „лабиринта на Минотавъра“ говорят и пишат мъдреците и учителите на древността. 
Там те търсят и намират знанието и го споделят с тези, които са имали готовност и не са се страхували да 
го понесат. Това знание е „скрито“ и в пряк, и в преносен смисъл. В пряк, защото цялостната масова кул-
тура, образование, възпитание, политика, медии насочват нишките на мисълта натам, където е безопас-
но, лесно и удобно, т.е. знанието е пред нас, но ние не го виждаме, защото нямаме сетивата, чувствител-
ността за това. А от друга страна Истината за това кои сме и откъде идваме, както и накъде отиваме, наис-
тина е скрита, защото хилядолетия и векове назад посветените не са допускали други до това, което мо-
же да се интерпретира невярно и да бъде причина за катастрофа от планетарен мащаб. Защото истина-
та и знанието трябва да се докосват с чисти ръце и да се поднасят с уважение.училището на бъдещето е 
призвано да напътства младите хора да не спират да гледат на явленията като цялостност и да намират в 
тях отговори на житейски въпроси, да търсят връзки между наглед несъвместими неща, да станат откри-
ватели на себе си. Духът на народното изкуство е незаменим учител по този път.
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