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Дисертационният труд съдържа общо 388 страници, включително 409 фигури, от които 66 

авторски, 3 авторски таблици и отделно приложение. Библиографията обхваща 119 

номерирани източника, включително 66 бр. електронни адреси. 

 

Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет на 8.06.2016 год. на кат. 

Жилищни сгради“ към Архитектурния факултет  на УАСГ-София и е насочен към 

процедура по защита пред научно жури в състав: 

 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р арх. Боряна Генова 

Проф. д-р арх. Иван Данов 

Проф. д-р арх. Калин Тихолов – резервен член 

 

Външни членове: 

Чл.кор. д.н. арх. Атанас Ковачев 

Проф. арх. Евлоги Цветков 

Проф. д-р арх. Антон Гугов 

Проф. д-р арх. Младен Мирянов – резервен член 

 

 

Въведение  

В архитектурната и в композиторската работа има сходни общи процеси и 

проблеми – по отношение на философския фундамент в техния генезис, на 

интуитивните творчески решения, свързани с преживяванията, на връзката 

между форма и съдържание. Развитието на двете изкуства отразява развитието 

на обществото.  

 

Актуалност, същност и значение  

 

Актуалността на проблема, за да бъдат разглеждани  архитектурата и 

музиката като изкуства със сходни композиционни принципи, е продиктувана 
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от съвременното развитие на науката за изразните средства, с цел постигане на 

един по-въздействащ и запомнящ се образ, от желанието  да се направи нещо 

„уникално“ за сетивата и  да се надхвърлят възможностите, заложени в 

архитектурата като средства и инструментариум, които тя има. От друга гледна 

точка именно в тази луда надпревара и търсене на „уникалното“, съчетано с 

идеята за „формата като самоцел“, от една страна, а от  друга -  съобразяването 

със социално-икономически фактори и ограничения, се изграждат модели с 

форма, но без съдържание, както и такива, по-скоро резултат на някаква 

случайност, или лишени от основното, което носи изкуството – емоцията.  Ето 

защо в практически план е необходимо да се разкрие близостта между 

изкуствата, най-вече в областта на композицията и нейните принципи и да се 

проучи, въз основа и на доказан исторически паралел и общи положения в 

пространствената структура, дали музиката, бързо развиваща се в настоящето 

и неограничавана от социални, политически и икономически фактори, може да 

даде нови форми и звучене в архитектурните сгради и композиции.  

 

Цел – Разкриване на  композиционни принципи в музиката и 

пренасянето им в архитектурната практика за изграждане на един 

емоционално зареден и въздействащ архитектурен образ като интериор, 

екстериор и включване на обекта в контекста на урбанизираната среда.  

Задачи на труда:  

-   Да бъдат разкрити особеностите на  архитектурата и музиката  като 

същност, изразни средства, операции с формата и да бъдат разгледани като 

феномени с  геометрична и стереометрична структура.  

-    Да бъдат изследвани  аспектите при прилагане на прийоми от двете 

изкуства в практическата реализация на архитектурните проекти и на  

музикалните произведения, като бъде направен паралел между общите 

композиционни принципи на двете изкуства. 
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- Да бъдат разкрити особеностите на развитието на архитектурата и 

музиката като самостоятелни изкуства в исторически план.  

- Да бъдат използвани модели и принципи от времевото изкуство и 

прилагането им в пространственото като се формулира концепция за 

перспективно развитие на архитектурната форма, в зависимост от принципи и 

стилови тенденции в музиката.  

Предмет – Предметът на изследване са композиционните принципи на двете 

съзидателни изкуства  

Обект на изследването  – архитектурни реализации от ниво интериор до 

градски силует и от отделни  музикални произведения до музикални стилове и 

звуков фон. 

Обхват на изследването - в исторически аспект - цялостното възникване и 

развитие на двете изкуства, в съвременен план - архитектурното и 

градоустройствено проектиране – съответно композирането, в практически 

план  - отъждествяване на общи принципи на формиране в двете изкуства, 

откриване на скрити символи и метафори.  

Методи на изследването – 

Това е цялата съвкупност от индуктивни, дедуктивни и традуктивни методи на 

класическото научно познание с внасяне на съвременни средства на анализа, 

различни експертни твърдения и оценки, методът на комплексната оценка.  

Теза   

Независимо от многообразието на проявление на архитектурната и 

музикалната форма - при формулирането на крайния резултат- завършеният 

обект или завършеното музикално произведение  - основно значение имат 

освен вътрешно-присъщите идейни подбуди на проектантската  творческа 

интуиция, но и  външното въздействие на образа и силата на произведението.  

Върху това въздействие основно влияние имат осъзнатите композиционни 

принципи, общи за двете изкуства. 
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На базата на тях, и в пространственото, и във времевото изкуство се изгражда 

цялостен, уравновесен, и още повече -  въздействащ, запомнящ се образ.  

Хипотеза   

В музиката съществуват определени принципи при създаването на формата, 

които могат да се използват в архитектурата.  

Тя би помогнала при създаването на един емоционално зареден облик, при 

извеждането на мажор/минор, на динамика, движение, експресия. Науката, в 

която са заложени принципи за създаване на времевата материя, би дала кода 

за изобразяването на музикални форми, облечени в архитектура, би дала 

идеята за използването на тяхното основно различие /времето/ като принцип 

при създаването на архитектурния образ  като форма – процес, форма - цяла 

събитийност и т.н. Ако архитектурата  е дала „път на музиката да се развива“   

според Дейвид Бьорн/11/, и ако те са паралели на една и съща действителност, 

защо не, лишена от икономически, политически и социални фактори,  музиката 

да подскаже нови форми на архитектура в бъдеще.  

 

Очаквани резултати –  

Дефиниране на определени перспективи за развитието на архитектурата,  и 

употребата на композиционните похвати от музиката,  за реализиране на 

определени идеи, свързани с обемно-пространствената форма и 

емоционалното й въздействие – чрез откриване на музикалния прочит в 

архитектурата.  

Апробация - проверка и доказване в реалната практика, / изготвяне на скици, 

изразяващи музикални принципи и прийоми в архитектурна форма./   
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Глава I. Архитектурата и музиката като паралели на основни 

композиционни принципи през погледа на историята  

 

В първа глава са разгледани общите за двете изкуства принципи в 

исторически план, като са потърсени паралели в композиционната структура на 

архитектурни и музикални произведения. Разгледани са: Античност, 

Средновековие, Ренесанс, Барок, Рококо, Класицизъм, Романтизъм, XX и XXI 

век.  

В раздела за  Античността е направен паралел между системата от 

обвързаности на архитектурния ордер и тази на тогавашния лад, т.нар. 

тетрахорд, като освен това се намира за общо, че промените в тях водят 

съответно, както до друг ордер, така и до друг тетрахорд. От друга страна 

хармоничните зависимости от числа, широко застъпени в теорията на 

Витрувий за архитектурата, открити в архитектурните здания, са счетени за 

паралелни на хармоничните зависимости в музикалните консонанси, открити  

от Питагор. Използвани са различни източници, като според едни от тях 

Дорийският и Йонийският ордер са съответно мъжкият и женският измежду 

редовете, според други: Дорийският и Йонийският лад – мъжкият и женският 

измежду ладовете, откъдето се прави връзка между образ и звучене. Този факт 

се използва за подраздела „изразителност и изобразителност в двете изкуства“, 

откъдето се извлича идеята за „емоцията“ и настроението  в архитектурата. 

Констатирана е връзка между  еднообемната сграда и развиваща се в една ос 

пространствена композиция и музикалното произведение от една мелодия 

/монодията/, както и между пространствена и времева ос на развитие.  

Констатирано е, че ритъмът е неизменен общ белег на Античността. Направен 

е извод, че ритуалното шествие е дало отпечатък и върху двете изкуства – те са 

били неговият видим и слухов образ, а заедно те са участвали в „свещено 
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триединство“. Тук „оста на събитийност“ е много ясна тяхна обща връзка, като 

това понятие, както и понятието „събитийност“ се оказват ключови в по-

нататъшното изследване. Общи белези на композиционната структура на двете 

изкуства в Античността се явяват редът, единството, ритъмът, 

взаимообвързаността, мярата и пропорцията, осовата насоченост, едноосовата 

композиция и еднообемната сграда и монодията, хоризонталата в развитието 

на архитектурната композиция и в музиката.  

В раздела за Средновековието са използвани аргументите  на Петер 

Верго, според който  има връзка по отношение на извисяването във вертикала 

на архитектурната катедрала и на музикалното многогласие, както и по 

отношение на украшателството, което се засилва от основата към върха и в 

двете форми на изкуството. От автора на труда е направена аналогия между 

нотите с по-голяма продължителност /в най-долния глас/  и сводовете с по-

голяма ос /в най-долния етаж/, откъдето се прави намек и за солидната основа 

/фундамента/ и архитектониката и в двете изкуства. Авторът на труда 

съпоставя повторението на структурните модули при изграждането на 

времевата форма и повторението на пространствените модули – 

„кръстокуполната клетка“, романската единица и травеята при изграждането на 

архитектурното пространство. Използват се в подкрепа думите на  П. Верго, че  

деленето на времето е аналогично на деленето на пространството.  
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Фиг.1.авт. Съпоставка между деленето на времето и деленето на пространството. 

Връзка между изграждането на пространството чрез повторението на 

травеята/единицата пространство/ и изграждането на времето чрез повторението на 

модуса /единицата време/. Ритмическият модус е поредица от няколко тона /най-

често 2 или 3/ като изгражда хоризонталата по подобие на междуосието в план в 

надлъжна посока, както е показано. Модусите са точно един над друг и по този начин, 

изграждайки в план „междуосие“/единица време/, се създава чувство за изграждане на 

модул пространство, както е травеята/романската единица/кръстокуполната клетка.   

 

Фиг.2.авт. съпоставка между най-малка времева ос и най-малка пространствена ос 

съответно в третия глас на тригласа и в третия „етаж“ в интериорната етажност 

на катедралата в Лан 
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Типът строеж, който е на базата на модула и в двете изкуства и е по 

хоризонтала, има връзка с религията. Направен е  извод, че теоцентризмът е 

повлиял и на двете изкуства като форма: както в извисяване по вертикала /като 

е споменато, че неслучайна е появата на органа – за надстроечното изграждане 

в многогласието/, така и чрез модулите по хоризонтала. В книгата на П. Верго 

е анализирана  връзката на трите гласа по височина и на трите етажа, съответно 

при контрапункта и катедралата. Авторът на труда е съпоставил триделността 

по хоризонтала на мотета и триделността по хоризонтала на архитектурния 

тогавашен феномен.  Деленето на три е открито  и в двете изкуства, и в двете 

пространствени направления/ включително и в музикалната модулна клетка/, 

символизиращо Светото Триединство. В този подраздел е обърнато внимание и 

на аналогия в архитектоничния строеж. Доказано е, че двете изкуства 

въплъщават символи на своето време, както и, че са огледало на тогавашни 

ценности, устои и философия.  

В раздела за Ренесанс е направен паралел по отношение на 

„десакрализирането“ в изкуствата и появата  на светското в тях. Сравнено е  

равновесието и спокойствието между гласовете в полифонията и това по 

архитектурните фасади. Тяхната хармония е сравнена с „хармоничния стил“ в 

музиката, символизиращ ту земния, ту небесния порядък. Открито е, че 

подражанието на Античността по отношение на ритъма е аналогично. 

Установено е, че метрическият принцип и структурираният ритъм са 

изключително характерни за двете изкуства на тази епоха – техните форми са 

функция на правилно оразмерения ритъм, върху който стъпва цялото, 

простотата на формата, хармоничната форма и звучене. Елегантността,  

мярата, ритмическата изразност, математическата оразмереност, 

развитието на теорията за архитектурната пропорция и музикалните 

консонанси, плавността и цялостността на линията, умерената украса са 
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установени като аналогични. Стилът е строг и сдържан и за двете изкуства. За 

разлика от Средновековието, където теоцентризма е категорична основа, 

даваща вечните форми както на пространственото, така и на времевото 

изкуство, Ренесансът е обърнат към земното, природата, към човека. 

Двустранната симетрия, на базата, на която той е изграден, намира своята 

проекция в бинарността, в ритъма, в основния  композиционен принцип на 

Ренесанса - редуването.  Направен е паралел между появата на единството в 

ансамбъла в градоустройството и на единството в инструменталния ансамбъл. 

Мари-Клер Белтрандо Патие е сравнила хомофонните моменти, които са 

„много редки“ и носят „блясък и величие“  с купола на Сан Марко и 

архитектурния му пейзаж т.е. това е принципът на степенуването. Установено 

е, че построението на една и съща мелодия в един и същ глас при basso ostinato 

много прилича на повторението на един и същ мотив в рамките на  един и 

същи етаж от сградата на Ренесанса.   

  

Фиг.1. Санта Мария дела Карита, Паладио е пример за повторението на един и 

същ мотив по фасадата подобно на повторението на една и съща тема при basso 

ostinato. Онагледява се хармонията, спокойствието и равновесието, характерни за 

архитектурата и музиката на Ренесанса. 

Фиг.2. Галерия Уфици на Дж. Вазари, Флоренция е пример за различни ритмики 

благодарение на различните модели редуване по фасадата 

 

Имитацията е основен  композиционен принцип на полифоничната 

форма -  въз основа на построението на една и съща мелодия/ т. нар. пропоста - 

предложение/ в риспоста / отговор/  се получава едно пространствено 

наслагване на звукови повърхнини, които като че ли прогресивно потъват, 
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заглъхвайки в пространството. В труда е използван факта, че имитацията е 

сравнявана с перспективата в живописта /по думите на Мари-Клер, на Нева 

Кръстева/, като авторът я е сравнил и с тази в архитектурата, открита по това 

време от Филипо Брунелески в същия период. Използвано е, че въз основа на 

строгата имитация се заражда канонът. Оттук е направен извод, че 

ренесансовите сгради на градските интериори, в които ясно се вижда 

принципът на повтаряемостта, са метафора за канон и са замръзналата музика 

на Ренесанса.  Установено е, че основни принципи на Възраждането са 

редуването, повторението, оразмереният ритъм, пропорцията, спокойствието и 

равновесието във формата. Те от своя страна онагледяват светското, 

хармоничното в живота и стремежа към него, разума /интектуализма/ и 

мисълта. Направен е извод, че тези принципи, типични за Ренесанса, са общи 

за двете изкуства.  

Барокът е разгледан с всичките особености на проява в архитектурната 

форма, като са намерени аналози с тези от музикалната.  

Сравнени са  музикалните фигурализми, мадригализми /т.нар. 

„музикална живопис“/, мелизмите - със застиналите скулптури и 

украшателствата на видимите форми.   

Направен е анализ, че  афектите в музиката са това, което изразяват 

застиналите човешки статуи, както и развълнуваните фасади,  а те - сравнени и 

с „трепетния стил“.  Реалността не е била в самата същност, а във „видяното“ - 

театърът, драмата, емоцията – те са били навсякъде – от човешките обноски – 

до сградите – като театрални декори и до музиката, където се зараждат 

ораторията и операта, в които силно е подчертан драматизмът. В този смисъл  

„музиката е театър, целият свят е театър“ /20, с.275/.  В архитектурата често се 

е използвала хиперболата, но не само в изразителността, но и във формите.  

Направен е анализ, че изразната форма на преувеличението е елипсата, а 
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самото то – че се открива в протяжността на арията /има арии с повече от 120 

такта/, в драмата и драматичната форма.  Красивата маска, „Stille 

Representativo”, парадността, ламентото /изразителният стил на 

композиране/, експресивността, богатството, разкоша, театралността са 

излети във формите и на двете изкуства. Силно накривената мелодическа 

линия се вижда и по фасадите, двойното акцентиране на Бах е сравнено с 

акцентирането с двойката колони, „главният акцент“ в музиката - с 

централния обем в оста на симетрия на бароковата сграда.  

Намаляването на прозоречните отвори по фасадите на посочените 

дворци, както и изявата на образа на архитектурното здание, като творение от 

мощни основи и богато, леко  и тържествено украшателство към върха или 

горната част,  напомня за основния принцип на строеж по времето на  Барока в 

музиката, на която се уповава нейната форма –  basso continuo. Това е 

принципът на генерал баса, или на  цифрованият бас, позволяващ „горните“ 

мелодии, да са  пищно украсени и  раздвижени, като най-високата мелодична 

линия е силно извита, а появяващи се *„ вътрешни гласове“, /както ги описва 

Мари-Клер Белтрандо-Патие/. Те  могат да се сравнят с „богата скулптурна 

украса“ върху масивната конструкция на основата. „Мелизмите“ в 

бароковата музика придобиват видим „израз“  и са в синхрон със 

скулптурно-архитектурните  „украшателства“ на Барока,  с пищността на 

фреските на тавана - където определено не е ясно  къде завършва скулптурата 

и къде започва живописта. Живописно изграденият купол на Карлскирхе във 

Виена като че ли е най-леката, игрива мелодия, намираща се над мощните 

основи на цифрования бас на basso continuo. Горе-направеният анализ е 

всъщност  техният общ принцип степенуване. В раздела за Барока е направена 

връзка между архитектурни и музикални украшателства, фасадни и мелодични 

кривини, елипсата – като изразна форма на преувеличението, сравнена с 

продължителните многочасни арии, мощните основи позволяващи богато 
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украшателство и основния принцип на basso continuo, основата, изразяваща 

мощта, над която се градят надстроечните украсени гласове с мелизми, 

главният акцент с централния обем, двойката ноти с еднаква стойност и 

двойката колони, експресивността, богатството, драматизма, 

представителността на формите в двете изкуства, развълнуваността на 

архитектурните фасади и на лицата на скулптурите и появата на афектите в 

музиката.  

                         

 

Фиг.3.авт. част от фасадата на църква в Майнц показва религиозните мотиви по 

фасадата-декор, силно нагънатия корниз над входа по подобие на силно нагънатите 
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мелодични линии над баса и двойката колони, сравнени с двойката нотни стойности, 

„главният акцент“ спрямо централния обем  

Фиг.4.авт. Сан - Карло алле Куаттро Фонтане, Боромини показва развълнуваността, 

аналог на „трепетния“ развълнуван стил на Барока/познат като такъв в музиката/, 

онагледява контраста между изпъкнали и вдлъбнати форми, както и елипсата, 

метафора на протяжността, характерна за арията през същия период.  

Фиг.5.авт. Преоразмерените колони в интериора на Карлскирхе, Виена поддържащи 

богато нагънатата скулптура са сравнени с basso continuo, държащ горните богато 

украсени и нагънати мелодични линии. Музикалните афекти като че ли е застиналата 

емоция на лицата на скулптурите, мелизмите са аналог на богатата украса на 

видимото възприятие.  

 

Контрастът е  основен принцип и композиционен стълб, на който се 

гради композицията с нейната тема във всички изобразителни изкуства/ в 

живописта – портретите на Рембранд, Веласкес, Фуко, скулптурата – 

Микеланджело, Боромини,  в архитектурата и музиката. В архитектурата често 

се  срещат събиращите се в остър връх корнизи, които в същото време са силно 

извити, а от друга страна са и значително издадени, има непрекъснат контакт 

между изпъкнали и вдлъбнати обеми или повърхнини. В същия период в  

музиката се заражда концерта, симфонията, звучащи от контрастните по 

звучене инструменти. 

Паралелът между архитектурата и музиката по време на Барока доказва, 

че са паралели на действителността и че са отражение на самата личност – 

„сложна и противоречива“ според философията на Барока, като мощта в 

архитектурната и музикалната форма изразява силата и влиянието на 

аристокрацията, а религиозните мотиви – влиянието на църквата.  

Разгледан е стилът Рококо, който в архитектурата се характеризира с 

изяществото, с грацията и с интимно-кокетния си характер, с богатата си 

детайлираност.  Установено е, че този стил стои по аналогичен начин и 

изразява усещането за живота и света и в музиката. Известен е там и като 

„елегантния стил“ чрез изящните си и грациозни мелодически линии, 

плавността в музиката е сравнена с плавното преминаване от стена в стена, 
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както и от стена в таван чрез овал, контрастът между гладката стена и богатото 

украшателство – с контраста между звученето на инструментите.   

В раздела за Класицизма са установени общи белези на формата като: 

яснота, ред, стройност и изчистеност.  

 
 
Фиг.3. Варшавският театър Виелки онагледява редуването на темпата бързо-

бавно-бързо, равновесието по вертикала и хоризонтала, деленето в едри крупни обеми, 

характерно за квадратността на периода. Като че ли е видимия образ на  

класическата фраза – „структурно ясно разчленима“ /20, с.454/. 

 

Хармонията между вертикални и хоризонтални обеми, така както 

между вертикалата и хоризонталата в музиката,  редуването, характерно за 

Ренесанса, благородството и умерената украса се намерени като общи за двете 

изкуства.  И за двете форми е установено, че се усеща равновесие и единство. 

Направен е паралел между гражданските мотиви и античните сюжети в 

оперите на Глук и емблемата, гирляндата и античната скулптура по 

архитектурните фасади.  

В раздела за Романтизма е споменато, че самият корен, откъдето идва 

наименованието на самия стил, идва от време с ценностите на 

Средновековието. Направена е връзката с Неоготиката и че е неслучайна 

появата на сгради с нерелигиозен характер, но с религиозно външно звучене. В 

същия момент е споделено, че музиката прилича на съкровена изповед и е била 

подтикната от вярата, приказките и фантазиите, легендите, старинните митове, 
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спомените по отминалите времена. Направен е извод, че вярата, надеждата, 

копнежът по идеализираното минало са дали своя отпечатък.  

Епохата на XX век е описана като време на бунтове, промени, войни, 

революции и напредък, и така са се обяснили и многото течения и стилове, и 

революционния характер на двете базови изкуства. Споменато е, че това е 

довело до различни изразни средства и в архитектурата и в музиката, тъй като 

това е била една много различна и динамична действителност, както и, че 

техните форми реално са пресъздавали войната/футуризъм/ и желанието за 

промяна /модернизъм, деконструктивизъм, минимализъм/. Обяснено е, че 

отделният субект е творец на действителността, откъдето са неслучайни 

свободата и индивидуализма в изкуството като цяло /експресионизъм, 

индивидуализмът на Хундертвасер, плурализъм, алеаториката, авангардизма, 

пънк стилът/. Разрушението на „установените норми и разбирания“, на всичко 

старо, е довело до „еманципацията на дисонанса“, свързан с нарушението на 

равновесието, което се забелязва при деконструктивизма.  Разгледан е по 

архитектурни примери и е изведен в архитектурната форма.  Въведени са 

понятията на додекафонията, серийността и сериалността в архитектурната 

форма /като са онагледени в примера на Opera Mini 21/, изразяващи 

разнообразие и нарушаване на равновесието /както алеаторика и 

стохастичност/. Интерпретацията на историцизма, в лицето на постмодернизма 

и с целия му характер и значение, е открито в музикалната интерпретация на 

стари стилове и почерци от съвременни композитори. Онагледена е 

интернационализацията и глобализацията на стиловете в двете базови 

изкуства. Изведено е, че архитектурната фасада би могла да се представи като 

колаж от различни стилистики, различни почерци подобно на произведения в 

музиката, изхождайки от типичния колаж /изразяващ контраст/ на XX век 

старо-ново.  Оттам са направени са изводи, че отделна сграда, ансамбъл или 

силует може да бъде представен /представени като мост между минало, 
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настояще и бъдеще /което се използва в музиката/. Сравнени са архитектурен 

разпад /чрез деконструктивизма/ и музикален/ видима и слухова деструкция/, 

архитектурна и музикална “неустойчивост“.  

Открива се аналог между опростен пространствен и музикален образ,  и 

обвързаността им със стила минимализъм и с принципите равновесие и 

единство.  

    

Фиг. 4. Танцуващата къща в Прага е пример за деконструктивизъм в архитектурата / 

в случая видимо „разрушение“ на вертикалния обем и деструкция в музиката 

/разрушение на вертикалата, възприето чрез слуха/. 

Фиг.5. “Тurning the place over”, Ливърпул, Англия онагледява дисонанса в 

архитектурата, тъй като това въртене като че ли в случайна ос е в разрез с 

монотонния правоъгълен обем. Именно въведения „дисонанс“ в архитектурата е вицът 

на сградата, и благодарение на него тя е запомнена, по подобие на ефекта, който 

създава дисонанса в музиката.  
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Фиг.6. и Фиг. 7. Представляват една и съща сграда / търговския център Myzeil във 

Франкфурт/. Възприемането й отвън е тотално различно спрямо чувството, което е 

ако си вътре. Фунията е съвсем леко загатната, но тя прераства в покривна 

повърхнина и влиза в атриумното пространство и го завихря около себе си. 

Комплицираността на вътрешния образ спрямо този на външния прилича на 

произведението Атмосфери на Лигети, в което се свири едно а се чува друго, а от друга 

страна и на принцип в алеаториката, където надребнеността на музикалната тъкан 

не се възприема, а това, което се чува е обобщено в едри блокове.  

XXI век е описан като време, в което компютърните технологии повлияват 

изключително много, както на формирането на звуковата материя, така и на 

архитектурната форма /особено при параметричната архитектура/ при 

получаване на трансформацията. Сравнени са модерните интерпретации на 

историзиращите стилове/ напр. Vintage, както и тези по отношение на 

регионалното като Cottage, Urban, Mediterranean, Exotic / с музикалните 

интерпретации, както по отношение на историческите стилове, така и по 

отношение на музиката от различните райони. Направен е паралел между 

съчетанието на „несъвместими“ мелодии и това между „несъвместими“ 

стилове, материи, в някои интериорни решения, което може да се отрази и на 

външния образ. Направена е съпоставката, че и в двете изкуства всичко е 

позволено и това всъщност е плурализма /разнообразието/ в двете изкуства, 

идващо от предния век и продължаващо да се развива. Изведени са  

„кръстосващите се стилове“ и техните импровизации в архитектурната форма, 

интерпретация на един стил през друг/ постмодернизъм през принципите на 
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деконструктивизъм/, полистилистиката. В една сграда могат да се прокрадват 

повече стилови течения /или това да са елементи и композиции от различни 

стилове/, както и те геометрически да се пресичат. 

Сравнена е „деконструкцията“ на Д. Лигети и произведението 

„Атмосфери“, където има разлика между образа в партитурата и това, което 

реално звучи, т.е. между вътрешна изграждаща част и външна. Това явление е 

онагледено в труда и е направен извод - архитектурното произведение може да 

се представи като тематично и геометрично единство и трансформация 

между външен и вътрешен образ, като неговият екстериор леко загатва 

неговата вътрешна комплицирана система. Пространствената картина-реалност 

би могла да е много по-сложна отвътре, разчленена, объркана, „разрушена“ – в 

своя строеж, но отвън, тя е  вече „сглобена“, но различна - така както  е 

формата при Лигети, както и окрупнена, в едри дялове, така както е в 

алеаториката. Това е своеобразен пример за контраст, единство и 

трансформация/ Фиг. 6. и Фиг.7. /Направен е извод, че структура от външния 

образ, влизащ като вътрешна, може напълно да се разтвори във вътрешен обем 

и пространство.  

Направена е съпоставка между музикалната среда на ситез и 

архитектурната, като усещането за откъсването от реалността и нещо неземно 

би могло да потърси своя аналог при архитектурното въздействие чрез образа, 

чрез използване на оптическата илюзия, но и реално при „левитиращата“ 

архитектура. Изведени са начини, чрез които сградата може да създаде това 

впечатление. Онагледен е музикалният „примитивизъм“ в архитектурата и е 

направен извод, че той би могъл да бъде използван като колаж или акцент в 

архитектурния образ. 

Таблица върху основните композиционни принципи,  появата на 

стиловете за двете изкуства и възгледите на времето 



20 

 

 

Период Архитектура  Музика 

   Античност 
и двете изкуства се 

базират на числови 

съотношения  

числова естетика, 

обвързаност с 

ритуалното шествие 

Теория за архитектурните 

пропорции и ордер – Витрувий 

златно сечение 

 

 

 

ритъм 

ордер 

ритуалното шествие като 

обединяваща тема, единство 

 Космическа теория за 

хармонията на Питагор – 

универсален стандарт за 

музикална композиция и 

пропорции/музикални 

консонанси/  

ритъм   

тетрахорд 

ритуалното шествие като 

обединяваща тема, единство 

Средновековие 
обогатяване на 

математическите 

пропорции 

трактати на 

Augustinus и Боеций 

и влиянието на 

църквата 

 

христиански символи/вкл. 

триделност по вертикала и 

хоризонтала, мотивът за 

светлината чрез розетата, 

кръстовидният план/ 

числа на Фибоначи 

съразмерността и обвързаността 

между елементите по височина 

равновесието между вертикален 

и хоризонтален обем/деленето 

на пространството и 

повторението на травеята, 

кръстокуполната клетка/ 

 христиански символи/ вкл. 

триделност във  вертикалния 

строеж на многогласието, в 

строежа на модалната клетка, 

мотивът за светлината/ 

съразмерността и 

обвързаността между гласовете 

развитието на 

вертикала/контрапункта, 

многогласието/ и на 

хоризонтала /модалната музика 

– деленето на времето и 

повторението на модалната 

клетка/ 

 

Ренесанс 
възраждане на 

античната теория за 

пропорциите и 

хармонията 

Leon Batista Alberti, Andrea 

Paladio  

допълване на идеалните 

пропорции, базирани на 

числовата теория на Питагор 

архитектурата онагледява 

хармоничното, спокойствието, 

степенуване в градския силует и 

в триизмерността – присъствие 

на природната картина 

 Класическите пропорции 1:2, 

2:3, 3:4 и техните производни 

се допълват с нови: 3:5 и 4:5, 

5:6 и 5:8.  

равновесие и спокойствие 

между гласовете,  

хомофонни моменти  

/степенуване/ 

XVII- XIX век 
“Stille 

Representativo”, 

„трепетният стил“ 

показността, 

драмата, излизане 

извън 

равновесието/XVII-

втората половина на 

XVIII/ 

 

Критично отношение към 

абстрактната теория на Питагор 

за хармонията, 

излизане извън чувството за 

спокойствие и равновесие, за 

хармонично; в основата са 

дълбоките страсти, липсва мяра,  

драмата е пресъздадена чрез 

видимата театралност и 

украшение, и  излизането извън 

правата линия и 

еднаквостта/разнообразие/, чрез 

 Метафизическото възприемане 

на света поставя музиката като 

по-висше изкуство от 

архитектурата, защото има 

нематериален характер 

„трепетният стил“, стилът на 

маската“ Stille representativо”, 

фигурализмите и афектите 

/музикална скулптура и 

живопис/, драмата е в 

преувеличението, 

протяжността на арията, 
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Емануел Кант – 

хармоничните 

пропорции са 

субективно 

възприятие 

/класицизъм – 

втората половина на 

XVIII/  

 

Романтизъм/XIX век/ 

обективно и 

субективно 

пресъздаване на 

действителността 

преоразмеряването /на 

колоните/,  чрез елиптичната 

форма, контраста, 

акцентирането 

 

 

 

 

 

 

 

Класицизмът пресъздава реда от 

Античността 

 

 

 

 

 

 

Връщане към стари форми, 

неоготиката –средновековните 

романси и идеализиране на 

тогавашни модели, А. Гауди 

 

дисонансите –„излизането 

извън правата линия“, 

степенуване в гласовете, мощта 

и преоразмеряването се 

открива в принципа на basso 

continuo – басът, държащ 

горните накривени и украсени 

линии 

Контраст и акцентиране 

 

 

Заражда се квадратността – 

форма на равновесието, 

симетрията и на реда; висока 

организираност в сонатната 

форма 

 

 

 

пресъздаване на реалността, но 

основно историята, приказките 

и легендите, вътрешният свят 

на човека са основа на 

Романтизма в музиката 

ХХ век 
Машинна естетика 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Революционният 

дух, разпадане, 

отрицание на старото  

 

 

 

 

 

Субективното 

отразяване на 

действителността/ 

Азът, личността; 

болестта/  

Футуризъм, Техницизъм, Хай-

Тек 

  

Функционална архитектура, без 

излишни украшения; 

повторение  на опростен модул; 

Модулор 

 

 

 

 

Bauhаus, 

Le Corbusier, Walter Gropius, 

модернизъм,  

Деконструктивизъм/80-те 

години на XX век/, асиметрия, 

дисхармония /Франк Гери края 

на XX век/ 

 

експресионизъм, творчеството 

на А. Гауди,  творчеството на 

Хундертвасер 

антропософията/наука за 

душата/, Рудолф Щайнер, 

 Футуризъм, и участието на 

звуци от 

машините/“машинописецът на 

Андерсън“/, Конкретна 

музика/включваща звуци от 

бита и техниката/, авангард 

Чиста музика, без мелизми, 

математическа музика, 

стохастична музика, 

повторение на опростен модул; 

Модулор 

 

Еманципация на 

дисонанса/дисхармония/, 

деструкция, атоналност/1925г./, 

неквадратност/асиметрия/ 

  

 

 

алеаторика, импровизационна 

музика /по преценка на автора/ 

серийност, сериалност и 

додекафония – изразяващи 

атоналност, се свързват с 
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Жак Дерида/свързан 

с анализа, субекта; 

опозиция на 

структурализма/ 

 

архитектура с изображения на 

човешки лица, /болницата за 

психично здраве на Ф. Гери/ 

 

деконструктивизъм/80-те 

години на XX век/, скулптурен 

деконструктивизъм 

 

 

 

 

 

интерпретации/постмодернизъм/ 

 

 

 

плурализъм/1992г./ 

 

Азовете в отделната личност, с 

човешката неустойчивост 

 

 

деконструкцията на Лигети / в 

която има 

трансформация/1961г./ 

 

постмодернизъм; 

интерпретации; 

политемпия, полиладовост, 

смесване на стилове, 

полистилистика/70-те години 

на XX век/ / зараждат се по-

рано от плурализма в 

архитектурата/ 

електронната музика/70-те 

години на XX век/ 

колаж/ полиморфия на 

Пендерецки /1974г./, колажът 

идва начaлото на XX от П. 

Пикасо/кубизмът/  

XXI век 
Развитието на 

информационните 

технологии, 

информационна ера 

 

Трансформация при 

параметричната архитектура, 

трансформация в архитектурата 

на търговските центрове, аналог 

на трансформацията при 

Лигети/1961г./ и алеаториката 

/50-те години на XX век/  

дисхармония, отговаряща на 

дисонанса за XX век/1925г./ в 

музиката 

суперпозиция на различни теми 

и структури, колаж/старо-ново/, 

както и други колажи, 

полистилистики, полиритмия  

 Трансформация при 

електронната музика,  

всичко е позволено във 

времевото изкуство, дори и 

използване на примитивни 

звуци и „инструменти“; 

усещане за нещо свръх 

естествено и нереално при 

Trance музиката и Рейв 

партитата 

 

 

Изводи от историческия паралел  

Разделът доказва как в различните отрязъци от време възникват общи 

принципи на композицията: като ритъм, съотношения и тип звучене в 

ордерната система, съответно в музикалния лад, повторението на единицата 
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пространство спрямо повторението на модалната клетка по време на 

Средновековието, както и съотносимостта между частите по хоризонтала и в 

двете изкуства, направленията: хоризонтала и вертикала /равновесие/ в 

катедралата и в полифонията, интеграцията на символа във формите на двете 

изкуства, загатва се за частите в архитектоничния строеж. Установено е, че 

контрастът е явен принцип за формите на Барока за архитектурата и музиката, 

както украшателствата, преувеличението, „развълнуваността“ на формите, 

централният обем спрямо „главния акцент“,  различното третиране на образа 

във височина /степенуването/, и др. Съвремието онагледява свободата, 

изразена във външния образ, съотнесена към свободата на духа, деструкцията в 

двете форми, съотнесена с „деструкцията“ на всичко старо, с революционния 

дух, но и с личностния свят или свобода на отделната личност. Разделът 

показва как съвременните стилове се оглеждат във формите и на двете 

изкуства.  Извежда се „дисонанса“ в музиката, „алеаториката“, 

„стохастичността“, кръстосване между стиловете, миксове, преминаване от 

един стил – в друг, нови интерпретации на стила, „полистилистика“. 

Абсолютната свобода в музикалната форма, заедно с дисонанса, който е 

изведен,  могат да подскажат за неограничени възможности в архитектурната 

композиция по отношение на  всякакъв вид синтез, включващ и неустойчивост 

и дисхармония между формите, геометрично съчетание на почерци, 

стилистики, стилове и свобода в техните интерпретации.  

Историческият паралел доказва двете базови изкуства като двата езика на 

действителността. Таблицата категорично показва как стремежът към 

трансформация, полиритмия, дисхармония и присъствието на различни теми в 

произведението измества развиващите се теории за хармонията/до и вкл. 

Ренесанса/, баланса и принадлежност към обединяващата тема на 

историзиращите епохи / пример за единство/, в която участват и средствата на 

живописта и скулптурата. Средновековието идва значително по-късно за 
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музиката, както и епохата на Хуманизма, но „еманципацията на дисонанса“, с 

който се характеризира музиката на XX век намира своя отзвук по-скоро в края 

века и в дисхармоничната архитектура на XXI век.  Деконструкцията на Лигети 

/XX век/, съчетана с трансформация и обединяването в крупни обеми /принцип 

на алеаториката/ се открива в архитектурата на големите търговски центрове с 

обобщени крупни форми и трансформация между външен и вътрешен образ на 

XXI век. Колажирането, полистилистиката, полиладовостта, политемпията  в 

музиката, появяващо се XX век предшества колажирането, полистилистиката, 

плурализма и политемпията в архитектурата. Електронната музика и 

развитието й предшестват появата и развитието на параметричната 

архитектура. Ето защо би могло да се каже, че музиката е показала  бъдещи 

форми, тенденции и принципи в архитектурата. Значенията  на Рейв и Транс 

музиката, свързани с отделяне от реалността и създаване на илюзия, 

примитивизмът във времевото изкуство, и неговата роля при колажирането и 

полистилистиката  биха могли да намерят своя отзвук в архитектурата на 

сегашния век. 

ГЛАВА II. Паралел между особеностите на архитектурните 

сгради, силуети, ансамбли и музикалните произведения  

 

В този раздел са разгледани и са сравнени двете изкуства като същност, 

структури, структурни единици /както конструктивно изграждащи, така и 

свързани с естетическия образ и идеята/, строеж и начини на строеж, геометрия 

и пространство, операции с формата, устойчивост и фундамент, ансамбловост. 

Онагледени са като развиващи се форми в пространството и във времето. 

Разгледани са като феномени, в чиито форми се наблюдава материал, цвят и 

детайл.   
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В първия подраздел се прави извод, че и двете форми на изкуствата в 

дълбоката си същност съдържат градивен строителен материал /материя/ и 

идея. Сравнени са и е установено, че се изграждат спрямо и в рамките на   

даден контекст, съответно изглеждат /звучат по различен начин като „средата“ 

е ключова за тяхното различие. В историческия раздел е вече доказано, че 

въплъщават символи и това има отношение към духа /на времето/, 

нематериалната част, която изразяват. Направен е извод, че цялостната форма,  

цялостната идея и още повече сентенцията придават смисъл на материала, 

благодарение, на които и архитектурната и музикалната творба  стават 

атемпорални, вечни паметници. Разделът доказва, че в основните си структури 

/дух и материя/, в дълбоката си същност двете изкуства са  доста близки. 

Разгледани са произведенията по отношение на естетическата им  градивна 

клетка – т.нар. тема и спрямо факта, че принадлежат към един основен 

замисъл, който е като гръбнак на произведението. В архитектурата –това е 

т.нар. „художествена теза“, а в музиката – е основната идея /напр. сонатната 

форма е подчинена на голяма човешка идея/. Оказва се, че това е аналогично за 

двете изкуства. Направен е извод, че „темата“ е тяхната „интонационна 

единица“, по която се определя „интонационния“ характер на цялото 

произведение и силата му на въздействие.  

В същия раздел са разгледани архитектурата и музиката като строеж, 

геометрия и пространство. Изследвани са основните структурни единици на 

формите на двете изкуства и начинът им на изграждане, сравнени са 

партитурата спрямо архитектурния чертеж, разстоянието между две точки 

спрямо разстоянието между два тона, двумерната кривина между точките 

спрямо двумерната кривина на тоновете, пространствеността в 

архитектурата спрямо многопластовостта, наслагването, полифонията в 

музиката. Още в Древността се е считало, че „тонът стои статично“ – според 

Аристоксен той стои на едно място, описано от Марияна Булева в книгата й 
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“Идеята за Хармония“. Разгледана е  музиката като структурна 

проблематика, нещо, което се оказва съществено за развитието на анализа и 

за доказване на тезата. Открита е аналогия по отношение на строителния 

материал, изграждането и възприемането в триизмерността, и полето на 

изява на материите на двете изкуства. Още в историческия раздел е 

направено сравнение между продължителност на тон и дължина на ос / 

масив, диаметър на колоната, и т.н/. В това изследване  се използват 

познатите в музиката хоризонтала, вертикала и дълбочина, което е 

помогнало за изследването по отношение на паралела между архитектурна 

и музикална форма като строеж, структура, времево и пространствено 

развитие. Направена е съпоставка между единицата строителен материал и 

единицата /морфемата/ в музикалната структурна тъкан /тонът/. Направена  

е връзка между мелодия и фасада, колона /съставена от три основни 

структурни елемента вертикално/ и акорда /съставен от три структурни 

единици/тона/ един над друг, т.е. вертикално/, между амфитеатралното 

изкачване и изкачването по октавата. Онагледен е диптер, в който 

успоредните колонади около наоса са сравнени с успоредните гласове в 

една музикална многопластовост /където архитектурния ритъм на колоните 

е музикания ритъм на тоновете/. Споменато е, че времето е пространството 

за музиката. Сравнени са архитектурна и музикална устойчивост като 

фундаментът в музикалната структура от устойчиви /сравнени с „носещи“/ 

и неустойчиви тонове /т.нар. „лад“/, е тониката. Доказано е, че тониката е 

това, което е фундаментът в архитектурата и подобно на пространственото 

изкуство, ако носещият елемент е отгоре в конструкцията, то тя и  в 

музиката се гради отгоре-надолу. Още в историческия раздел е направен 

аналог между архитектурна и музикална неустойчивост /атоналност/, между 

архитектурна и музикална деструкция. Направен е извод, че равновесието и 

усещането за устойчивост и статичност, съответно възприемани чрез 
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зрението и чрез слуха, е аналогично за двете изкуства. Ансамбловостта 

между двете изкуства се доказва като се съпоставят музикален и 

архитектурен ансамбъл, чиито архитектурни единици /блокове/, съответно 

мелодии функционират в рамките на едно цяло и го създават. Посредством 

архитектурна /музикална хоризонтала и вертикала са сравнени силует 

/кривината от точки в пространството /и партитурата/ кривината от ноти във 

времето. Тонът е отдавна сравнен с точка в пространството в Древността от 

Аристоксен /използвано е по-рано в подкрепа на изследването//. Оттам е 

направен паралел между развиващ се по хоризонтална ос архитектурен 

силует  произведение в пространството, и развиващо се по хоризонтална ос 

музикално произведение във времето, като се установява, че архитектурната 

форма /в случая линейната/ също има отношение към развитие във времето. 

Това е ключов момент, тъй като в последствие /в по-нататъшното 

изследване/ архитектурната форма ще трябва да се представи като 

„времева“.  

Направен е  паралел по отношение на материала в архитектурата и 

тембъра в музиката и е установено, че са аналогични по отношение на това как 

формите външно „изглеждат“ или „звучат“. От друга страна, аналогичен е 

начинът, по който материята присъства и  въздейства и в двете изкуства и това 

е определящо, когато става дума за регионален контекст.  Установено е и в 

двете изкуства, че материалът и цветът категорично участват при отделянето 

на обемите и формите едни от други и участват в тяхното степенуване, 

акцентиране и йерархия. Направен е паралел, че и в двете изкуства малките 

площи, обеми, острите ъгли както кратките тонове, теми /мелодии/ се 

акцентират. Цветът е доказан като аналогичен и по отношение на създаване на 

чувство, на емоция. 

В същия раздел е направен паралел по отношение на архитектурна и 

музикална маса в смисъла на аналогичен стереометричен обем. 
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Архитектурната, както  и музикалната форма са пространствени, изразени са 

структурно и са затворени, функциониращи системи. Ако в музиката на по-

ниските нива в йерархията, структурата се сформира чрез ритъма и метрума, то 

тук – в пространственото изкуство по този начин чрез носещите, опорните 

елементи като колоната, чрез която се и прочита пространството в определена 

ритмика, се сформира конструкцията. Формата се дължи на пространството, 

което се „чете“ между конструкцията и я обхваща. Използва се от източници /и 

коментирано по-рано в труда/, че пространството е общо за двете изкуства. 

Направен е паралел между вълновия принцип в музиката и архитектурата, 

онагледяващ тази стереометрия, както и между вретеновидния принцип и 

пирамидалната и хълмовидната архитектура. И в двете изкуства „крайният 

продукт“ е съставен от конструкция и от външна форма. Пространство, 

форма и обем – са основните изразни средства на архитектурата, но те са 

прочетени  в музиката и могат да „изглеждат“ по един и същи начин. 

Направеният анализ е важен за последвалото му развитие, защото на неговата 

основа e направен паралел  с операциите, свързани с формата и последвалите 

композиционни принципи. По аналогия е изследвано добавянето на обеми и 

форми и добавянето на тактове, музикални дялове, между изваждането 

/“отрязването“/ на архитектурен обем /маса/ пространство и „отрязания“ 

непълен такт /“ауфтакт“/. Ротацията в архитектурната форма е сравнена с 

т.нар. „връщателно“, /кръгообразно движение/, с имитирането, което 

продължаващо до безкрай създава усещане за въртене, с ротирането при 

обръщението на акорда, където при първото - най-горният тон става втори, 

вторият –първи /стоящ най-отдолу/.  
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Фиг.6.авт. Обемно-пространствено изграждане на обръщението на акорд. 

Ротиращите се кубовете във всяка една вертикална редица отгоре-надолу са 

ротиращите  се тонове във всяка музикална вертикална конструкция – т.нар. акорд  

при неговото обръщение. 

 

 От друга страна, сменящото се положение на всеки един пространствен 

елемент/участък/ от разпределението на всеки един етаж, по което завъртане  

се получава спираловидната сграда във височина, е сравнено с ротацията в 

додекафоничната серия, в която всеки един тон сменя положението си, когато 

премине в съседен член /напр. *„1-2-3, 2-3-1, 3-1-2“/61, стр. 27//. Онагледено е 

ротирането на 90 градуса  в архитектурата , при която от една страна се 

получава ветрилообразна архитектура / La Cuidad Del Futuro, Metabolismo/, а 

от друга – замръзналия образ на ротацията от хоризонтиран във 

вертикализиран обем и обратно.  Сравнени са с понятието „хармонизация на 

мелодията“, което означава превръщането на мелодия/структура по 

хоризонтала/ в акорд /структура по вертикала/. Изкълчването в архитектурната 

форма /пр. Ал Хамра Тауер, Кувейт/ е паралел на  „дисторшън ефекта“ в 

музиката, което е китарен ефект и означава „изкълчване“ на звука. 

„Счупването“ на формата /пр. Виктория Тауер, Стокхолм/, както и на оста в 

градоустройствената композиция е сравнено с модулацията в музиката, която 

представлява внезапна промяна спрямо прогнозата. Сравнено е кръстосването 

на гласовете в полифонията с кръстосващите се проекции на ескалаторите в 
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търговските центрове /пр. България Мол/ и с разположението при редовите 

жилища с напречна стълба спрямо калканната стена /където ако групата „ден“ 

е отляво на плана, то групата „нощ“ е на горния етаж. Констатирано е, че това 

не е дало външен отпечатък върху образа. Онагледено е кръстосването на 

мелодии в полифонията, даващо отражение на обемно-пространствения образ.  

                     

Фиг. 7. авт. Кръстосващите се мелодии, облечени в архитектурен образ 

Сравнени са архитектурен и музикален детайл, като се използва основата 

от историческия раздел по отношение на архитектурните украшателства и 

музикалните мелизми. Музикалните украшения са продължение на тона така 

както архитектурните – на основния идеен образ. Използва се „дисонанса“ /в 

смисъла на несъответствието/ по отношение на  мащаба на детайла /напр. 

неговото преоразмеряване/. Използването му в различни мащаби, различното 

му  интерпретиране и по отношение на операциите с формата, както и неговата 

особеност и натрапчивост, ще създадат интересен или „неочакван“ образ.  

В този раздел се е установило, че музиката е архитектура от тонове. Тъй 

като тя се развива във времето, ако то бъде спряно – то тя е с реални 

пространствени параметри.  
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 Изводи  от раздела: Анализът доказва зависимостта и промяната на 

формите и в двете изкуства по отношение на региона като аналогични в 

същността си като дух и материя, като форми, въплъщаващи тема – тяхната 

идейна, естетическа и структурна клетка и като такива, изразяващи теза или 

цяла идея. Сравнени са и е установено, че те са аналогични - по отношение на 

строеж и устойчивост, структура, морфология, многослойност и 

пространственост. В същото време те изразяват определен характер, както чрез 

фасада и обемно-пространствен образ, така и чрез мелика и мелодия. 

Установено е, че материалът е съотносим на музикалния тембър, а 

музикалното произведение и архитектурният силует имат подобни графики. 

Извлечени са общи форми, по отношение на аморфността в двете изкуства, 

както и общи операции с формата. Констатирано е, че ротацията при 

„хармонизация на мелодията“, означаващо на архитектурен език ротиране от 

хоризонтален във вертикален обем, и всичките възможности за реализирането 

му, би дало един интересен цялостен облик. Извежда се „кръстосването“ на 

гласовете в полифонията, което чрез своите принципи би създало интересен и 

раздвижен архитектурен образ. Направен е извод, че музиката е действително 

архитектура, възприета чрез слуха. Изследването за музиката относно 

боравенето и с пространство, форма, обем и материя, и операциите, доказани 

като общи с архитектурните, дава основа и тласък  изследването да се 

задълбочи, за да се направи паралел между композиционните  принципи на 

двете изкуства.  

 

 

ГЛАВА III. Общи принципи на композицията в двете изкуства 

 

В този раздел са разгледани принципите на композиция като: цялостност 

и единство на съдържанието, имащо отношение към принадлежност към обща 
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тема или идея, повторение, делене и редуване /в които влизат ритъм и метрум/. 

Разгледани са пропорциите в двете изкуства, съотносимостта, имащи 

отношение към единството и равновесието в композицията.  Обърнато е 

внимание на разнообразието, включващо вариацията, степенуването 

/йерархията/ и контраста, имащ отношение и към единството.   Изследва се 

динамиката, включваща преход, осова насоченост и нейната промяна, мащаб и 

промяна в мащаба и използването на повече изразни средства, 

трансформацията /фрактална геометрия и фрактална трансформация и 

атракторите/.  Изследвано е равновесието в композицията, включващо 

изграждането върху осова пространствена мрежа и различните композиционни 

системи, равновесието в ортогоналните направления, в нечетните числа/ вкл. 

особеността на „третия елемент“, равновесието в асиметричността – 

композицията от  „четирите“ елемента/, както и формиране на композиционен 

център и доминанта. Разгледан е контекста /обкръжаващата среда/, „отправна 

точка“, изразителност и изобразителност като общи за двете изкуства. 

 

1. Единство на архитектурната и музикална композиция  

Принадлежността към общ композиционен принцип /или съвкупност от 

принципи/, като пропорция,  основен градивен модул, делене, повторение, 

редуване, геометричен и идеен център, вторични центрове  и периферия, 

обединяваща тема /напр. Барока/, почерк, стилистика, води към нейната 

цялостност. В музиката единството се открива в сонатността, заради 

обединяващата идея, при фугата – се открива заради наслагването на една и 

съща тема, което се забелязва при катедралата.  В полифонията единство се 

получава чрез имитацията, заради повторението  на една и съща мелодия, 

което се забелязва  в  повечето сгради на Ренесанса. В предния раздел е 

направен извод относно изкуствата – като единство между дух и материя, 
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където именно духът и идеята са това, което им придава завършена 

цялостност. Цялостността е свързана с използването на една и съща форма 

/повърхнина, обем/ и нейното геометрично чрез операциите интерпретиране. 

Свързана е с това дали е заложена тема /като „праобраз“ на формата/, която да 

й придава ясни „очертания“. Принципът е свързан с това, произведението да се 

намира в процес на развитие, тъй като самото развитие държи частите заедно. 

Един по-висш принцип на цялостност е не само принадлежността към 

определена идея /т.нар. „художествена теза“/,  а дали зданието има надвремеви, 

нематериални характеристики, дали носи някакъв дух или сентенция. В този 

смисъл цялостността ще означава нейната непреходност.   

Деленето и  редуването като средства за постигане на 

единството 

Деленето се забелязва в йерархията на цялостния строеж в 

архитектурната и в музикалната форма, започващ от цялостната форма /в 

архитектурата – ансамбъла, редицата, сградата, в музиката. Това е периодът, 

делящ се на поддялове. В архитектурата има делене на обеми /секции/, в 

музиката – на полуизречения /фрази/ до достигане на неделими елементи или 

пространства: в архитектурата – оси, а в музиката - тактове. Принципът е 

основен за артикулацията и възприемането на формата, за ритъма и метрума, 

които са следствие на деленето и редуването. Прогресивното делене в строежа 

на цялата готическа катедрала, за което говори Ервин Панофски, се забелязва в 

строежа на сложните двуделни и триделни форми, съставени от малки 

двуделни и триделни форми, показано по-долу.   
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A/a-b/      B/a/    A/a-b/ 
Фиг.8.авт. прогресивното делене при катедралата на кули, а те - по-малки островръхи 

елементи /арковидните прозорци/ съотнесено с прогресивното делене на големите 

триделни форми /А –B - A/  на малки  двуделни /а-b/. 

 

 Редуването е основен подпринцип /средство/ за постигане на единство за 

двете изкуства, като подобно на деленето – се случва както между големите 

крупни обеми /музикални дялове и достига до редуване на основни структурни 

елементи /напр. в арх. – колони, в музиката – тонове/. Принципът е доказан 

като общ още в историческия раздел и като типичен както за Античността, 

така и за Ренесанса и Класицизма и за двете изкуства. Той е актуален и до днес, 

тъй като разчупва монотонността. При  Кьолнската катедрала е показано както 

редуването в триделността A-B-A, така и между формите на арковидните 

прозорци. Принципът на редуването в музиката  се забелязва в простата и 

сложната триделна форма /аba/ и /А-B-A/, в рондо-формата /А-B-A-C-A/, в три-

петделната форма /A-B-A-B-A/, в концентричната А-B-C-B-A, и т.н. 

Редуването от типа: А-B-C-B-A се среща на фасадата на  Палацо Гримани ди 

Сан Лука, Венеция/на първия етаж/ и от типа: А-B-A-B-A – в горните два 
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етажа. Палацо Ручелай на Алберти от типа 1-2-2-1 е пример за тривременния 

метрум – едно силно време и две слаби. В архитектурата в ритъма се намира 

строгата организация на обемите, частите от фасадата. В  колоните още от 

Древността се залага организацията не само на пространството, но това - на 

конструктивните оси. По същия начин  „музикалният материал се конструира, 

разделя, осмисля, когато е вкаран в определен ритъм“ /51/ /например марша се 

характеризира с „точкуван ритъм“/. Т.е. ритъмът е средството за организация 

както в пространството, така и във времето. Той е от друга страна опората, 

както на архитектурната материя, така и на музикалната, нарушавайки хаоса и 

аморфността и в двете изкуства. Деленето и съответно редуването на 

акцентиран и неакцентиран обем, така както на силно и слабо време, е пример 

за метрум в архитектурата. Разместването на метрумите на различните 

гласове, съпоставени с разместването на редуващите се акцентирани с 

неакцентирани обеми, е пример за „пропорционален канон“ /пример – Novotel 

London, Blackfriars/. Когато две фасади имат един и същ ритъм, но различна 

мелодия /звучене, изразителност на фасадата/, това е пример за изометрика в 

архитектурата. От тези разсъждения са въведени комплементарен ритъм - 

допълващ ритъм, различни ритми в една и съща фасада, полиметрия.  

 

Фиг.9.авт.   Пример за комплементарен ритъм /допълващ ритъм/ и полиметрия – във 

фасадата, прерастваща в дървовидна скулптура се забелязват наслагващи се ритми, и 

от друга страна ритмуването по етажите е различно. 
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Фиг.10.авт. Показаните обеми/секции съответстват на музикалните времена в 

четиривременния метрум. При него - първото време е най-силното, третото е по-

слабо от първото, а второто и четвъртото са слаби времена. Архитектурното 

акцентиране е аналогично на музикалното.  

 

Примерите и анализът доказват, че редуването в двете изкуства се случва 

по аналогичен начин и че сградата може да бъде материализация на 

музикалното редуване. Извлечени са музикални ритъм и метрум в 

архитектурата.  

             В следствие на установена аналогия по отношение на архитектурен и 

музикален ритъм и метрум, е направен паралел по отношение на 

асиметричността между образа на възрожденската българска къща и 

асиметрията в строежа на хората и ръченицата.  

 

Фиг. 11. авт. Връзка между времената в ръченицата и дяловете на къщата 
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              Удълженото трето време от типа /2-2-3/ и /3-2-2/ при ръченицата се 

вижда в подчертания трети обем, излизащ като чардак, еркер, в промяна на 

броя на прозорците. Извивките в народните песни напомнят за извивките на 

кобилицата, типичната двуетажна къща напомня за „двуетажния“ строеж  на 

най-простата полифонична форма в българската музика като вертикално 

разгръщане от два гласа запев-припев, наричана  бурдон и  антифон. 

Пъстротата, живописта,  липсата на специфична подредба в архитектурния 

пейзаж намира своя аналог в безмензурността на типичната родопска песен, 

протичаща като безкрайна мелодия /пр. Валя Балканска/.  Анализът дава 

пример и извод за  регионалното значение и отпечатъкът й  върху времевото и 

пространственото изкуство. Балканската къща и балканската музика  показват 

съответствия в асиметричния строеж и метрум  между пространствените и 

времевите детайли /извивките/,  в колорита и живописното изграждане.  

Повторението на архитектурни обеми и елементи е сравнено с 

повторението на музикални тонове, или поредица от тонове /секвенция/, това 

на мелодии /имитация/. Оказва се, че  принципът стои както в основата на 

архитектурните вариации и трансформации, така и на музикалните. Доказан е 

посредством примери като общ за двете изкуства. 

     2. Пропорциите в архитектурната и музикална композиция  

  Разгледани са пропорциите в изкуствата, като „златното сечение“ и 

числата на Фибоначи, музикалните консонанси, въплътени в редица сгради, 

modulor в отношенията на архитектурна и музикалната тъкан, платоновите 

тела и техните пропорции, серията на Пел /Pell’s series/ и октавата, „цветето на 

живота“. Открит е паралел между хармонична архитектурна и хармонична 

музикална форма, изразена чрез инструмента на „златното сечение“. 

Потвърдени са двете изкуства като органични, тъй като пресъздават един от 

основните закони на природата в материя. Доказано е, че моделите на 
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свещената геометрия имат реални проекции в двете базови изкуства – в 

архитектурата се откриват в реални хармонични пропорции, но и в 

изображения и в триизмерни форми и обеми, а в музиката – в отношенията 

между тоновете, геометричната прогресия на октавата, в брой степени на лада 

и в брой клавиши на пианото. Трите прогресии в математиката са открити и в 

двете базови изкуства. Показаните примери онагледяват връзката между 

зрителна и слухова пропорция, между архитектурна и музикална хармония и 

евритмия. В раздела е доказано, че архитектурната хармония може да бъде 

реално въплъщение на слуховата. Констатира се, че отношенията на 

музикалните консонанси могат да се използват в архитектурния образ на 

жилищната архитектура, така както ги е използвал Паладио – не само за 

екстериора, но и за размерите на стаята. Открита е още една връзка между 

архитектурна и музикална форма по отношение на регионалността и 

принадлежността към определен район – архитектурата и музиката на Древен 

Китай.  Анализът доказва как мястото /в случая и религията/ дава своя 

отпечатък върху архитектурната и музикалната форми. Математиката е 

категоричната връзка между двете изкуства. Въпросът за симетрията, 

пропорциите и мярата стоят по аналогичен начин в двете изкуства. 

  Пропорцията е средство за получаване на единството, както и на 

равновесието /баланса/  – основни  принципи на композицията.  

3. Динамика и движение в архитектурната и музикалната 

композиция 

          Динамиката или движението като общ композиционен принцип за двете 

изкуства се изразява чрез различни елементи като: смяна на мащаб и 

използване на повече материали и свойствата на контраста, промяната в 

осовата насоченост, посредством прехода, чрез трансформации/включващи  
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фрактална геометрия, фрактална трансформация и атрактори, както и 

трансформация по отношение на тематизма/.  

Доказано е, че  мащабът е общ композиционен елемент за двете 

изкуства, че архитектурният мащаб влияе върху музикалния. Има връзка 

между мащаба и предизвикания от него патос /чувство/, между него и колорита 

и украшателството, както и чувството за уют. Смяната на мащаба в 

архитектурата поражда акцент в пространството. Същият принцип, както и 

използването на повече изразни средства, поражда динамика. 

Съпоставена е промяната в оста в градоустройственото развитие и 

модулацията, промяната в архитектоничния план в музикалната композиция, 

като в музиката това е основен принцип за получаване на  динамика. 

Разгледан е прехода, оказващ се преломен момент в труда. Направен е 

паралел между преходното пространство в архитектурата и свързващите 

преходни „пространства“ /дялове/ в музиката. Още повече - архитектурната 

форма е изведена като времева, такава каквато е музикалната.  

     

Фиг.8. Гугенхайм в Билбао онагледява преливане по отношение на обеми и 

форми, както и по отношение на цвят и светлина 

Фиг.9. Центърът за дизайн и мода на р. Сена в Париж показва движение чрез 

смяната на направлението,  по което се движи /и изграждайки се/ характерната 

динамична линейна форма. Като че ли нейната неустойчивост търси своето 

устойчиво положение, а това движение в музиката създава пространство, така както 

нейното „придвижване“ го създава.  

Използването на преливащи цветове, светлини, съчетани с променящи се 

постепенно форми, както и на „неустойчиви“ „дялове“ /обеми и превръщането 
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им в „устойчиви“, би подчертало, както „преходността“ и движението, така и 

незатишието, стремежа към безкрайност на формата. От друга страна е 

използван характера на свързващите части в музиката /изразяващи 

„неустойчивост“/ в архитектурния външен обемно-пространствен образ, както 

и в интериорното пространство.  

 

Фиг. 12. авт. Синкавата начупваща се линия, изчезваща в пространството, 

имитира звука, чиято интензивност намалява и изчезва във времето. Като че ли е 

също енергията преминаваща между дяловете според енергетическата теория на Е. 

Курт. 

Усетът към архитектурната форма като към движеща се сила, енергия, 

изменяща се тъкан във времето, такава каквато е музиката, би могъл реално да 

се използва в проектирането. 

В раздела е разгледана трансформацията – като процес, в който влизат 

всички операции на формата, тази, която създава вариационната форма в двете 

изкуства, но и тотално преобразения образ. Дадени са примери за фракталната 

геометрия както в музиката, така и в архитектурата, откъдето е направен извод 

за интериора и екстериора, както и между интериорна, екстериорна форма и 

ландшафт, които заедно могат да представляват фрактал или фрактална 

трансформация. Фракталността може да се отнесе към всички структури, в 

които има композиция от различни мащаби /напр. ваканционно селище от 
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къщи и хотелска част; формата на цяла единица и тези на отделни подчертани 

части от нея/, като структурата в по-малък мащаб е умалено копие на тази от 

всеки по-голям.  

 

Фиг. 10. „Снежинката на Кох“ 

 

Фиг. 13.авт. фрактална геометрия в обемно-пространствения образ 

Сравнение между фрактала „Снежинката на Кох“, в който са видими приликите 

между малките и големи структури, и  това, което онагледява и обемно-

пространствения пример. 

  Използвана е  идеята за постепенна трансформация на формата чрез 

начупване, за преминаване от една в друга /характерно за преминаването на 

една мелодия в друга/. Онагледен е принципът, който е открит при Ешер – 

„започва там, където свършва“ – т.е. формата преминава от една в друга – и 

пак чрез постепенната промяна – се връща към изходящата форма. Изведено е, 

че принципът на фракталността е много добър за сградите, развиващи се на по-

дълга ос, както и за ансамблите и комплексите.  
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Въведени са други методи на трансформация от музиката, като: „разтваряне на 

мелодията“, т.нар. „дифузиране“ – т.е. нейното частично изчезване или 

разтварянето й в друга.  

  

Фиг.14. авт. “Разтваряне на мелодията“. Характерните кутии в основата започват да 

намаляват във височина и променят интензивността си като цвят, а огледалното 

тяло допълва илюзията за изчезването им в небето. Фиг.15. авт. „разтваряне на 

мелодията в друга“. Обемно-пространствено изображение показва постепенната 

промяна на формата чрез нейното фрактуриране, типично за музиката, както и 

постепенното преминаване на една мелодия в друга. 

                               

Фиг.11. Църква, издълбана във вулканични скали в Гьореме, Кападокия, Фиг.12. Идея за 

„необикновена къща“ 
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Онагледените примери показват основен фундаментален принцип в музиката – 

интонационно обновяване/ тематично разгръщане/, което в архитектурата може да 

означава разгръщане на темата, в случая – темата за примитивизма, която се развива 

в архитектурни форми и пространства. При идеята за необикновена къща има 

трансформация на темата – архитектурна част преминаваща в скална плът, след 

това пак в архитектурна, увенчана с ренесансов купол. 

 

 Направен е извод, че трансформацията се отнася не само до цялостната 

промяна в обемно-пространствения образ като стереометричен израз, но и по 

отношение на постепенна промяна в тематизма, идеята, както и в характера и 

настроението. Сполучлива би могла да бъде отразена промяната и чрез цвета, 

материала и осветлението за подчертаването на трансформацията от 

примитивна към друга природна, органична форма, както и към съвременна 

или футуристична, като самата промяна да е постепенна и защо не – „неясна“ и 

геометрично трудно дефинируема.  

 

 Атракторът, установен като общ за двете изкуства модел на 

трансформацията, може да даде сполучливи композиции във формата на залата 

или в друга обществена сграда, пресъздаваща затворена линейна форма.  

        4. Разнообразие в композицията  

Направен е паралел между вариационност в архитектурата и 

вариационност в музиката. Вариацията е средство за получаване на 

разнообразието – основен принцип на композицията.  Въвежда се 

„движението“ и във вариационната форма чрез промяната на растера, 

преливането на цвета, светлината, за да се избегне монотонността.  

Установена е аналогията между степенуването в пространството, 

йерархията и съответно - хомофонията – музикалното степенуване, където има 

една водеща мелодична линия, а другите се акомпанимент. Подобно на 

архитектурата, в музиката някои мелодии звучат „пред“ други и там има 

пространствено наслагване, за което е ставало дума и преди в труда. Направена 

е връзката между липсата на степенуване по отношение на функцията на 
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пространствата в японското жилище /където например всяко едно помещение 

може да бъде дневна/ и липсата на степенуване в пентатониката /където всеки 

един тон може да е водещ/. Това е пореден анализ по отношение на 

регионалност  и идентичност.  

Прави се паралел между музикалния и архитектурния акцент, които 

създават и осмислят съответно музикалният такт и архитектурното 

пространство. Установено е, че може да се използва идеята за „чуждите 

пластове“ в архитектурата, които е добре да са в една обща система, в която 

пак да има йерархия. Направен е извод, че „дисонансът“, острите ъгли, 

дръзките линии, съчетани и с въздействието от цвета, създават движение, 

динамика и така  излизат „напред“.  

Разгледан е контрастът в архитектурата и е сравнен с този в 

музикалната форма. Установено е, че и в двете изкуства той е силна 

сцепителна ос, това, което ги разделя, но и силно събира. Сравнен е контрастът 

с елемент на колажност в музиката и този, който се свързва с контрастиращ 

елемент в архитектурната композиция. Сравнена е развиващата се двуделна 

форма, където контрастът, който я създава, постепенно изчезва - с 

архитектурна композиция, в която контрастът  е най-силен в тяхната равнина 

на свързване, и постепенно чрез средствата на трансформацията да избледнее.  

Сравнена е контрастната двуделна форма и контрастиращите два обема, които 

имат еднакво присъствие. Констатирано е, че контрастът е много силен, когато 

в него участват повече изразни средства. Установено е, че контрастът е 

неизбежен и забележителен, особено ако в него има някакво „движение“, 

сравнено с цитата на Е. Курт – „процес на случване“. Направен е основен 

извод, че този принцип е завладяващ, ако той представлява развиващо се 

действие, когато има и вторични центрове на контраст, а самият той да 

изразява сублимацията на някакво събитие. Контрастът трябва да се 

пресъздаде като поразяващо чувство, като събитийност, движение, което след 
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като избухне, следва да затихне. Прави се извод, че е много  ефектен между 

външна /екстериорна/ форма и вътрешна /интериорна/. Установява се, че  

лаконичната и обобщена форма и силният контраст  неизбежно  създават  

композиция – акцент, както и иконичен и  запомнящ се образ. 

5. Равновесие/баланс/ в архитектурната и музикална композиция 

В раздела е разгледан баланса, равновесието на формата и различните 

композиционни системи, като: радиална, спираловидна, центрична, линейна, 

клъстерна форма, композиция, протичаща в успоредни, така и в 

пресичащи се направления, решетъчна структура, смесена и композитна.  

  

Фиг.13. Headquarters, Париж 

                      

Фиг.14. радиално разположение на улици и на пространството в Париж, Фиг.15. 

радиално разпространение на звуковите лъчи спрямо източника 

 

Направен е паралел  между радиално разположените лъчи на звуковите 

вълни спрямо източника на възникване и радиалното разположение на улиците 
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в Париж, радиалната форма на Haedquarters в същия град и музеят на 

Средиземноморската история на Заха Хадид в Реджо Калабрия, Италия. 

Радиалната, както и центричната форма са сравнени с концентричната 

музикална форма /A-B-C-B-A/.  

       

      Фиг.16.квинтов и квартов кръг,             Фиг.17. Beira-Rio stadium 

 

Сравняват се ротиращият се елемент при стадиона Beira-Rio Stadium и 

промяната на тона при квинтовия и квартовия кръг.  Като доказателство се 

привеждат думите на Нева Цинандова Харалампиева, както и тези на 

Вьолфлин, според който бароковата форма се развива „под ъгъл“ спрямо 

основната мелодична линия, както и особеностите на „дисонанса“, за да се 

сравнят пресичащите се оси в архитектурата и в музиката при получаването 

както на радиалната форма, така и на пресичащите се форми на 

деконструктивизма. Доказва се, че архитектурната форма /композиция/ може 

да представлява объркания безпорядък на хаотичната музика.  Сравняват се 

спираловидната архитектурна форма със спиралата на „Колелото на Кукузел“, 

както и със спиралата на тоновете на равномерната темперация, както и с 

торсионните усукващи вълни на звука. Използван е фактът, че глисандото е 

част от общия замисъл от цялостното звучене, за да се сравни със спиралата 

като част от едно цяло – в случая – тя да е част от цялата фасадна повърхнина 

или обемно-пространствен образ.  Небостъргач визуализира „кръговия канон“ 

и е направен извод, че спираловидността в архитектурната може да има 

различни интерпретации и да формира различно звучене. 
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Онагледени са огледалната симетрия от музиката в архитектурата, 

един от средствата за постигане на равновесие. Изведен е ракохода и 

магическия квадрат на Веберн в архитектурна форма. Линейността в 

пространственото изкуство намира своя пряк аналог в музикалната форма, тъй 

като тя представлява един линеен процес, а вертикализмът представлява 

етажността на гласовете на хора.  

        

Фиг.16. авт. движение от дисонанс в консонанс  

 Изведен е  дисонанса в архитектурната линейност, създаващ интересен и динамичен 

образ, показан като вид напрежение между направленията на обемите.  След това 

напрежение, изразено в динамичната, търсеща покой начупена линейна форма,  той се 

„разрешава“ в консонанс /в равновесие между хоризонтален и вертикален обем/.  

Разрешаването от дисонанс в консонанс е основен принцип на равновесието в 

музиката. 

 

Сравнени са архитектурна и музикална клъстерност. Направен е анализ 

между архитектурата и музиката на Древна Индия като вариантите на 

скулптурите са сравнени с интонационните варианти, т.нар. „шрути“.  
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Фиг.18. и Фиг. 19. Част от фасадата на храма Минакши 

 

Това е още едно изследване по отношение на регионалността и 

идентичността, въплътена във формите на двете изкуства.  

Сравнени са успоредните направления и в музикалната и в 

архитектурната материя, улицата с галерията Уфици и паралелните 

тоналности. Могат да се използват огледалото и ракохода за получаване на по-

голяма динамика в успоредността. Сравнена е решетъчната структура и 

квадратността на периода и е направен модел, онагледяващ общия им принцип.  

 

Фиг. 17. авт. мотивът към периода е така както е редовата къща към редицата 

 

Обтекаемостта и аморфността се оказа, че съществува и в двете изкуства, 

както и, че нарушаването на решетъчността и квадратността води до по-

интересни решения. Направен е извод, че смесената система може да е синтез 

на геометрични и аморфни форми, на ортогонални и неортогонални растери 

/при осовата система/, както и да е интересна игра от  различни мащаби. 
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Установено е, че обща  черта на равновесието в архитектурната и 

музикалната композиция, е пропорцията, съизмеримостта, симетрията  и 

мярата, доказано като общи в раздела за пропорции по-напред в труда. 

Кръстовидната композиция, която е също уравновесена заради оста на 

двустранна симетрия, е сравнена с музикалния образ на мотива на „кръста в 

музиката“, в който слухово се прочита равновесие.  Сравнени са 

уравновесяващите се хоризонтална и вертикална структура с равновесието 

между хоризонтала и вертикала – съответно мелодията и хармонията в 

музиката. Направен е извод, че равновесието трябва да е в рамката на 

системата, но и между системите, а контрастът засилва тяхното единство.  

Установено е, че принципът на равновесие произхожда и от субективното 

усещане за устойчивост, тектоничност, здравина, равновесие между формите. 

В раздела са сравнени архитектурен център и доминанта с музикален 

център и доминанта, като са установени като аналогични кулминационният 

момент в музикалната творба и архитектурната доминираща сграда по 

вертикала в градския силует. Центърът на един градоустройствен възел, на 

администрацията, комуникацията, и т.н. е центърът – тониката на лада, към 

който всички тонове се стремят. Изведено е, че за формирането му трябва да 

участват всички направени изводи за вариацията, степенуването, контраста, 

като обхваща и тези за „прехода“, както и подчертаващите го вторични 

центрове.  Най-въздействащото, идващо от музикалната форма, това е той да се 

представи в движение, като жива движеща се структура, да се изрази  

виталността и интензитета му, характера му на такъв, както и да се пресъздаде 

движението към него , както и между него и доминантата. Изведени са 

музикални структури в архитектура, като горна и долна доминанта, както и в 

съчетание с музикалния фундамент – тониката, както и композицията от 
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кулминация и кулминационна зона. Упоменато е, че тониката може да се 

представи като техния център с всичките изведени изводи за него.  

            

Фиг. 18.авт. изобразява горна и долна доминанта и тоника в обемно-

пространствен образ. Горна и долна доминанта създават равновесие в лада. Тониката 

е тяхната основа. 

На фиг.19. авт. кулминационната зона е представена динамично, би трябвало и 

драматично, защото това тя изразява в музиката. Кулминацията избухва и формира 

център в по-интензивно червената част от своята основа, а към върха си затихва, 

отразяващо се в изтъняващата форма, достигайки своята сублимна точка и 

съответно най-висок връх в пространството. 

 

Сравнено е използването на нечетни числа в композицията както в музиката, 

така и в архитектурата, свързано с огледалната симетрия доказана като обща за 

двете изкуства. Още в историческия паралел са свързани архитектурната и 

музикалната триделност със светото триединство, а тук е обяснена 

„репризността“/свързана с три времеви дяла/, характерна за музиката, но се 

оказва, че е основен принцип в архитектурната триделна композиция. 

Установено е, че принципът има отношение към възвръщане на равновесието в 

следствие на силно изявена контрастираща средна част, в която могат да са 

изявени принципите на неустойчивост в музикална и архитектурна форма.  
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Фиг.20. Модел на Даниел Либескинд „спирала“, Лондон. 

Репризиращият, третият дял напомня за първия, без да е необходимо да е 

еднакъв с него или с равна на него дължина и по този начин композицията е 

уравновесена.  Въз основа на разгледаната триделност и на репризността, обща 

за двете изкуства, е въведена сонатната форма в архитектурата. Тя 

представлява въвеждане на две или три теми, които си контрастират, въвеждат 

се в първия пространствен дял на композицията, във  втория дял се развиват 

/променят като форми, достигат своя композиционен център и  сублимна 

точка/, там може да се появи и друга тема, а в третия дял – се успокояват. Тук 

се засилва и контраста между темите. Доказано е, че както в музикалната 

форма, така и в архитектурата,  може да се изрази /геометрично и посредством 

цвета и светлината/ кулминацията в третия дял.  
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Фиг. 20.авт. е пример за сонатна форма в архитектурата. В експозицията са 

въведени контрастиращите си теми, във втория дял  са променени, развити. 

Достигнат е център чрез уголемената сфера и динамичната разкривена тема B, 

наклонената тема А и появата на чужда тема C.  В средния дял е достигната най-

високата точка в произведението, което може да е изобразено като логичното 

следствие от развитието на формата – процес.  В последната част от 

произведението темите се „успокояват“. Огледалната реприза е частен случай на 

репризата.  

 

За сонатна форма са валидни всички изводи за „преход“ и „контраст“, 

„център“ и „доминанта“, т.е. към структурата на сонатността да се добави 

усета за движение, развитие, чувството за сублимен момент и изразните им 

средства. Направена е връзка,  че сонатната форма, облечена в архитектура, 

която най-много би напомнила за музиката, тъй като изразява нарастваща 

събитийност, в която настъпва нейната кулминация, и след това – цялостното 

затишие на творбата.  

Направен е паралел между композицията от четири елемента в 

архитектурата и сонатната форма от четири дяла. Въвежда се понятието „кода“ 

в пространствената композиция, означаващо „опашката“ на творбата, 

изгасващите й импулси, която може да се изрази посредством формата, цвета, 

светлината.  
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Фиг.21.авт. е пример за сонатна форма с кода – кодата е умалено обобщение на 

цялото – в нея отново се виждат двете контрастиращи теми, но от друга страна тя 

е изгасящият импулс на произведението, окончателният й завършек.  
 

Четириделността има отношение към установяване на равновесието в 

асиметричността, както и към установяване на изразен център/ в който влиза и 

контраста като спояващо средство/ или на увенчаваща доминанта. В 

четириделността може да се срещне акцентиране. В принципа също влиза 

степенуването и репризността/равновесието чрез „третия“ елемент/.  

Направен е извод, въз основа на досегашния анализ, че в основата на част 

от  композиционните принципи са математиката и геометрията -тоест  числата. 

В изследването е направен паралел по отношение на средата в изкуствата и по 

отношение на относителността. Забелязва се аналогия между корекцията на  

архитектурни елементи и  коригирането на тона в зависимост от строя, за да не 

изглеждат някои форми сбъркани, както и някои мелодии - фалшиви. Удрянето 

на някои тонове по-силно, въпреки че са записани като еднакви, напомня за 

удебеляването на крайните две колони на ордера. Това има връзка и с 
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орнаментирането и подчертаването на определени елементи във формите на  

двете изкуства /т.е. при акцентирането/.  

Разгледан е въпросът за отправността в музиката и архитектурата. 

Установено е като аналогично, че и в двете композиции има важен ключов 

елемент, спрямо който те се развиват. Намекнато е, че мястото на 

хоризонталната комуникация, разграничаваща галерийната от коридорната 

сграда, е също толкова важно като петолинието и разположението на нотите 

спрямо него за музикалното звучене. Използвана е аналогията между „арките 

на разстояние“ – „опорите на слуха“ и опорите на зрителното възприятие в 

градския силует, изследване, което е направено по-рано в труда. Направен е 

извод, въз основа на вече разгледани проблематики и принципи като общи, че 

отправността обхваща както разгръщането на формата и функцията спрямо 

комуникационен център /артерия/, съществуваща /или законово допустима/  

геометрия и пространство, така и съобразяването със средата и съответния 

времеви стил. 

В края на труда се изследва и въвежда настроението и емоцията в 

архитектурата. Констатира се, че и в двете изкуства само чрез определени 

форми и линии се създава усет за дефинирани стереотипи и представи, създава 

се ясно чувство и впечатление.  Въвежда се мажора и минора в архитектурата.  

 

 

Фиг.22. авт. мажор и минор   Мажорът /вляво/ изразява строгост, стабилност, 

симетричност, силно присъствие, яснота, приповдигнатост,  топлата гама, докато  

минорът /вдясно/ - асиметрия, неяснота, ажурност и лекота на формата, 

ненатрапчивост, приглушеност, фон, студената гама, може да се изрази чрез 

пастелни цветове.  
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Фиг.21. Цветни къщи в Истанбул, Фиг.22. Кривият дом в Сопот, Фиг.23. Къщата 

Батло на Гауди.  

От друга страна, така както е в музиката, мажорът е представен посредством 

ярките и топли цветове /Фиг.21./, от друга страна изкривените форми за 

получаването на един весел и жизнерадостен образ /Фиг.22./. Минорът в къщата 

Батло е пресъздаден чрез подходящото нощно осветление, отворите в дребен мащаб, 

неясните кривини и характер на сградата – скулптура.   

 

Тъй както мажорът може да изразява тежест и мощ, така и весел и 

жизнерадостен образ; минорът както може да е ефирен и ненатрапчив, така и 

да изразява тежест и мощ, а от друга страна – усещане за   уединение и самота, 

тъй като това е звученето на скръбта.  

Направен е извод, че мажорът и минорът се пресъздават чрез система от 

изразни средства, включващи форми, мащаб, цветове, осветление. 
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Доказана е идеята, че това, което би пресъздало музика в архитектурата, 

е представяне на  формата като живо развитие, материализирано в някаква 

събитийност, в която постепенно, чрез „движението“, да се създаде 

сублимацията драматично, а след това – неговото затишие. Трябва да се 

внушат настроенията или на минора, или на мажора, със съответните им 

характеристики, за да се „обвие“ формата в определено „настроение“.   

 

ТАБЛИЦА ВЪРХУ ОБЩИТЕ КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ НА 

ДВЕТЕ ИЗКУСТВА:  

ПРИНЦИП/ СРЕДСТВО/ 

ПОХВАТ 

АРХИТЕКТУРА МУЗИКА 

ЕДИНСТВО   

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНСТВО В 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

принадлежност към 

обща идея, тема; 

принадлежност към 

обединяваща 

операция/ принцип 

/напр. симетрия в 

цялото; 

трансформация/ 

 

 

повторение на една и 

съща тема / модул 

 

 

преливане между 

дяловете; свързаност 

между частите, 

формата като 

развитие /Гугенхайм/ 

принадлежност към 

обща идея /напр. при 

сонатността/, темата 

като праобраз на 

формата; 

обединяващ 

принцип/напр. 

пропорция в цялото; 

трансформация/  

 

повторение на една и 

съща тема  

/напр. при имитацията/ 

 

преливане между 

дяловете при 

контрастно-съставната 

форма; формата - 

процес, формата-цяла 

събитийност 
ПОВТОРЕНИЕ във височина - при 

типовите етажи 

 

  

 

във височина  - на една 

и съща тема при 

контрапункта /при 

фугата/; при 

секвенцията 
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по хоризонтала - 

редовите къщи, 

многосекционните 

сгради и др. 

по хоризонтала - на 

една и съща мелодия 

при имитацията /напр. 

при канона/ , при 

остинатната форма 
ДЕЛЕНЕ делене на цялото на 

обеми,  форми, на 

оси, на модули 

  

прогресивното 

делене при 

катедралата 

делене на цялото на 

отделни дялове  

 

 

деленето на големи 

двуделни и триделни 

форми до достигане на 

малки двуделни и 

триделни до достигане 

на такта; при 

квадратността на 

периода 

 

 
РЕДУВАНЕ 

на мотиви, на пълни 

и празни обеми, на 

колоната с 

празнината, и др.  

на дялове с устойчива 

с дялове с неустойчива 

тоналност, на основни 

със свързващи дялове, 

на тонове с тишини  
РИТЪМ а-b-a-b-a... 

А-B-C-B-A 

прост точкуван ритъм 

при дяловете на три-

петделната форма, 

при концентричната 

форма 
МЕТРУМ редуване на 

акцентиран с 

неакцентиран мотив / 

дял / обем 

редуване на силно и 

слабо време 

ПРОПОРЦИИ   
 

"ЗЛАТНО СЕЧЕНИЕ" И 

ЧИСЛАТА НА 

ФИБОНАЧИ 

 

златната пропорция 

между 

пространствени 

дължини 

 

златната пропорция 

се открива при 

катедралите Нотр 

Дам в Париж и в 

Амиен, в египетските 

златната пропорция 

между времеви 

дължини 

 

златната пропорция 

между тонови 

височини 

числата на Фибоначи 

използват Щокхаузен, 

Б.Барток, Дебюси 
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пирамиди, в сградата 

на ООН, Ню Йорк 

 
MODULOR 

отношенията на 

Modulor, базирани на 

златното сечение, 

човешкия ръст и 

отношението 2:1 се 

открива в манастира 

la Tourette  в Лион 

отношенията на 

Мodulor, базирани на 

златното сечение, 

човешкия ръст и 

отношението 2:1 се 

откриват  в 

произведението 

Metastaseis на 

Ксенакис 

отношенията на 

Modulor, базирани на 

златното сечение и 

отношението 2:1 се 

свързват с октавата, 

тъй като в нея ги има 

тези отношения 
 

 

 

 

СЕРИЯТА НА ПЕЛ / 

PELL'S SERIES 

серията се базира на 

отношението корен 

от две към едно, 

открито в базиликата 

Сан Бастиано на 

Алберти между 

диаметъра на 

окръжността и 

страната на квадрата 

 

тоновете при 

равномерната 

темперация са 

геометрична прогресия 

от числото корен от 

две 

 

 

 

 
МУЗИКАЛНИТЕ 

КОНСОНАНСИ 

открити се в 

отношенията между 

линейни дължини в 

редица примери: Сан 

Франческо дела 

Виня, вила Барбаро, 

Санта Мария Новела, 

Ротонда /1:1 -

унисон/, храмът на 

Соломон и др. 

 

отношенията: 1:1 

/унисон/, 1:2 /октава/, 

2:3 /квинта/, 3:4 

/кварта/ са основните 

благозвучни 

отношения  

 

АРИТМЕТИЧНА /а, b=а+x, 

c=b+x/,  

ГЕОМЕТРИЧНА/a, b=a.x, 

терасите на Олтара 

на небето в Пекин/ с 

диаметри: 9zhang, 

отношението: 4:5:6 е 

прогресията на 

мажорното тризвучие, 
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c=b.x/ И ХАРМОНИЧНА 

ПРОГРЕСИЯ /1/a , 1/b, 

/b=a+x/, 1/c, /c=b+x/ 

 

 

 

 

 

 

 
СЪОТНОСИМОСТТА, 

ПРОПОРЦИЯТА И 

МЯРАТА СЪЗДАВАТ 

РАВНОВЕСИЕ И 

ЕДИНСТВО В 

КОМПОЗИЦИЯТА НА 

ДВЕТЕ ИЗКУСТВА 

15zhang, 21zhang/ са 

пример за 

аритметична 

прогресия 

 

прогресиите от 

музикалните 

консонанси, мост 

между слухов и 

видим хармоничен 

образ,  съчетават  

алгебрична и 

геометрична 

прогресия 

 

пример за алгебрична 

прогресия 

 

10:12:15 - геометрична 

прогресия  при 

минорното тризвучие, 

2/3:1:3/2 е геометрична 

прогресия при 

фундаментите на 

основните тонални 

функции 

 

1:1/3:1/5:1/7 е пример 

за хармонична 

прогресия на 

мажорното малко 

нетемперирано 

четиризвучие  
   
 

ПРИНЦИП/ 

СРЕДСТВО/ 

ПОХВАТ 

АРХИТЕКТУРА МУЗИКА 

ДИНАМИКА   
МАЩАБ смяна на мащаб смяна на мащаб 

 
ИЗРАЗНИ 

СРЕДСТВА 

динамика се създава 

при наличието на 

повече изразни 

средства: на по-

специфичен ритъм, 

цвят, материал, 

контраст 

 

динамика се създава 

при наличието на 

повече изразни 

средства: ритъм, 

тембър, мелодия, и др. 

 

ОСОВА 

НАСОЧЕНОСТ 
счупване на оста и 

създаване на други, 

вторични центрове 

 

рязка смяна спрямо 

прогнозата 

/модулацията/, спрямо 

текущата събитийност, 

следствие на която се 

създават други 

центрове, обогатяващи 

цялата картина 
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ПРЕХОД Това е свързващото 

звено между отделните 

обеми;  

 

свързва се с промяна, 

но и с развитие на 

цялостната форма, 

формата като преход,  

формата като развитие 

 

реализира се чрез 

преминаването на една 

форма в друга, чрез 

промяна на цвят, 

светлина, растер 

това е преходът между 

тоновете/ 

темите/дяловете 

 

 

 формата като процес 

на случване, като 

движеща се енергия 

 

 

реализира се чрез 

постепенна промяна на 

мелодия, ритъм, 

настроение 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ постепенна промяна от 

една форма в друга 

постепенно изчезване 

на характерни елементи 

от цялостния образ 

 

развитие на 

темата/идейно-

естетическата клетка/ и 

трансформация на 

идеята 

разтваряне на една 

мелодия в друга 
 

дисперсия на мелодията 
 

 

 

интонационно 

обновяване и 

тематично разгръщане 
 

ФРАКТАЛНА 

ГЕОМЕТРИЯ 
характеризира се със 

себеподобие, 

фрактуриране, промяна 

на мащаба и 

безкрайност - мотивите, 

обемите, структурите 

от даден мащаб са 

умалено/уголемено 

копие на тези  от всеки 

друг  

 

приложение:  детайл 

към цялостен образ и 

към ландшафтно 

оформление, 

интериорна структура 

характеризира се със 

себеподобие, 

фрактуриране, промяна 

на мащаба и 

безкрайност. 

мелодията/както и др. 

изразни средства/  на 

най-малкия структурен 

"елемент"- мотивът е 

като тази /тези/ на 

цялото произведение - 

той е неговото умалено 

копие 
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към екстериорна  
ФРАКТАЛНА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

чрез начупване един 

обем преминава през 

други фази докато се 

превърне в друг; чрез 

тази трансформация 

дадена форма 

преминава през 

метаморфоза и пак 

може да постигне 

първоначалния си вид 

 

трансформация от 

екстериорна към 

интериорна форма, от 

една структура към 

друга  

 

 

 

 

принципът "започва 

там, където свършва" - 

IV сцена на операта 

"Jonas" 

АТРАКТОРИ сложна затворена 

линейна структура, 

свързваща 

пространствено "точка" 

на напрежение с 

"точка" на отпускане 

 

цялостната структура 

на сцената на 

културния център 

Heydar Aliyev в Баку на 

З. Хадид е 

Рьослеровият атрактор, 

облечен в архитектура 

 

движението между два 

тона, единият свързан с 

напрежение, другият с 

отпускане 

 

 

 

движението от 

доминантата към 

тониката е считано, че 

може да бъде аналог за 

атрактор 

 

друг аналог за атрактор 

може да се открие като 

движение от един тон 

към друг в "The book of 

the hanging gardens" на 

Шьонберг 

РАЗНООБРАЗИЕ   
НЮАНС, 

ВАРИАНТНОСТ 
вариацията е следствие 

на повторението и 

трансформацията 

 

характерна е за райони 

вариацията е следствие 

на повторението и 

трансформацията 

 

открива се при 
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с регионална 

идентичност и 

принадлежност 

вариационната форма, 

варирането при фугата,  

хетерофонията, 

моделите в строгата 

алеаторика, рондо-

вариативната форма и 

др. 
СТЕПЕНУВАНЕ, 

ГРАДАЦИЯ, 

ЙЕРАРХИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФОН 

 

 

 

 
 

АКЦЕНТ 

пространствено 

степенуване, в което 

форма/обем изпъква 

пред останалите 

посредством 

местоположение/ 

форма/ големина, като е 

възможно да се 

откроява спрямо  

повече от един 

критерий  

 

принципът налага 

повечето структури да 

потънат във фона или 

да играят ролята на  

фон 

 

степенуването обхваща 

и акцента, който в 

архитектурата формира 

пространството  

 

с-ма от "чужди" форми, 

съчетани с акцентиран 

цвят, материал, растер, 

и др.  

 

 

 

изразява се 

посредством дръзки 

линии, силни цветове, 

остри ъгли, малки 

площи 

степенуване при 

мелодиите, измежду 

които едната е водеща, 

а другите са 

акомпанимент 

/хомофонията/ 

 

принципът обхваща 

потъването на 

акомпаниращите 

мелодии в музикалния 

фон; формата на "втори 

план" също е 

подкрепяща и 

субординирана 

структура 

 

 

степенуването обхваща 

и акцента, който 

формира такта / 

времето 

 

"чуждите тонове / 

пластове" в музиката, 

създаващи 

пространствено 

усещане, че идват на 

преден план 

 

акцентът може да е 

изразен посредством 

кратка, но акцентирана 

нота, мотив, тема  
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КОНТРАСТ 

 

/СЪЗДАВА 

ЕДИНСТВО И 

РАВНОВЕСИЕ/ 

 

 

 

 

 

 

 

между два обема, двете  

противоположни като 

звучене половини на  

цялото 

 

 

 

 

 

 

контраст с 

акцентиращи елементи 

 

изразява се чрез форма, 

големина, цвят, 

материал, мащаб, стил, 

стилистика, осветеност 

и др. 

между два дяла, между 

две теми  

силно изразен при  

контрастната двуделна 

форма 

в контрастиращите се 

теми на фантазията; 

при развиващата се 

двуделна форма 

 

контраст с елемент на 

колажност 

 

изразява се чрез 

продължителност и 

мащаб, тембър, 

тоналност /устойчива с 

неустойчива/, и т.н. 
 

ПРИНЦИП/ 

СРЕДСТВО/ 

ПОХВАТ 

АРХИТЕКТУРА 

 
МУЗИКА 

 

КОМПОЗИЦИЯТ

А КАТО 

УРАВНОВЕСЕНА 

СИСТЕМА 

 

  

ОСОВА 

ПРОСТРАНСТВЕНА 

МРЕЖА 

 

осите са ориентирите в 

композицията, върху 

които тя стъпва. Те 

участват в 

конфигурацията на 

формата и 

пространството. 
 

мелодичните линии 

вървят по сноп 

успоредни прави във 

времето, успоредни по 

оста на събитийност и 

времепротичане - те са 

опора на музикалната 

тъкан, тактовите линии 

са вертикалните оси, 

разделящи този сноп от 

хоризонтални прави, 

петолинието е 

вертикалната осова 

система, върху която се 

изгражда тъканта по 
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вертикала 
РАДИАЛНА ФОРМА формира се спрямо 

завъртяни 

/материализирани / не 

материализирани лъчи 

около център 
 

лъчите на 

разпространение на 

звука са радиални 

спрямо източника. 

Концентричната форма 

се образува 

благодарение на 

завъртане на дяловете 

спрямо средния дял /огл. 

ос на симетрия - напр. 

формата на Брамсовия 

реквием/; 

"въртене" на тона по 

квинтов/квартов кръг 
 

СПИРАЛОВИДНА 

ФОРМА 
 

формира се спрямо 

въртене на лъчи около 

център по височина 
 

повторението на една и 

съща мелодия по 

изкачване на октавите 

създава усещане за 

спираловидност по 

височина /кръгов канон/, 

тоновете на 

равномерната 

темперация пренесени в 

различни октави  
 

ЦЕНТРИЧНА 

ФОРМА 
 

формира се спрямо 

огледална ос на 

симетрия  

огледалната ос на 

симетрия се среща във 

всички пространствени 

направления 

концентричната форма 

се образува спрямо 

огледална ос на 

симетрия. 

огледалната ос на 

симетрия е 

хоризонтална, 

вертикална и 

хоризонтално-

вертикална 
ЛИНЕЙНА ФОРМА 

 
развива се 

хоризонтална, 

вертикална или 

наклонена права или 

крива 

разрешаването на 

дисонанс в консонанс е 

основен принцип на 

равновесието, в който се 

създава чувство за 
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 дължина, ос, 

пространство 

 

музикалната форма най-

общо погледнато е 

линейна форма 
КЛЪСТЕРНА ФОРМА композицията е 

изградена от 

пространствени 

модули, ядра, чрез 

които се чете 
 

композицията с 

клъстерна хармония е 

изградена от  модули 

/струпване, гроздове от 

тонове/, ядра, чрез които 

се чете 

 
ФОРМА 

/КОМПОЗИЦИЯ В 

УСПОРЕДНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

композицията / 

формата е изградена на 

базата на успоредни 

прави 

 

композицията / формата 

е изградена на мелодии, 

протичащи по успоредни 

прави 

открива се и при 

променливия лад при 

паралелните тоналности/ 
ФОРМА / 

КОМПОЗИЦИЯ В 

ПРЕСИЧАЩИ СЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

в композицията / 

формата се прочита 

поне една форма/обем, 

пресичащa останалите 

Напр. във формата на 

Барока дисонансът се 

възприема  „под ъгъл“ 

спрямо основното 

направление на линията 

на звучене 
РЕШЕТЪЧНА 

СИСТЕМА 

 

композицията е 

изградена върху 

пресичащи се оси, 

създаващи квадратни 

полета, влизащи в 

състава на цялата 

система 

композицията е 

скована, в сравнение 

със смесената 

 

 

квадратноста на периода 

- композицията е 

изградена от еднакви по 

големина и мащаб 

мотиви, влизащи в 

състава на цялото 

/периода/ 

композицията е скована, 

в сравнение с тази, в 

която няма квадратност 

СМЕСЕНА СИСТЕМА 

 
в композицията / 

формата се прочита 

свобода, аморфност, 

пресичащи и 

в композицията / 

формата се прочита   

свобода, аморфност, 

различни мащаби, 
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ортогонални 

направления 

невъзможност на цялото 

да се изгради от 

съставни части/мотиви.  
РАВНОВЕСИЕ В 

ОРТОГОНАЛНИТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

равновесие се постига 

чрез диалог между 

хоризонтален и 

вертикален обем, както 

и в система от 

вертикални и 

хоризонтални обеми 

равновесие се постига 

между хармоничния 

вертикал и мелодичния 

хоризонтал 

 

ЦЕНТЪР И 

ДОМИНАНТА 

 

фиксират 

композицията, като по 

този начин има силни 

опорни точки - период 

на силно развитие 

/център/ и на развръзка 

и 

кулминация/доминанта

та 

 

принцип, идващ от 

природата/физиката/, 

акция-реакция /среща 

се между опънните 

въжета и натисковите 

пръти/ 

центърът и 

кулминацията в 

развитието фиксират 

композицията, иначе тя 

би протекла като 

безкрайна мелодия 

 

 

 

 

съществуването на горна 

и долна доминанта е 

основен принцип за 

равновесие в лада; 

условие за вълновия 

принцип 
НЕЧЕТНИТЕ 

ЧИСЛА 

 

 

 
"ТРЕТИЯТ 

ЕЛЕМЕНТ" 

в основата му е оста на 

симетрия, минаваща 

през средния дял 

третият елемент, имащ 

отношение към първия, 

създава по-сложна 

композиция, в която 

има контраст между 

първия и втория дял 

/обем/ 

модел на Либескинд 

"спирала" Лондон 

в основата му е оста на 

симетрия, минаваща 

през средния дял 

/концентричната форма, 

три-петделната форма/ 

 

репризирането/чрез 

третия елемент/  е 

основен принцип на 

равновесие в музиката 

/триделната форма, 

сонатната форма, 

фугата/ 
ЧЕТНИТЕ ЧИСЛА И 

"ЧЕТВЪРТИЯТ 

ЕЛЕМЕНТ" 

равновесие в 

асиметричността 

 

кодата е четвъртият 

елемент при сонатната 

форма от четири дяла - 
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 свързва се с 

контрастност и 

формиране на център и 

репризиране 

свързва се с изявена 

вертикала /втори или 

трети дял, репризиране, 

а четвъртата 

форма/обем е с най-

слабо присъствие като 

"изгасващия" импулс в 

творбата; както и като 

обобщението й 

тя е като умалено 

обобщение на цялото, 

както и като изгасящият 

импулс  

 

   

 

Изводи от раздела: 

 Изреждат се и се формулират принципите и средствата на композицията 

в архитектурата. Установено е, че стоят по аналогичен начин в музиката. 

Някои от тях се обясняват и допълват, като например – за мащаб, контраст, 

вариация и йерархия, конфигурация, както и тези за равновесие, като се 

извежда „сонатната форма“ и нейните принципи. Обогатява се композицията в 

архитектурата чрез следните въведени от музиката понятия: „метрум“, 

„изометрика“, „пропорционален канон“, „комплементарен ритъм“, 

„четиривременен метрум“, принципи на фракталната геометрия и атракторите, 

както и на трансформацията, включваща  т.нар. „разтваряне на мелодията“ и 

„разтварянето й в друга“, „тематично разгръщане“, принципите на ракохода и 

на магическия квадрат на Веберн, „кулминация и кулминационна зона“, „двете 

доминанти и тониката“. 

            Описана и доказана е  аналогията между „време“ и „пространство“ 

както по отношение на пропорциите, така и чрез изследвания по отношение на 

архитектурни сгради и музикални произведения /Българската архитектура и 

българската музика/. Откриват се белезите на регионалността, проектирани и в 
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архитектурата и музиката на Древна Индия, в Японското жилище и 

пентатониката, в архитектурата и музиката на Древен Китай. 

            Извеждат се мажора и минора и техните характеристики, за създаване 

на определен характер и „настроение“ в архитектурния образ. 

             Прави се основен извод, че архитектурната форма трябва да се 

представи като форма - процес, форма - цяла събитийност, в която ясно се 

очертават центъра, вторичните центрове, доминантата, периферията, но чрез 

принципите на прехода и движението, които са изведени. Прави се извод за  

„емоцията“ в архитектурната форма и че в нея могат да се изразят повече 

настроения.  

Потвърждава се  хипотезата, че в музиката има други принципи, които 

биха създали по-въздействаща и по-емоционална архитектура. 

 

IV. НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОСИ. - СИНТЕЗ НА  

ИЗСЛЕДВАНИЯТА. МУЗИКАЛНИ ПРИЙОМИ И ПРИНЦИПИ, 

ПРЕВЪРНАТИ  В АРХИТЕКТУРА.  

 

Изследването  на архитектурата и музиката  през призмата на тяхното 

прилагане като композиционни принципи и похвати в практиката - по 

отношение на отделния обект /неговият архитектурен образ, неговият 

екстериор и неговият интериор/ и на обекта в локацията и структурата на 

ансамбъла /градския интериор, градския модул, комплекс, квартал/, доказва по 

неоспорим начин, че знанието за един особен тип материя, каквото е 

пространственото конструиране и устойчиво развитие в чисто социален план 

пряко зависи от правилно поставените въпроси и от разбирането на самата 

същност на двете изкуства. В този аспект е абсолютно необходимо да бъде 

повишено чрез разнообразни средства на чисто образователната страна на 

въпроса, която в бъдещ план ще се отрази и на творческата. Използването на 
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чисто музикални прийоми и принципи за реализирането на един 

емоционално зареден, въздействащ архитектурен образ определено е 

насока за развитие на творческата енергия на архитекти и музиканти. 

Използването на бурното развитие на музиката и нейната лишена от 

видима материя същност и фактът за необвързаността й с икономически 

фактори като концепция и намек  за бъдещи архитектурни форми се оказва  

подходящо за търсене и откриване на приноси, свързани с движението, 

динамиката и емоцията, изключително характерни  за музиката.  

 

Научно-практически приноси на труда: 

Изразяват се в следното: 

-  Разкрити са особеностите на развитието на архитектурата и музиката 

като самостоятелни изкуства в исторически план. Направен е паралел между 

формите и  принципите, зародили се в различните отрязъци от време в 

историята.  

- Формулирана е концепция за перспективно развитие на архитектурната 

форма,   в зависимост от принципи и стилове в музиката, като се прави връзка с 

особеностите на историческото време. 

-  Разкрити са особеностите на двете изкуства като същност, изразни 

средства, операции с формата и строеж, като феномени с геометрична и 

стереометрична структура. 

- Доказани  са архитектурата и музиката  през призмата на тяхното 

прилагане като изкуства със сходни композиционни принципи и похвати в 

практиката - по отношение на отделния обект /неговият архитектурен образ, 

неговият екстериор и интериор/ и на обекта в локацията и структурата на 

ансамбъла /градския силует, интериор, градския модул, комплекс, квартал/. 

Направен е паралел между общите композиционни принципи на двете 
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изкуства. Композиционните принципи, върху които се строят  архитектурните 

композиции, са тези, върху които се изграждат музикалните форми.  

- Дефинирани са определени персперспективи за развитието на 

архитектурата и употребата на композиционните принципи и похвати от 

музиката, за да могат да бъдат реализирани определени цели, свързани с 

обемно-пространствената форма и емоционалното й въздействие – откриване 

на музикалния прочит в архитектурата.  

- Използвани са модели и принципи от времевото изкуство и прилагането 

им в пространственото конструиране. 

 

Обобщени изводи от изследването:  

- Потвърждават  са двете изкуства като двата езика на действителността. 

Доказва се, че времевото изкуство може да даде насоки или бъдещи тенденции 

в архитектурата.  

- Онагледени се общите принципи на композицията на архитектурата и 

музиката и е развита дървовидната структура на архитектурната композиция   

- Изведени са музикални принципи и форми и са изразени чрез изразните 

средства на  архитектурата 

- Изведен е емоционалният  образ и чувството за движение,  събитийност 

и сублимация, характерни за музиката, чрез изразните средства на  

архитектурата  

- Изводите от труда са основа за по-нататъшна работа по тази твърде 

обемиста тема  

Вероятни бъдещи разработки:  

Актуалността за осъзнаването и създаването   на архитектура в музиката 

и на музика  в архитектурата е безусловна, с оглед – тенденцията  за 

синкретика и синтез на  изкуствата в съвремието. 
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V. Списък на фигури и таблици (в автореферата)  

Адресите на фигурите са в библиографията на труда 

VI. Библиография 

Библиография на литературни източници 

цитирани са 119 бр. автори, от които 37 български; 16 чуждестранни 

Библиография на електронни източници – 66 брой електронни адреса 

Данни за труда: 

бр. страници 388/общо/,  

брой илюстрации 409/общо/, от тях лични - 66, в приложение - 23 

По темата на труда са направени 3 публикации: „Архитектурата и 

музиката като изкуства с общи композиционни принципи“; „Музикалното 

благозвучие в архитектурата. Метафората и символиката в двете изкуства“; 

„Свещената геометрия“ и нейните проекции в пространственото и времевото 

изкуство“ 

 

 

 

 


