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Обща характеристика на дисертационния труд.

Дисертационният труд се състои от четири части: теоретична част и три
приложения.
Теоретичната част към дисертационния труд е с обем от 211 страници,
структурирани в следната последователност: увод, изложение (съставено от 5
глави), заключение, научни приноси, библиография. Библиографското описание
на използваната литература включва 332 заглавия, от които: 14 книги, 3
сборника, 178 статии, 21 интервюта, 21 отворени писма, 2 каталога, 11 архивни
документа, 6 непубликувани текста, 9 други, 67 интернет източника.
Приложение №1 към дисертационния труд е теоретично, с обем от 125
страници, структурирани в следната последователност: мемориални обекти,
композиции. Теоретичната разработка включва изследване на 4 мемориални
обекта и 22 композиции.
Приложение №2 към дисертационния труд е илюстративно, с обем от 78
страници, структурирани в следната последователност: мемориални обекти,
композиции. Фотографският материал включва 197 черно-бели фотографии на
изледваните мемориални обекти и композиции, от които: 161 авторски
фотографии, 19 архивни фотографии, 4 други, 13 интернет фотографии.
Приложения №1 и №2 са свързани като текст и визуализация и са съотнесени
към пета глава от дисертационния труд.
Приложение №3 към дисертационния труд е илюстративно, с обем от 499
страници. Фотографският материал включва 416 черно-бели фотографии на
всички познати до този момент конкретни произведения, от които: 168 авторски
фотографии, 178 архивни фотографии, 23 други, 47 интернет фотографии, както
и включените 83 произведения с липсващи фотографии. Приложение №3 е
съотнесено към трета и четвърта глава от дисертационния труд.
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Увод.

Творчеството на Любомир Далчев

представлява широкообхватен

изследователски материал, за което няма ясно формулирани когнитивни
дефиниции. Самото то е същностно когнитивно, като интелектуална и
емоционална съдържателност и изградено от стратегически концепции за
развитие. То може да бъде предмет на постоянен конферентен дискурс относно
богатата си на информационни пластове материя. Всеки фрагментарно
изследван пласт от неговата тъкан може да бъде пример за рационализация на
творчески проблем. За него все още няма цялостно дефинирана логическа
формула и неговото когнитивно лице остава неизяснено. Една причина за това
може да бъде потърсена в самото творчество и неговата необхватност. Но по
важната причина е липсата на цялостно изградена теоретична платформа, която
да преформатира съществуващата научна индеферентност между всички
критически анализи. Настоящото изследване е позиционирано в контекста на
периферната си цел: да провокира изследователски дискурс за създаване на
точно такава цялостна теоретична платформа към личността и творчеството на
Далчев в концептуален план. Във формулираната тема на изследването:
Любомир Далчев. Типологични модели и приложения. Избрани примери от
четвърти творчески период 1962-1979, обект на изследването е творчеството
на Любомир Далчев и в частност четвъртият творчески период 1962-1979.
Типологичната класификация в систематика от модели и приложения към
творчеството на Любомир Далчев и в частност към четвъртият творчески
период 1962-1979 е предмет на изследването, а класификацията в няколко
аспекта: пространствен, композиционен, морфологичен, жанров, тематичен,
сюжетен,

и

тяхната

взаимносвързана

систематична

съотносимост

и

функционална приложимост към творчеството на Далчев и в частност към
четвъртия творчески период 1962-1979 година, е неговата основна цел. Спрямо
нея са определени пет основни задачи, които са позиционирани паралелно на
дискурсивите стратегии в петте глави на изследването така, че изпълнението на
първата задача се разрешава в първа глава; на втората задача: във втора глава;
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на третата задача: в трета глава; на четвъртата задача: в четвърта глава и на
петата задача: в пета глава.
Първа основна задача: въвеждане на методологични и научни маркери,
определящи класификационните модели, структуриращи произведенията,
свързани с предмета и обекта на изследване.
Втора основна задача: въвеждане на класификация спрямо цялото
творчество, като първа систематика в типологичната характеристика,
свързана с обекта на изследване.
Трета основна задача: въвеждане на класификация спрямо жанровотематично-сюжетния класификационен модел, като втора систематика в
типологичната характеристика, свързана с обекта на изследване.
Четвърта основна задача: въвеждане на класификация спрямо
произведенията в творческа периодизация, като трета систематика в
типологичната характеристика, свързана с обекта на изследване.
Пета основна задача: въвеждане на приложения от създадените
класифицирани типологични модели към избрани примери на произведения от
четвъртия творчески период, свързани с обекта на изследване.
Първата задача, разработена в първа глава е от методологично и научно
естество; следващите три задачи, разработени във втора, трета и четвърта глава
са от типологично естество; последната пета задача, разработена в пета глава е
от експериментално естество. Използването на типологията има за цел да
систематизира

първо:

пространствено-композиционно-морфологичния

класификационен модел на произведенията, като първостепен фактор; второ:
жанрово-тематично-сюжетния класификационен модел на произведенията,
като второстепенен фактор; трето: творческата периодизация, класифицираща
генеалогично произведенията, като третостепенен фактор в обща зависимост от
функционални модели и по този начин да намери интроспективната връзка
между произведенията1.

Важен елемент от изследването е цитирането на технологична информация от Далчев
приложена към максимален брой анализирани типологични класификационни модели.
1
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Първа глава.
1. Типологични модели. Методологични и научни корелации.

Като основен методологичен подход, приложен към произведенията на
Любомир Далчев е приета типологията, като възможност, чрез която да се
обхванат, групират и организират неговите произведения в класификационна
система, обясняваща и осмисляща тяхната генеалогия, като паралелна
вазимносвързана авторска творческа система. Разбира се, когато се организира
тази система може да се окаже, че тя е недостатъчна да обясни напълно и
дълбоко тяхната същност, която съдържа много повече и сложно организирани
качества, но смисъла на този риск, се обяснява с предизвикателството на вече
създадения дискурс към типологично изучаване на творчеството му, чрез
класификацията на произведенията. Трябва да бъде ясно, че приложението на
типологията, като методологичен подход конкретно към тях няма за цел да
цензурира техните качества, създавайки схематична систематизация, което в
такива случаи е напълно възможно, а точно обратното: да създаде чувствителна
променлива систематика, управлявана от самите произведения. Терминът модел
е преформатирал класификационния таксон, като създава две функционални
връзки с произведенията: първата функционална връзка създава организация на
произведенията в таксономична класификация; втората функционална връзка
създава идеални образци-прототипи от таксоните, чрез моделите. Основната
типологична характеристика на произведенията на Далчев е свързана с
антропологичния им характер, поради което те създават основни корелации с
антропологията. Тя засяга по два начина произведенията: интроспективно и
екстроспективно. Нейното интроспективно проявление е от особена важност,
като сугестивен фактор, документиращ еспанзията на авторската творческа
генеалогия и относно крайното формулиране на съдържимото, затова връзката с
нея е задължителна, тъй като създава единствената жива комуникация с
произведенията. Самият творчески процес има интроспективен характер, който
е основан на самонаблюдение и самопознание, но създава дефицит на
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подготвеност в зрителя, относно емичните критерии 2. Затова интроспективният
му характер, първо: не е основен обект на изследването, а само вътрешен
коректив; второ: има неясни научни параметри, защото е изцяло сугестивен
фактор, провокиращ субективност на възприятието. Аналитичният процес е в
обратна посока,

насочен

и

свързан

с екстроспективния характер на

произведенията. В тази връзка периферните проявления на антропологията,
която покрива много по-общ проблем, са изразени чрез две корелации: първата
съотнася антропологията към антропометрията, където се създава научна
зона, като когнитивен подход към човешкото тяло, позициониран върху анализа
на пропорциите, съотношенията, каноните и мащабите, свързваща човешкото
тяло с архитектурата; втората съотнася антропологията към анатомията и в
частност към пластичната анатомия, където се създава научна зона, като
когнитивен подход към човешкото тяло, който обяснява първичната му
кинетика и създава динамиката на обема в пространството, свързваща
човешкото тяло с образователния процес. Тези корелации са причина за
откриването на синтеза на формата и механиката на функцията на човешкото
тяло, като основен екстроспективен фактор, определящ психологичната
сугестия.

В

тази

антропометрията

връзка
и

трябва

пластичната

да

бъде

анатомия

категорично
са

изяснено,

граничната

линия

че
на

пропорционално-метрична и функционално-динамична постулирана система
създадена от Далчев и причина за неговия категоричен отказ от търсенето на
аналогии с кубизма3 или съвременните течения в изкуството през 20 век4. Това
негово решение е обмислен самодисциплиниращ акт, изразен в дълъг и
последователен еволюционен процес в търсенето на съвременни трансгресивни

Наблюдение и анализ на културна система от позицията на участник.
Вж. Николов, С. За някои характерни черти в творчеството на Любомир Далчев от последните
години. – Изкуство, 1969, №4, 7. Вж. също: Николов, С. Народният художник Любомир Далчев
на 70 години. – Септември, 1973, №1, 228. Вж. също: Далчев, Л. Няколко думи за българската
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практики на морфологичните трансформации, много конкретно позиционирани
върху когнитивната страна в дискурса към човешкото тяло. За да бъдат
обяснени взаимовръзките на методологичните и научни маркери, определящи
посоката на изследването и приложенията им като класификационен фактор,
структуриращ произведенията, трябва да бъдат разгледани по обстойно
понятията: типология; модел, като методологични звена, свързани с предмета
на изследване и антропология; антропометрия; анатомия, като научни звена,
свързани с обекта на изследване и как индикират методологични и научни
функционални връзки с него.
Типологията5 е метод на научното познание, на базата на разпределение
на системи от обекти и тяхното групиране с помощта на общ, идеализиран
модел или тип. Типологията се използва за сравнително изследване на
съществените черти, взаимоотношения, функции, нагласи, нива на организация
на

обектите,

едновременно

съществуващи

и

разделени

във

времето.

Типологични проблеми възникват във всички науки, които се занимават с
множества от обекти, които са изключително хетерогенни по състав и решават
проблема с подредено описание и обяснение на тези множества. Като една от
най-универсалните процедури за научно мислене, типологията разчита на
регистрирането на приликите и разликите на изследваните обекти, на търсенето
на надеждни методи за тяхното идентифициране, и в своята теоретично развита
форма се стреми да покаже структурата на изследваната система, за да разкрие
тези закономерности, които правят възможно да се предвиди съществуването на
все още неизвестни или нерегистрирани обекти. Типологията може или
директно да се основава на понятието тип като основна логическа единица на
разчленяване на изследваната реалност, или да използва други логически
форми. Първата логическа форма, използвана в типологията е класификацията6,
чиято цел е сведена до изграждането на йерархични системи от класове и
техните подкласове въз основа на техните характеристики. Втората логическа
форма, използвана в типологията е систематиката7, предлагаща най-пълната и
разчленена класификация на даден набор от обекти с фиксирана йерархия на
описателните единици. Третата логическа форма, използвана в типологията е
на гръцки: τύπος. тип, образец, модел; на гръцки: λόγος. наука.
на латински: classis. разред; на латински: facio. правя; на гръцки: ταξινόμηση. класификация
7
на гръцки: συστηματικός. систематичен.
5
6
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таксономията8, в рамките на която са специално изследвани и обосновани
принципите на рационалната класификация и систематика. Общите принципи
на типологията по същество зависят от това как се интерпретира понятието
тип.

Историята на науката ни позволява да разграничим три линии в

тълкуването на това понятие и съответно три основни начина за конструиране
на типологията. Първата линия в интерпретацията на типологията е свързана с
представата за тип като постоянна, вечна идеална същност, която съществува
преди нещата или в нещата и се проявява в специфични или индивидуални
различия в качеството на идеалния тип. Втората линия в интерпретацията на
типологията е свързана с идеята за представянето на историческото разбиране
на типа като система в развитие. Третата линия в интерпретацията на
типологията е свързана с разбирането на типа като специален методологичен
инструмент, чрез който се изгражда теоретичната картина на реалността. В
същото време понятието за тип действа не като директно взето от реалността, а
като резултат от сложната работа на научното мислене, която теоретично
реконструира най-съществените характеристики на изследваната съвкупност от
обекти и ги обединява в понятието тип.
Моделът9 е нов обект, реален, информационен или въображаем,
различен от изходния, който притежава съществени за реализиране на
поставените цели свойства и в рамките на тези цели напълно заменя изходния
обект. Моделът представлява концентрирано изражение на същността на
предмета или процеса, като характеризира неговите основни черти. Притежава
по-голяма нагледност, от самите обекти, затова може да се използва активно в
образователния и изследователския процес, като играе ролята и на инструмент
за прогнозиране. Моделите на обекти от реалната действителност, като
предмети, процеси, явления, се използват за: представяне на обекти; обяснение
на факти; създаване на хипотези; получаване на нови знания за изследваните
обекти; прогнозиране. Моделът се характеризира от четири определени
категоризации:

крайност;

опростеност;

приближеност;

адекватност.

Създаването на модел на реално съществуващ обект, предмет, явление, процес
се изразява в замяната на реалния обект с негово подходящо копие, което
8
9

на гръцки: τάξις. ред; на гръцки: νομος. закон.
на латински: modulus. мярка, образец, прототип.
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спомага за изследването на обекта, предмета, явлението, процеса. Процесът на
създаване на модел се състои от три фази: преход от реален обект, предмет,
явление, процес към модел; изследване на преобразуваният модел; привеждане
на преобразуваният модел към обекта, предмета, явлението, процеса10.
Антропологията11 е много общо определяна като наука за човека и
човечеството, а в частност е научно изследване на човешкото поведение
и общества в миналото и настоящето. Антропологията е предимно социална
наука, която изучава голям брой въпроси от произхода и разселенията на
човешките същества, през родствените системи и културните им практики и
поведение в тяхната многоизмерност и многопластовост. Изучаването на
човешката природа е свързано с физическата му характеристика като животно и
уникалната му небиологична характеристика, наричана култура. Основна тема
на антропологията, от гледна точка на физическата характеристика на човека, е
структурата и функциите на човешкото тяло. Другата основна тема на
антропологията е понятието за културата и идеята, че човешката природа
представлява култура; че нашият вид е развил универсална способност да
възприема света символично и абстрактно и да го преобразява (включително и
себе си) с помощта на такива символи. Антропологията се основава на знания
от естествените науки, включително на откритията за произхода и еволюцията
на човека, човешките физически черти, човешкото поведение, различията
между различните групи хора, как еволюционното минало на човека е повлияло
на неговата социална организация и култура, и от

социалните науки,

включително организацията на човешките социални и културни връзки,
институции, социални конфликти. Антропологията е глобална дисциплина,
включваща хуманитарни, социални и естествени науки.

Границите на

антропологията с останалите науки, като: философия, биология, езикознание,
психология, социология, история, теология и медицина не са конкретизирани,
тъй като човекът, като обект на изучаване, се изследва и от всички тези науки.
Основните видове антропология са: археология; физическа антропология;
лингвистична
10
11

антропология;

социокултурна

антропология;

философска

Сравни: Тужаров, Х. Моделиране.<http://tuj.asenevtsi.com/APIS/APIS03.htm>.
на гръцки: άνθρωπος.човек; на гръцки: λόγος. наука.
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антропология. Археологията

изследва човешкото минало чрез неговите

материални останки от минали човешки култури, физически доказателства,
артефакти, фаунистични останки и човешки изменени ландшафти, които са
доказателство за културния и материалния живот на миналите общества.
Физическата

антропология изследва

биологичното

развитие на

човека,

разнообразни въпроси за произхода му, еволюционната му история, разселения
и продължаващото видоизменение сред общностите в света12. Лингвистичната
антропология, изследва как езикът влияе върху социалния живот, ролята му,
произхода му и начините, по които се изменя. Социокултурната антропология
обединява основните оси
антропология.

на

Философската

социалната

антропология

антропология

обхваща

и

културната

всички

видове

антропология, без да се свързва конкретно с нито един от тях, както и не е
отделен вид на антропологията13. Цялото творчество на Далчев е проникнато от
идеите на един съвременен хуманизъм. Произведенията му изследват
потенциала на човешкото, където дълбинната модулация на социалноисторическото в отношението минало-настояще-бъдеще са събрани в единна
категория, дори когато са свързани с конкретен времеви контекст и в тази
връзка е антропологичната им същност.
Антропометрията14 е един от основните методи на антропологично
изследване, който се състои в измерване на човешкото тяло и неговите части, за
да се определят възрастовите, половите, расовите и други характеристики на
физическата структура, позволяващи да се даде количествена характеристика на
тяхната вариативност. Тя е ранен инструмент на физическата антропология,
използван

за

идентифициране

на

физическите

различия

на

човека,

в палеоантропологията и в различни опити за корелация на физическото с
расовите

и

психологическите

характеристики.

Включва

систематично

измерване на физическите свойства на човешкото тяло, дескриптори на
размерите и формата на тялото15. Антропометрията е приложена спрямо
статиката и спрямо динамиката на човешкото тяло и поради това тя се дели на

Сравни: Антропология-същност. <http://www.referati.org/antropologiq-syshtnost/37281/ref>.
Сравни: Стойчев, В. Философски речник (The Cambridge Dictionary of Philosophy, Ed. 2,
1995.). Труд, 2009, 806.
14
на гръцки: ἄνθρωπος. човешки; на гръцки: μέτρον. мярка.
15
Сравни: Anthropometry. <https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropometry>.
12
13
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два типа, според приложението: структурна, която изследва размерите на
човешкото тяло в стационарно положение. За по-голямо удобство, измерването
на размерите на човешкото тяло и статичната телесна сила се прилага докато
човек стои неподвижно в определена поза; функционална, която изследва
границите на движението на отделните части на тялото. В реалния живот
човекът непрекъснато сменя положението на тялото си, което обяснява защо
човешкото тяло е предназначено за движение, следователно то не може да се
разглежда статично16. За Далчев структурната и функционалната антропометрия
са константни бази в изследването на покоя и движението на човешкото тяло,
като

физически

функционални

инструменти

на

пропорционирането,

характеризиращи психологичните напрежения.
Анатомията17 изучава и описва устройството и формата на тялото на
човека. Тя е специализирана дисциплина, произлизаща от биологията 18. За да се
открият логическите и абстрактни корелации на анатомията като научна
дисциплина, съотнесени към конкретните анализирани проблеми, е необходимо
е да се разгледа произхода и. Биологията е наука за развитието, устройството,
функциите и взаимоотношенията между живите същества, като същевременно
изучава и влиянието на външната природна среда върху тях. Към биологията
принадлежат морфологични и физиологични дисциплини. Морфологичните
дисциплини изучават структурата, строежа и формата, а физиологичните
дисциплини изучават функционалните проявления в растенията и животните
като живи организми. Трудно се постига усвояването на знанията за строежа на
човешкото тяло, ако не се разкрие тясната връзка с различните функции, които
изпълняват неговите органи. Затова деленето на дисциплините в биологията на
морфологични и функционални има конкретен смисъл. Двете основни
дисциплини в биологията отговарят на двата основни принципа на живата
материя: форма и функция. Същността на анатомията характеризира стройното
познание на формата, строежа и структурите на съставните части и органи на
човешкото тяло и техните взаимоотношения във връзка с функциите им. В
зависимост от целта при изучаване на формата и строежа на човешкото тяло се
Сравни: Модул 3: Антропометрия.
<http://www.bgtextiles.org/files/custom/flies%202013/Modul/MODULE3_SESSION_1_BG.pdf>.
17
на гръцки: ἀνατέμνω. разрязвам; на гръцки: ἀνα. разделям; на гръцки: τέμνω. разрязвам
18
Сравни: Чоканов, К. Пластична анатомия. С., 1994, 9.
16

9

различават

седем

систематична,

основни

разклонения

топографска,

на

възрастова,

анатомията:
патологична,

сравнителна,
динамична,

пластична19. Сравнителната анатомия изучава еволюцията в развитието на
органите и системите при животните и човека във филогенезата и в частност в
антропогенезата20.
структурата

на

Систематичната

човешкото

тяло

по

анатомия
органи

изучава
и

органни

формата

и

системи

с

последователното описание, затова е наречена още дескриптивна анатомия.
Топографската анатомия изучава строежа и структурата на човешкото тяло по
области

и

слоеве,

както

и

пространствените отношения между тях.

Възрастовата анатомия изучава структурните особености на човешките
органи в различни възрастови периоди от развитието на човека. Патологичната
анатомия изучава промените в структурата и органите на човешкото тяло в
периода на тяхното разрушаване. Динамичната анатомия или кинезиологията,
която разглежда трудовите, спортни и художествени движения на човешкото
тяло от гледна точка на кинетиката също принадлежи към анатомичните
дисциплини. Пластичната анатомия изучава външните форми на човешкото
тяло, както и отношенията между тях при статично и динамично състояние,
проблем на изобразителното изкуство: живописта и скулптурата. Тя е наука за
същността на материалната и изобразителната форма21. Пластичната анатомия е
най-чувствителният периферен физически функционален инструмент, чрез
който човешкото тяло е детайлно изследвано в творчеството на Далчев. Още
преди да бъде избран за лектор по художествена анатомия в ДХА между 193322194523 година, той

пише статия24, в която излага разбирането си за

необходимостта от изучаването на тази дисциплина.

Сравни: Чоканов, К. Пластична анатомия. С., 1994, 19-20. Сравни също: Анатомия на човека.
<https://bg.wikipedia.org/wiki/ >.
20
Сравни: Анатомията като наука.
<http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/есен_2017/Anatomy_introduction-17.pdf>.
21
Сравни: Чоканов, К. Пластична анатомия. С., 1994, 19-20. Сравни също: Анатомия на човека.
<https://bg.wikipedia.org/wiki/ >.
22
За точната дата Вж. Досие на Любомир Далчев – лектор по художествена анатомия. ЦДА, Ф.
№1047к, оп. №2, а.е. №95, лист №8.
23
След тази дата Далчев продължава да преподава художествена анатомия (1933-1948) и
анатомично рисуване (1945-1948), но вече като редовен преподавател (1945-1947) и редовен
доцент (1947-1955).
24
Вж. Далчев, Л. Най-новите методи на обучение по художествена анатомия. – Училищен
преглед, 1932, №1, 137-147.
19
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Втора глава.
2. Типологични модели. Основни корелации с обекта на изследване 1.

В рамките на антропологичният дискурс, антропометрията и анатомията,
дефиниращи

общ

когнитивен

подход

към

човешкото

тяло,

създават

екстроспективна връзка с информацията, съдържаща се в реалността. В тази
връзка систематичният процес, свързан с класификацията на творчеството на
Любомир Далчев е изцяло зависим от четири основни информационни маркера
и два вида необходима информация, които са категоризирани в изследването.
Свързването на данните от тези източници за всяко произведение, в обща
информационна база, създават основния автентичен документален фактор и
единствен коректив на систематичния процес. В този смисъл количеството на
информационната база, спрямо качеството и на автентичност е от определящо
значение за крайния резултат на изследването. Въведена е класификация спрямо
цялото творчество на Далчев, като първа систематика в типологичната
характеристика, свързана с обекта на изследване, чрез разделяне в две
типологични класификации. Всяка от тях съдържа три взаимносвързани
класификационни модела, чрез които са анализирани произведенията.
Първата

класификация

включва

пространствено-композиционно-

морфологичния класфикационен модел, който е събирателен от: пространствен
модел; композиционен модел; морфологичен модел.

Този класификационен

модел дефинира същностната генеалогия на вътрешните динамични фактори в
производствения процес, абстрактната системна рамка, в която е позиционирана
интроспективната когнитивност. В тази връзка трябва да се дефинират
понятията:

пространство;

композиция;

морфология,

които

създават

класификационните модели: пространствен модел; композиционен модел;
морфологичен модел, за да бъдат изяснени техните релативни взаимовръзки.
Пространството25 е безграничната триизмерна непрекъснатост, в която
се разполагат предметите, обектите и събитията и имат относително положение
25

на древногръцки: χώρα. пространство.
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и посока, при което броят на измеренията съответства на броя на различните
величини, които са необходими, за да се определи мястото в това многообразие.
Пространството е или нещо отделно съществуващо, или абстракция от
пространствени връзки на физическите тела26. Самото то може да бъде субект,
връзка между субекти или част от концептуална рамка. То не е емпирично,
извлечено понятие от опита на външния свят, а елемент на вече дадена системна
рамка, като притежание и използване, за структуриране на преживявания27.
Триизмерното пространство е геометричен модел, в който съществуват три
стойности, наречени параметри, за определяне на позицията на конкретен
елемент, точка, с което се въвежда термина измерение28. Понятието рамка,
приложено към обектите, и в частност към обектите на изкуството, променя
отношението за непрекъснатостта на пространството, по отношение на техните
крайни параметри. От гледна точка на своята функция рамката обособява
определено поле. В естетически контекст това отделяне може да се възприеме
като белег на фикция. Разглеждането на отношенията, които рамката установява
между оградената от нея фикция и обкръжаващата я реалност или въздействието на това ограждане върху обрамченото поле, определя рамката, като
основополагаща за автономията на творбата29. Ако приемем рамката като
извънестетическа даденост, ограждаща и разделяща живописно произведение от
обкръжаващата го реалност, създаваща неговата автономност, която се
дефинира в двуизмерното пространство, то в триизмерен план рамката може да
бъде разглеждана, като всички нейни функции бъдат приложени към
скулптурно произведение, което се дефинира от триизмерно пространство,
създадено от периферните му размери. В такъв случай еквивалент на рамката,
която огражда двуизмерната равнина на живописното произведение, ще се яви
триизмерната призматична рамка на скулптурното произведение, от което
следва, че рамката е екзистентна и по отношение на триизмерното
пространство. Чрез въвеждането на архитектурният термин фасада, като
аналитичен компонент, приложен към пространствения модел на Далчев, целта
е да се изяви конкретно търсената генеалогична връзка на произведенията му с
Сравни: Стойчев, В. Философски речник (The Cambridge Dictionary of Philosophy, Ed. 2,
1995.). Труд, 2009, 585-586.
27
Сравни: Space. <https://en.wikipedia.org/wiki/Space>.
28
Сравни: Three-dimensional space. <https://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional_space>.
29
Сравни: Байер, В. Рамка. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 441-442.
26
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архитектурата. Мащабът е средство за постигане на функционална и органична
съподчиненост на елементите в цялото чрез пропорционирането. В тази връзка
той е свързан с композицията в пространството. Във всички форми на
пластичните изкуства съществува човешкият мащаб, който е еталон за човека
като физическа и духовна мярка.

В дефинирането на пространството,

пространственият модел е определение, конкретизиращо основния модел на
пространствена организация, използвана в произведенията на Далчев. В
определянето на терминологията за обясняването му участват няколко основни
понятийни паралела: пространство; рамка; фасада; мащаб. В изследването
пространственият модел е разгледан през всички творчески периоди, приложен
в жанровете: архитектурно-скулптурен синтез, сферична скулптура, релеф,
живопис, рисунка, но поради абстрактната му същност и недостатъчна
примерна дефинитивност, неговите по-конкретни проявления, и липсващи
дефиниции могат да бъдат потърсени в композиционния модел, още повече, че
тяхната генеалогия е свързана. В този смисъл пространственият модел може да
бъде разделен на два (2) класификационни пространствени

модела,

последователно характеризирани в творчеството на Далчев: 1. Двуизмерният
условен пространствен модел; 2. Триизмерният пространствен модел. В
двуизмерният условен пространствен модел понятието рамка има двуизмерен
характер; фасадният модел е изявен в 1 фасадна равнина (монофасаден модел):
лицева, 1 центална основна гледна точка (рисунка, живопис). В триизмерният
пространствен модел понятието рамка има триизмерен характер; фасадният
модел е изявен в четири разновидности: 1 фасадна равнина (монофасаден
модел): лицева, 1 центална основна гледна точка; 2 междинни основни гледни
точки (барелеф); 2 фасадни равнини (полифасаден модел): лява профилна и
дясна профилна, 1 центална основна гледна точка, 2 междинни основни гледни
точки (ъглов орелеф); 3 фасадни равнини (полифасаден модел): лицева, лява
профилна и дясна профилна, 1 центална основна гледна точка, 2 междинни
основни гледни точки (орелеф); 4 фасадни равнини (полифасаден модел):
лицева, гръбна, лява профилна и дясна профилна с 4 центални основни гледни
точки, 4 междинни основни гледни точки (сферична скулптура).
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Композицията30

терминологично

е

свързана

с

геометричната

абстрактност на вътрешния строеж на произведението, който му придава общо
структурно единство, хармония, съразмерност или поддържа овладяно
напрежение. В основата на термина е залегнала идеята, че произведението не е
просто обединяване на разнородни съставки, а резултат от умишлено и
пресметнато

съчетаване

на

неговите

елементи31.

В

дефинирането

на

композицията, композиционният модел е определение, конкретизиращо
основния модел на композиционна организация, използвана в произведенията
на Далчев. В определянето на терминологията за обясняването му участват
няколко основни понятийни паралела: обем-обект; пространство-среда;
монофигуративност; полифигуративност; статика; динамика. В изследването
композиционният модел е разгледан през всички творчески периоди, приложен
в жанровете: архитектурно-скулптурен синтез, сферична скулптура, релеф,
живопис, рисунка, в принципите, които са разработени в релефните
изображения на българската дърворезба, за които има съдържателна примерна
дефинитивност, предлагаща достатъчна изчерпателност за приложенията им.
Определени са десет основни критерия, свързани в различна степен с
въпросните

релефни

изображения

и

разработени

в

пространствените

конструкции на композицията. В този смисъл композиционният модел може да
бъде разделен на десет (10) класификационни композиционни модела,
производни на тези критерии, последователно характеризирани в творчеството
на Далчев: 1. Периферната фасадна компресия на обема и периферната
фасадна компресия на пространството, определени от призматичното
пространство, създаващо пространствените параметри; 2. Съотношенията в
разпределението на плътните маси и празните полета, организиращи
композиционния модел; 3. Трансформацията на натурния обем в синтетичен
структурно-геометричен аналог, като основна причина за монументалното
въздействие; 4. Първичната сила на схематичния строеж със силно изразена
конструкция на композиционните елементи; 5. Статиката и динамиката на
композиционните елементи; 6. Съдържанието на национални белези в
определянето

на

типологичния

характер

на

морфологията;

7.

на латински: componere. слагам заедно, съставям.
Сравни: Моризо, Ж. Композиция. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 271272.
30
31

14

Демащабирането на пропорционалните съотношения между композиционните
елементи; 8. Хомогенността на композиционните елементи в изграждането
на единна пространствена структура; 9. Баланса в градирането на
светлината и тъмнината, като допълнителен фактор в създаването на
пространствена дълбочина; 10. Органичната зависимост между обемнопространствена концепция и краен материал.
Морфологията32 е неологизъм, който означава обща теория на
органичните форми. Терминът е свързан с изследване на формите, които са
едновременно идеи, форми и гещалт. Морфологията си поставя за цел да
проследи тяхното образуване и техните преобразувания, да разкрие законите,
които регулират динамиката на тези процеси. Морфологията не е наука, а
теория, описателен метод, който цели да разкрие смисъла на плана на природата
или на определено творение. Тя се вглежда във вътрешната структура,
отколкото във функцията или смисъла. Опитва се да разкрие артикулирането на
елементите в едно цяло и изработва типове, под които да подреди многообразието

и

разновидностите33.

В

дефинирането

на

морфологията,

морфологичният модел е определение, конкретизиращо основния модел на
морфологична организация, използван в произведенията на Далчев. В
определянето на терминологията за обясняването му участват няколко основни
понятийни паралела: обем; конструкция; деформация; материал; фактура. В
изследването морфологичният модел е разгледан през всички творчески
периоди, приложен в жанровете: архитектурно-скулптурен синтез, сферична
скулптура, релеф, живопис, рисунка, чрез конкретни стереометрични тела,
които са използвани като примерни прототипи в полето на потенциалното
изследване, създаващи една хипотеза за динамиката му. Потърсени са
причините за аналогиите между морфологията на произведенията и крайния
характер на стереометричните тела. В този смисъл морфологичният модел може
да бъде разделен на пет (5) класификационни морфологични модела,
последователно характеризирани в творчеството на Далчев: 1. Условна
сферична морфология; 2. Сферична морфология; 3. Многостенна (полиедърна)
морфология; 4. Кубична (хексаедърна) морфология; 5. Условна кубична
32
33

на гръцки: μορφή. форма; на гръцки: λόγος. наука.
Сравни: Кон, Д. Морфология. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 315-316.
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(хексаедърна) морфология. В Условната сферична морфология и сферичната
морфология за основно тяло, характеризиращо първичната примерност на
морфологичния характер е приета сферата34, а нейните производни са
ротационните тела35, от които основните, визуализиращи анализираната
морфология са:

сфера; елипсоид ;

цилиндър ; конус; пресечен конус. В

многостенната (полиедърна) морфология за основно тяло характеризиращо
първичната примерност на морфологичния характер е приет многостена
(полиедъра) 36, а неговите производни са ръбестите тела37 от които основните,
визуализиращи анализираната морфология са: платонови тела; архимедови
тела; каталанови тела; делтаедри; призма; антипризма; усукана призма;
купола; антикупола; бикупола; пирамида; пресечена пирамида; бипирамида;
скаленоедър. В кубичната (хексаедърна) морфология и условната кубична
(хексаедърна) морфология за основно тяло характеризиращо първичната
примерност на морфологичния характер е приет кубът38, като най-синтетичния
хексаедър (шестостен), а неговите производни са ръбестите тела със шест
четириъгълни стени (шестостени)39, от които основните, визуализиращи
анализираната морфология са: призма; паралелепипед ; куб, но освен тях има и
други видове, които също са подходящи примери за анализираната морфология:
антипризма; усукана призма; купола; антикупола; бикупола; пирамида;
пресечена пирамида; бипирамида; скаленоедър; платонови тела; архимедови
тела; делтаедри.
Втората

класификация

включва

жанрово-тематично-сюжетния

класификационен модел, който е събирателен от: жанров модел; тематичен
модел; сюжетен модел. Този класификационен модел дефинира периферната
генеалогия на външните динамични фактори в производствения процес,
конкретната системна рамка, в която е

позиционирана екстроспективната

когнитивност. В тази връзка трябва да се дефинират понятията: жанр; тема;
сюжет, които създават класификационните модели: жанров модел; тематичен
модел; сюжетен модел, за да бъдат изяснени техните релативни взаимовръзки.
на гръцки: σφαίρα; spháira.
Вж. Ротационни тела. <https://bg.wikipedia.org/wiki/Ротационни_тела>.
36
на гръцки: πολύεδρον; polýedron.
37
Вж. Тяло (геометрия). <https://bg.wikipedia.org/wiki/Тяло_(геометрия)>.
38
на гръцки: κύβος; cubus; на гръцки: εξάεδρο; hexáedron.
39
Вж. Шестостен. <https://bg.wikipedia.org/wiki/Шестостен>.
34
35
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Жанрът40 е съвкупност от устойчиви общи свойства на определен клас
произведения на изкуството. Понятието е тясно свързано с проблематиката на
литературата, поради което в конкретни епохи някои жанрове са се смятали за
същностно литературни. Въпреки това, въпросът за жанровете съвсем не се
препокрива с въпроса за литературността. Прилагането и възприемането на
жанрови черти мобилизират когнитивни категории и процеси, които надхвърлят
областта на литературните произведения и преминават в обща типология на
видовете словесност, дори напълно излизат от словесността, особено по
отношение на изразните качества41. В изследването терминът жанр е
преформатиран като жанров модел, в смисъла на родов прототип. В тази посока
на разсъждение извода е, че по отношение на изкуството жанровите модели са
родово свързани прототипи на един вид изкуство. Въвеждането на тази
терминология е много необходимо за изграждане на следващата систематична
стъпка, която е още по-близо до конкретиката на произведенията. В рамките на
терминологията, използвана за идентификацията на този проблем, е необходима
максимална прецизност. В творчеството на Далчев жанровият модел, който
дефинира предмета на жанра, може да бъде разделен на пет (5)
класификационни жанрови модела, като от една страна е спазена определена
академична

йерархичност,

приложенията

им:

1.

а от

друга,

степента

Архитектурно-скулптурен

на интензивност
синтез;

2.

на

Сферична

скулптура; 3. Релеф; 4. Живопис; 5. Рисунка. Архитектурата42 е интегрална
човешка дейност, обединяваща философия, наука, техника, познания за човека,
строителни умения, естетика. Исторически, архитектурата е трайно свързана
главно със строителната дейност, но комплексно тя представлява много посложно структурно изградена предметно-пространствена среда, в която
строителната субстанция, като компонент е във взаимодействие с други
компоненти: слънце, въздух, релеф, растителност, инженерни съоръжения,
технически системи, благоустройство, монументално-декоративни изкуства43.
Официалното понятие, което създава концептуалната рамка на синтеза, която е
свързана в частност с творчеството на Далчев, е синтеза на архитектурата и
на латински: genus. произход, съвкупност от същества или предмети; на френски: genre. род.
Сравни: Вую, Б. Жанр. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 162-164.
42
на старогръцки: ἀρχιτέκτων. пръв, главен строител.
43
Сравни: Булев, Т. Изкуството архитектура. <http://artdialog-bg.com/изкуството-архитектура2/>.
40
41
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монументалната скулптура или конкретно терминологично: архитектурноскулптурния синтез44.

Произведенията на Далчев

са адаптирани

към

класическото разбиране за архитектурно-скулптурния синтез, като постепенна
преориентация от архитектурни обекти (1933-1944), към мемориални обекти
(1944-1979), с известни изключения, което има паралелна корелация с
развитието на антропологичната концепция изобщо в творчеството на Далчев
през тези години, трансформирана от една класическо-естетична съзерцателност
към социално-експресивна изразност, която нерядко има и идеологически
характер. В изследването са взети предвид архитектурни обекти, разработени
интериорно и екстериорно и мемориални обекти, разработени интериорно и
екстериорно, които са най-изразителни проявления, по отношение на принципа.
Важно е да се спомене и конкретно потърсената връзка с приложенията на
сферичната скулптура и релефа към архитектурата, не само в конкретен
прагматичен план, но и като принципи, които са релативни към нейната
генеалогия, причината за която е характеризираната нагласа на Далчев към
проблематиката на архитектурата. В този смисъл и корелациите между
елементите на архитектурно-скулптурния синтез в неговото творчество:
архитектура, сферична скулптура и релеф, са от генеалогичен, а не от приложен
характер. В анализираният контекст може да бъде взето предвид и разбирането
на Далчев, но не пряко към архитектурно-скулптурния синтез, а по отношение
на монументалността. Скулптурата45 е изкуство свързано генеалогично с
триизмерното пространство. Връзката и със живописта и архитектурата се
дължат на общия им произход: като изкуства, които произлизат от рисунката,
където тя е намерение, предхождащо представянето на формалните особености.
Чрез образа, скулптурата се обръща към зрителното, а чрез обема, към
тактилното. Начините на изграждане на образните представи, тактилни,
оптически и тактилно-оптически, могат да действат както в живописни творби,
така и в скулптурни, в зависимост от формалното третиране при едните и
другите. Това е свързано с напрежението между повърхност и обем, което
насища скулптурата. И тук именно се създава ключовата разлика в понятията:

44
45

на английски: architectural synthesis.
на латински: sculpture. издълбана, изрязана творба.
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скулптура и сферична скулптура46. Това напрежение намира най-простото си
изражение в разликата между релеф, налагащ фронтално възприемане, и
сферичната скулптура, чието възприемане е от всички страни, освен когато не
изисква

специално

фронтално

възприемане.

Формулировката

за

противопоставянето на двата класически метода в скулптурата се изчерпва с
определението на третирането на материали, които се обработват чрез
прибавяне: моделиране, спрямо третирането на материали, които се обработват
чрез отнемане: скулптиране47. В творчеството на Далчев сферичната скулптура
се развива паралелно с релефа, както самостоятелно, така и в архитектурноскулптурния синтез, дори може да се каже, че тя стои в основата на творческия
дискурс. Класическите методи на моделирането и скулптирането са свързани в
една обща техническа категория, която е постулирана, противно на тяхната
нормативна генеалогия. Нещо повече, заедно с глината, като материя
подвластна на моделирането, и камъка, като материя подвластна на
скулптирането,

те са третирани в още по-разширен

прочит, спрямо

технологиите на кованата мед, кованото олово, кованото желязо, бетона,
изкуствения камък, керамиката, дървото, чугуна, бронза, алуминия, но
предимно в смисъла на една материална конструкция. В този смисъл е и тяхната
неманипулируема нова природа, неподвластна на инертността, но съобразена с
първичната природа на материалите. Относно разбирането на Далчев за
морфологичния характер на сферичната скулптура може да се каже, че тя
преминава през дълъг творчески трансформативен процес, през който се
създават основните морфологични модели практикувани от него. Релефът48 е
комплексна форма от двуизмерното изкуство на рисунката и триизмерното
изкуство на скулптурата, които имат генеалогична корелация, но докато
рисунката

си

служи

с

илюзорното

пространство,

изобразено

върху

изобразителната равнина, релефът съдържа пространствено степенуване, по
отношение на изобразителната равнина, поради причината, че съжителства в
реалното триизмерно пространство както сферичната скулптура. Той е свързан с
повърхността на архитектурна стена, която създава изобразителна, проекционна
равнина. Изявен е, чрез височинен обем с вариращи степенни размери над
Терминът замества общоприетия термин кръгла скулптура, който има неясни научни
параметри по отношение на триизмерността.
47
Сравни: Вую, Б. Скулптура. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 483-485.
48
на френски: relief.
46
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изобразителната равнина. По този начин релефът зависи от два фактора, които
определят неговото развитие: първият фактор, подобно на равнинното
изображение, зависи от изобразителната равнина; вторият фактор, подобно на
сферичната скулптура, зависи от неговия обем, който може да бъде увеличаван,
докато достигне до степен на реална триизмерност и се отдели от
изобразителната равнина. Релефът се класифицира в четири основни вида,
според височината, която регистрира над изобразителната равнина, от която е
производен и начина на третиране на моделировката: барелеф49, при който
обемите са изявени над изобразителната равнина, от нисък контурен обем, до не
повече от половината обем, чиято морфология е винаги отворена към
зрителната гледна точка; орелеф50, при който обемите са изявени над
изобразителната равнина, от половината обем, до реалния сферичен обем на
триизмерната сферична скулптура, чиято морфология има и затворени обеми
към зрителната гледна точка; потънал релеф51, при който обемите са изявени
под нивото изобразителната равнина, чрез остра врязана контурна линия, която
създава остра графична сянка, чиято морфология е винаги отворена към
зрителната гледна точка, а околната повърхност остава недокосната на нивото
на архитектурната стена; контрарелеф 52, при който обемите са негативно
изявени под нивото изобразителната равнина, представляващ конкавно
изображение на барелеф, чиято морфология е винаги отворена към зрителната
гледна точка. Барелефът, потъналият релеф и контрарелефът са въведени като
ситетична компилация, която би могла да характеризира релефния принцип,
практикуван от Далчев по-специално през четвъртия творчески период и
тяхното разбиране е значително по-усложнено. Той е преосмислен като
синтетичен продукт, еволюирал от сферичния объл обем: с конвексноекспанзивна повърхност, до кубичен, ръбест обем: с конкавно-депресивна
повърхност. Фасадната равнина често е провокирана от навлизане на обемите
под нейното ниво, което създава допълнителна експресия. Геометрията на
равнинността, също както и в сферичната скулптура от този период, навлиза
едновременно с въвеждането фактурата на повърхностите, която засилва
зрително-тактилната сетивност. В изследването са взети предвид барелефа и
на френски: bas relief.
на френски: haut relief.
51
на френски: relief coulé.
52
на френски: contra relief.
49
50
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орелефа, които са най-изразителни проявления, по отношение на принципа.
Съществено е осмислянето на релефа не сам за себе си, а като синтетичен
продукт в една организационна система заедно с архитектурата, като част от
нейната концептуална рамка. Всички дефиниции на живописта53 след
Ренесанса са насочени към тезата, че живописта е изкуство, което винаги
отговаря на стремеж да се легитимира живописната дейност, наблягайки върху
интелектуалното и измерение и социалния и престиж. Понятията стават
съществени елементи в новия теоретичен подход към живописта. Проблемите
на живописта са насочени към това, което се вижда. Чрез светлината, тя
анализира визуалната природа на обектите, а чрез елементите си: линия, петно,
цвят, перспективна рамка, както и съставните технологични части на
рисуването: вписване, композиция, разпределение на светлината, тя налага
необходимостта от разрешаване на проблеми, свързани с двуизмерността54.
Живописта не може да дефинира реалното пространство, затова нейната
същностна функция е насочена към средства, чрез които тя създава условно
триизмерно пространство. В конкретният случай са визирани единствено
живописните произведения на Далчев, тъй като в тях са приложени само тези
подходи, и които освен своя жанров характер имат и проучвателна цел, по
отношение на пространството. Разработваните концептуални проблеми на
живописта при Далчев имат класически характер, но за разлика от колористите
той решава не толкова проблеми, свързани с цвета, колкото по отношение на
композицията и светлината, като хармонично единство, чрез което може да се
разреши частично, но илюзорно, проблема за пространствената дълбочина. Тази
недостатъчност, свързана с преследвани от него цели впоследствие се оказват и
причината да се откаже от живописта за един дълъг период от 46 години, между
1933-1979 година, след който отново да я практикува 55. В композицията той
експериментира в няколко съществени зони: на еднофигурната композиция,
изразена, чрез стаиката и статичните синтетични форми; на многофигурната
композиция, изразена чрез динамиката и динамичните барокови форми, които
на латински: pictura. картина.
Сравни: Лихтенщайн, Ж. Живопис. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 171174.
55
Информацията, относно споменатият период е конкретизирана от факта, че липсва
информация той да е работил живопис през това време. В периода 1979-2002 г. Далчев отново се
връща към живописта, но няма точно датирано живописно произведение, което да маркира кога
се случва това.
53
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са прототипи на разработените впоследствие в скулптурата статични и
динамични, монофигуративни и полифигуративни модели. Рисунката56 е
основен начин на изобразяване, който дълго време е служил за норма в
пластичните изкуства. В качеството си на изкуство, се дели на многобройни
похвати и категории. Тя се противопоставя на цвета, придобивайки през
Ренесанса интелектуална стойност, засвидетелствана от двойното значение на
термина в смисъла, използван от италианските теоретици на изкуството. Думата
очертава двойната конфигурация:

умствена и ръчна, която превръща

материалната рисунка в резултат от мисловно изображение, във видим израз на
някаква идея. Спрямо живописта, терминът има няколко значения: като идея за
произведение: изобразяваща организацията на цялата творба от светлини, сенки
и цветове, но не като част от живописта; като етюд: изобразяващ фрагмент от
обект, както изглежда в действителност, за да бъде изобразен на конкретно място в произведението, като свидетелство за истинност; като част от
живописта:

изобразяваща

контурите

на

обектите,

пропорциите

и

съотношенията на външните форми в конкретен мащаб върху самото
произведение; като езкиз: изобразяващ първоначално хрумване, като творческа
потребност или за да не бъде забравено, където рисунката запазва
интелектуалното си измерение, но се възприема преди всичко от гледна точка
на изразната си стойност57. Рисунката в творчеството на Далчев има етюден
характер още от студентските години. Тя не е продукт на естетизация, нито на
преднамерен артистизъм, а е аналитичен дискурс относно обектите от
реалността. Тя съдържа когнитивен опит, който не е копиран директно от
натурата, а е преосмислен след наблюдение и тогава е възпроизведен от
позицията на познанието. От тази гледна точка разбирането на Далчев за
рисунката има корелация с ренесансовото разбиране за нея, като интелектуална
стойност, както и по отношение на двойната конфигурация: умствена и ръчна,
която превръща рисунка в резултат от мисловно изображение. В този смисъл е
проведена неговата подготовка по време на убучението извън България.

на латински: designare. маркировка.
Сравни: Лихтенщайн, Ж. Рисунка. Речник по естетика и философия на изкуството. 2012, 453456.
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Темата58 терминологично е свързана с авторската концепция, която
започва от подбора на определен житейски материал и формулиране на
проблем. Нейната дефиниция подчертава, че формулирането на този проблем,
не може да бъде преразказ на конкретни събития. Разбирането на темата създава
корелация с понятието идея. Съществува тясна връзка между темата и идеята на
творбата,

относно

концептуалната

и

тематична

цялост,

съдържаща

концептуални и тематични черти. Наред с основният смисъл на понятието,
темата предполага корелации и в по-широк смисъл, на предполагаща
присъствието и на различни вторични тематични линии. Колкото по-широк е
обхватът на житейския материал и колкото по-сложна е концептуалната основа,
толкова повече могат да бъдат тематичните линии. В този план темата може да
бъде социално значима или незначителна от социална гледна точка, но нейният
мащаб не може да бъде определян само от обосноваването си със социалния
интроспективен пласт59. Основната идея на едно произведение е изявена чрез
цялата му изразна система. Това е начинът на изразяване, който фундаментално
отличава идеята за произведение на изкуството от научната идея. Идеята за
произведение на изкуството е свързана с начина му на изразяване, затова не е
толкова лесно да се намери адекватно абстрактно нейно изражение, да се
формулира

изолирано

от

съдържанието

на

творбата.

Многобройните

определения на идеята могат да се сведат до няколко основни характеристики:
идеята е преди всичко същност; тя се отнася до множество еднакви неща и
явления; има извънпространствена природа, която изразява и нейната
трансцендентност; в качеството си на духовна природа, идеята е и сетивно
невъзприемаема същност60. В тази връзка тематичният модел, който е
преформатирал термина тема, дефинира предмета на идеята, а не
последователността
концептуалното

от

събития.

творческо

Тематичните

пространство

на

модели
жанровите

се

създават

модели

и

в
са

характеризирани чрез своя определен сюжетен регистър.

на гръцки: θέμα. тема.
Сравни: Тема и идея произведения.
<https://studme.org/55057/literatura/tema_ideya_proizvedeniya>.
60
Сравни: Радев, Р. Антична философия. С., 1988, 29-34.
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Фабулата61 е съвкупност от събития, свързани помежду си, за които се
съобщава в произведението. Тя може да бъде изложена в естествения ритъм на
хронологическия ред на събитията, независимо от това, в какъв порядък те са
въведени в произведението. Фабулата противостои на сюжета, при който
същите събития са

представени, в тази връзка, в която са дадени в

произведението съобщенията за тях. Накратко казано: фабулата е това, което е
било в действителност, а сюжетът: това, което е научил за него зрителя62.
Сюжетът63 е естетическа структура на повествователно произведение въз
основа на главните проявления на действащите лица в неговата фабула при
творческата му реализация във времево-пространствено отношение. Сюжетът
получава израз в разнообразни аспекти на формата и съдържанието съобразно с
характера на изобразявания жизнен материал и на конкретния жанр, чрез който
той добива естетическа реализация. Авторът разполага в едни случаи събитията
в хронологичен ред, в други в ретроспективен, в трети изоставя някои събития,
за да постигне по-силно внушение64. В изследването термините фабула и
сюжет са преформатирани като сюжетен модел, който дефинира обекта на
идеята. Това предефиниране е наложено и от факта, че визуалното изкуство,
интерпретиращо идеята, има изобразителен характер, който рядко развива
хронологична последователност, въпреки, че това не е напълно изключено.
Затова третирането на сюжетните модели, като причинна следственост,
подреждаща верига от събития, в която всяко едно е резултат от предшестващи
и причина за следващи, изявено в генеалогията на сюжета, трябва да бъде
свързано с проблема за динамичния наратологичен прочит.

на латински: fаbula. разказ, легенда.
Сравни: Неделчев, М. Фабула vs.Сюжет.
<https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/fabula-vs-s-ju-zh-et->.
63
на френски: sujet. сюжет, мотив.
64
Сравни: Литературни термини. Сюжет. <http://zamatura.eu/ezikova_kultura/Literaturnitermini/Siujet>.
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Трета глава.
3. Типологични модели. Основни корелации с обекта на изследване 2.

Систематичният процес, свързан с творчеството на Любомир Далчев
продължава с въвеждането на класификация спрямо жанрово-тематичносюжетния класификационен модел, като втора систематика в типологичната
характеристика, свързана с обекта на изследване. Жанровите, тематичните и
сюжетните модели бяха разгледани и анализирани в техните общи положения,
свързани с предмета на изследване, по посока на медийния инструментариум,
или творческия предмет. Сега е необходимо да бъдат разгледани в техните
частни положения, свързани с обекта на изследване, по посока на идейния
инструментариум,

или

творческия

обект.

Разликата

между

двете

характеристики е свързана с двата контекста, в които попадат. Касае се за две
различни проявления в рамките на еднаквите терминологични екзистенции:
жанр, тема и сюжет. Важно е да се отбележи йерархичната зависимост в която
попадат

функционалните

им

значения.

И

трите

елемента

на

този

класификационен модел попадат в различна степен на дуален активитет. Найясно в своята дуалност са проявени жанровите модели, след това тематичните
модели и най-слабо са проявени сюжетните модели. В тази връзка, когато става
въпрос за жанр, трябва да се имат предвид и двете му проявления: като
творческо средство и като творческа цел; когато става въпрос за тема, трябва да
се има предвид творческа цел, която има различни проявления; когато става
въпрос за сюжет, трябва да се има предвид творческа цел, която има единично
проявление в рамките на едно произведение, въпреки, че и трите елемента могат
да бъдат разгледани като предмет, спрямо своята генеалогия. Тази класическа
формулировка на систематичния процес е свързана по-конкретно с творчеството
на Далчев, поради това, че е единствената възможна на този етап да покрие
изцяло неговите параметри, затова в това изследване, тя е предпочетена като
функционален инструмент.
Според обекта на жанра, жанровият модел може да бъде разделен на
два (2) класификационни жанрови модела, използвани в творчеството на
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Далчев: 1. Фигурален жанров модел; 2. Портретен жанров модел. Тук може да
бъде позициониран и пейзажния жанров модел, за който има информация, че е
практикуван, но в изследването не са взети предвид пейзажни произведения на
Далчев, тъй като липсва визуална информация във вид на фотография или
репродукция за такива, които могат да определят параметрите му. Но
разработването на този жанров модел има своя логика, като продължение в
някои от използваните принципи от Далчев в композиционните решения, които
представят определена интериорна, ландшафтна или само пространствена среда,
в която са разположени обектите, чиито въздействия коренуват с асамблажа, без
да са принадлежни към него. Една от причините за тези твърдения е
характерното представяне на различните неодушевени материи, като елементи с
различна фактурност и различен технологичен етап на производство (скала,
терен, предмет, дреха), които са обекти на засилен интерес в творчеството му.
Във връзка с този жанров аспект фигуралният жанров модел може да бъде
разделен на пет (5) класификационни фигурални жанрови модела, използвани в
творчеството на Далчев: 1. Фигурална композиция; 2. Мъжка фигура (Мъжка
глава); 3. Женска фигура; 4. Детска фигура; 5. Животинска фигура. Този
класификационен модел има корелации с тематичния модел и затова се
разглежна индиректно свързан с него, като втори в реда. В друга връзка с този
жанров аспект портретният жанров модел може да бъде разделен на осем (8)
класификационни портретни жанрови модела, използвани в творчеството на
Далчев: 1. Портретна мъжка фигура; 2. Портретен мъжки бюст; 3.
Портретна мъжка глава; 4. Портретна женска фигура; 5. Портретен женски
бюст; 6. Портретна женска глава; 7. Портретна женска маска; 8.
Портретен детски бюст. Този класификационен модел няма корелации с
тематичния модел и затова се разглежна самостоятелно и диференцирано, като
първи в реда.
Според обекта на темата, тематичният модел може да бъде разделен
на двадесет и четири (24) класификационни тематични модела, използвани в
творчеството на Далчев: 1. Величие на човешкият дух; 2. Просветител; 3.
Светци

и

Светици;

4.

Библейски;

5.

Патриотика;

6.

Героика;

7.

Концлагеристи; 8. Революция; 9. Капитализъм; 10. Виетнам; 11. Младост и
безсмъртие; 12. Голо тяло; 13. Тоалет; 14. Поезия на делника; 15. Труд и
26

ежедневие; 16. Семейство; 17. Баща; 18. Майка; 19. Орфей; 20. Дон Кихот; 21.
Спорт;

22.

Торсове;

23.

Арлекин;

24.

Животни.

От

информацията,

характеризирана от Никола Мавродинов, Атанас Пацев в техните монографии и
от Любомир Далчев в неговите статии и интервюта, като единствени
достоверни източници, относно цикличната тематика и предвид нейната
повтаряемост, ретроспективност и смислова корелация, тези тематични модели
са

класифицирани

йерархично.

Те

са

транспонирани

в

практическа

проблематика на когнитивния авторски дискурс, като развитие на творческия
процес. С изключение на някои, техните наименования не могат да се смятат за
окончателно фиксирани, предвид оскъдната информация, която има за тях.
Подредени са по мащабност, драматизъм и психологична натовареност, както и
обхват от сюжетни модели, чрез които са представени. За по-ясна четимост,
всички са представени в последователна подредба, отделно едни от други.
Според обекта на сюжета, сюжетният модел може да бъде разделен на
четиристотин четиридесет и четири (444) класификационни сюжетни модела
използвани в творчеството на Далчев, характеризирани от всички познати до
този момент конкретни произведения, повечето от които са описани от
Мавродинов, Пацев и Далчев. Те също не са с окончателно фиксирани
местоположения, а с хипотетичен характер и могат да сменят местата си в
близки тематични модели. Причина за възможността от предполагаеми
релативни размествания е отново липсата на достоверна информация. Поради
същата причина, произведенията след 1979 година е невъзможно да бъдат
прецизно класифицирани по отношение на тематичните модели. Това налага
тяхното тематично идентифициране да бъде маркирано като продължение на
въведените тематични модели, без това да е съгласувано с каквито и да било
доказателствени аргументи от страна на Далчев или негови анализатори. Друга
причина, която спира този процес по удостоверяване и характеризиране на
произведенията, за които има информация е липсата на визуализиране, чрез
фотография или репродукция, поради което те не присъстват в окончателната
класификация.

27

Четвърта глава.
4. Типологични модели. Основни корелации с обекта на изследване 3.

След

дефинирането

и

класифицирането

на

пространствено-

композиционно-морфологичния класификационен модел, както и на жанровотематично-сюжетния класификационен модел и разглеждането им като
потенциален паралелно свързан типологичен механизъм в творчеството на
Любомир Далчев, в този етап от изследването се достига до положението,
към тези класификационни модели да бъде въведена и хронологията, чрез
класификация на произведенията в творческа периодизация, като трета
систематика в типологичната характеристика, свързана с обекта на изследване,
чрез разделяне в две типологични класификации: според хронологията; според
типологията. В първата класификация хронологичният ред на произведенията,
показва генеалогията на тяхното производство. Проследен е естествения
творчески ритъм, който тези произведения следват, както и причинноследствените корелации, които ги създават, но там липсва характеризиране,
което да групира техните качества. Представени са произведения, за които има
информация от различен характер65, която може да бъде разделена на четири
информационни

бази:

информация,

която

характеризира

или

описва

произведението и пояснява датировката на неговото производство и визуална
информация във вид на фотография или репродукция; информация, която
характеризира или описва произведението и пояснява датировката на неговото
производство, без визуална информация във вид на фотография или
репродукция; визуална информация във вид на фотография или репродукция на
произведението,

чиито

пояснения,

относно

датировката

на

неговото

производство са маркирани в по-широки граници; информация, която
характеризира или описва произведението, без да пояснява датировката на
неговото производство и без визуална информация във вид на фотография или
репродукция.

Във

втората

класификация

същите

произведения

са

реорганизирани и естествения творчески ритъм е нарушен, от което те губят
Монографиите на Никола Мавродинов и Атанас Пацев дават най-подробна представа за броя
на произведенията, наименуванията, датировките и отчасти тяхната визуализация.
65
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хронологичните корелации и биографичния контекст, но получават точно
позициониране

в

предварително

подготвената

схема

за

типологична

класификация, която позволява да получат по-точни характеристики. Процесът
на систематизиране се извършва съгласно свойствата на произведенията, а
крайния резултат от организирането им е подреждането на категориите в
йерархия, чрез тази класификация. Представени са само произведения, за които
има информация, която ги характеризира или описва и пояснява датировката на
тяхното производство и визуална информация във вид на фотография или
репродукция. Произведенията са разделени и преподредени в четири
типологични групи, които характеризират жанрово-тематично-сюжетния модел:
жанрови модели, според предмета на жанра; жанрови модели, според обекта на
жанра; тематични модели, които обединяват групи от сюжетни модели на
произведения; сюжетни модели на произведения, които се обединяват в групите
на тематичните модели. В тази класификация жанровите модели, тематичните
модели и сюжетните модели имат различно развитие, но се намират в постоянна
взаимовръзка. Двете класификации са позиционирани върху оперирането с една
и съща терминологична информационна материя за произведенията, която в
първия случай е обозрима аморфна маса от произведения с датировки в
творческата периодизация, но без конкретна типологична характеристика, а във
втория случай е систематизирана усложнена класификация с конкретна
типологична
идентичност,

характеристика,
чрез

която

произведенията

са

получили,

като

пространствено-композиционно-морфологичния

класификационен модел и жанрово-тематично-сюжетния класификационен
модел, разгледани по-рано, но вече не като потенциален, а като реално
осъществен, паралелно свързан типологичен механизъм, позициониран в
творческата периодизация. Тези трансформации на информационната материя
следват нейната многопластова структура, затова усложнената систематика на
втората

класификация

е

причинена

от

естествената

реакция

на

класификационния механизъм, приложен към произведенията в паралел,
изложен в последователна връзка66. Преди прилагането на двете класификации
В този етап от изследването статистическият характер на двете класификации има за цел да
синхронизира разчленената фактология на произведенията на Далчев, която се създава от
въвеждането на жанровите, тематичните и сюжетните модели. В автореферата е представена
само първата класификация, която дава информация само за броя, наименованията и
датировките на произведенията, съотнесени към творческите периоди.
66
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към произведенията е необходимо въвеждането на прецизна периодизация в
творчеството на Далчев. Тя се явява хронологичен коректив не само по
отношение на двете класификации, но изобщо към съпоставянето на
произведенията едно към друго в цялостната класификационна систематика.
Пространствените, композиционните, морфологичните, жанровите, тематичните
и сюжетните им характеристики, съотнесени към датировките, конкретизират
информация, чрез която произведенията са позиционирани в общото творческо
пространство. В тяхната генеалогия се забелязва определена последователност,
както и пикови инвенции, които са характеризирани от морфологичната
трансформация. Създадената периодичност е разгледана като сбор от маркери,
показващи постъпателна смяна на морфологичните модели в циклично следвани
тематични и сюжетни модели в творчеството му.
След запознаването с всичко конкретизиращо проблема, може да се
стигне до извода, че анализаторите на неговото творчество, рядко разделят
развитието му в обща логическа система, а още по-малко тя се опира на
систематичните принципи на типологична класификация. В техните анализи
има намерение, свързано с аналитична индентификация на конкретни
произведения, а не конкретно изискване за дефиниране на качествата им,
съобразно конкретните периоди, съотнесени към творчеството на Далчев, като
функционална типологична механика, чрез която да се достигне до цялостната
му класификация. Всеки от анализаторите има в различна степен фрагментарен
аналитичен подход спрямо творчеството му, в зависимост от това, кога е
направен анализа, като изследва определен творчески период или определени
творби и това не позволява да бъде обхванат цялостно класификационния
типологичен проблем. Освен това всички тези анализи са направени независимо
един от друг и липсва проследяване при всеки от анализаторите какво точно е
направено преди него в тази посока, с изключение на аналитичния паралел:
Никола Мавродинов-Атанас Пацев. В последователна хронологична връзка на
публикациите са разгледани техните позиции. Никола Мавродинов67 определя
изследваният от него период (1926-1942). Монографията му68 обхваща сериозен
Никола Петров Мавродинов (1904-1958). Български изкуствовед и археолог, професор, членкореспондент на БАН, действителен член на Българския археологически институт, роден
в Тутракан, Княжество България.
68
Мавродинов, Н. Любомир Далчев. С., 1942.
67
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обем от произведения за много кратък период със съответния обстоен
морфологичен анализ с наративен характер на всяко от тях, с малки
изключения. В монографията е определена като парадоксална смяната в
изразните средства по пътя на преминаването от живопис към скулптура. Тя е
обяснена с нарастващият интерес на автора към формата и пространството в
платното или рисунката, който довежда автора до това генерално решение.
Въпреки ясният знак за разграничаване на определен етап, те не са
категоризирани като два диференцирани хронологични периода.

Димитър

Бойков69 определя началото на творческият живот на Далчев от 1928 година.
Той разделя творчеството му условно на три периода: първият период (19281937), въпреки конкретната година, не е много ясно фиксиран: включва част от
живописният период, но той не е конкретно определен, тъй като според него,
истинското раждане на скулптора става по-късно, когато той напуска живописта
(1933). От друга страна, живописният период започва още по време на
обучението, но е визирано завършването на обучението като начален маркер.
Според Бойков, този период завършва до конкурса за скулптурна декорация на
Съдебната палата в София (1937). Вторият период (1937-1944) е определен с
ясни граници: започва от спечелването на конкурса за Съдебната палата в
София (1937) и продължава до началото на третия период, маркиран ясно от
Бойков. Третият период (1944-1958) започва непосредствено след 9 септември
1944 година, но остава отворен, тъй като статията70 е написана през 1958
година. Атанас Стойков71 в своята монографската статия72, характеризира три
по-значителни периода в развитието му. Първият ясно определен период (19331948) е обяснен със зрелостта на автора още с първата му скулптурна творба
Движение (1933) и предшестващите я шест години, потвърждение на
предположението за преходния характер на живописното творчество на Далчев.
Вторият период (1948-1957) е обяснен като застой в творческото му развитие,
дори връщане към външно наподобителство, обяснявайки причината за
промяната на морфологията с тенденциите, свързани с натурализма, култа към
Димитър Бойков (1927-2000). Български скулптор, професор, роден в Асеновград, Царство
България.
70
Бойков, Д. Голям български скулптор. Проф. Любомир Далчев на 55 години. – Пламък, 1958,
№4, 76-78.
71
Атанас Стойков Атанасов (1919-1988). Български изкуствовед, член-кореспондент на БАН,
роден в Болярово, Царство България.
72
Стойков, А. Братята Далчеви. Скулпторът.– Пламък, 1967, №18, 71-80.
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личността и влиянието на съветския социалистически реализъм. Този период е
ясно фиксиран като начална дата, но не и като крайна. В контекста на задачата е
маркирана и датировката на третият период (1957-1967), който е определен като
зрял, характерен с подчертано синтетично и обобщено изграждане на формата,
но и тя отново не е ясно определена. Атанас Пацев73 обхваща много по-широк
времеви отрязък (1926-1972) в своята монография74. В нея, имайки предвид
написаната преди него монография от Никола Мавродинов, той категоризира
ясно три обособени периода, които са обозначени като отделни глави: Анатомия
и функция на формата (1926-1944); Социален и национален генезис на стила
(1944-1958); Психология на движението (1958-1970). Живописният период е
третиран като преходен и не е отчетен диференцирано, а последният четвърти
период е загатнат без категоризация: Психологически и пластически синтез на
образа (1970-1972) и остава незавършен. Владимир Свинтила75 в своята статия76
маркира три периода с много неясни и неточни граници относно датироката, в
едни случаи свързани началните, а в други, с крайните дати по следния начин:
първият период (1933-1942) от творчеството на Далчев бележат творби като
Движение (1933) и Тоалет (1934) и завършва със скулптурната декорация на
Съдебната палата в София (1937-1944; 1966-1977). Вторият период (19421944) е характеризиран с екстериорната скулптурна декорация на Съдебната
палата в Русе (1939-1940). Третият период (1944-1977) е определен като
дълбоко изменен творчески, вследствие на социалистическата революция от 9
септември 1944 година, в който е отчетено изоставяне на класицизма,
анатомизма и трудно постигнатия пластически виртуозитет, засилване на
интереса към ежедневния живот и материалния свят. Слава Иванова77 в своята
статия78 представя по следният хронологичен начин творчеството на Далчев,
въпреки че, тя не е написана с тази конкретна цел. Живописните произведения
не са ясно категоризирани като период, но са фиксирани като хронология и
Атанас Пацев (1926-1999). Български живописец и илюстратор, роден в Пловдив, Царство
България.
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определени като първите живописни опити след завършването на ДХА (19261930-те). Ранният скулптурен период на Далчев (1930-те-1940-те) не е фиксиран
ясно. Последният творчески период (1960-те-1970-те) също не е фиксиран ясно
като хронология, но е обяснен с промяната на стила на Далчев, изразен в
трансформацията

на

човешкото

тяло

в

конструкция

от

заострени

стереометрични обеми79. Георги Монев80 в своята книга81 разграничава два ясни
периода. Първият период (до 1960), условно наречен "класически" не е
конкретизиран като начало. Включени са много произведения, които излизат от
конкретната хронология, обхващаща периода. Вторият период (1960-1979) е
наречен "бунтовен". По късно в същият текст той определя и трети период (след
1979), който не е споменат преди това, наречен "емигрантски", който е
характеризиран като вътрешнологична връзка между първите два периода, но
определението дадено от него е с неясни научни параметри.
След всичко изложено, се стига до въвеждането на периодизацията, като
хронологичен коректив в типологичната характеристика, конкретизирана,
съобразно анализирането на цялата налична информация. В тази връзка
творчеството на Любомир Далчев, може да бъде разделено на пет (5) творчески
периода, които показват последователното му развитие като автор, през което
той събира сериозен когнитивен опит. Причините, тези творчески периоди да
бъдат разделени точно по този начин, са продиктувани от определени фактори и
събития, които дефинират граничните зони между тях.
Първият творчески период (1926-1933), при който 1926 година бележи
края на обучението в ДХА София и заминаването в Италия, както и творческия
характер на произведенията след тази година, а 1933 година бележи прехода
между живопис и скулптура с произведението Движение82, обхваща 7 години и
включва произведенията: Етюд на женска фигура 1 (1926); Етюд на женска
фигура 2 (1926); Етюд на мъжка фигура (1926); Мъжки портрет (1926);
Портрет на жена (1926); Св. Варвара (1926-1929)83; Св. Екатерина (1926-

Терминологията е на Иванова.
Георги Монев. Български журналист, кореспондент на БТА.
81
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15.
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1929); Благовещение (1926-1929); Мозайка на гроба на Св. Константин-Кирил
Философ (базилика Сан Клементе, Рим,1929); Портрет на жена (1926-1933);
Портрет на момиче (1926-1933)84; Декоративно пано (1926-1933)85; Легенда
(1929); Автопортрет (1930); Етюд на мъжка фигура (етюд за Пиета 19301931); Етюд на женска фигура (етюд за Пиета 1930-1931); Пиета (19301931); Полагане в гроба (1932); Изгонването на Адам и Ева от рая (1932);
Анатомична човешка фигура (Одран мъж, 1932)86.
Вторият творчески период (1933-1944), при който 1944 година бележи
смяната на социално-политическата система, като стресов фактор в развитието
на всички български художници, обхваща 11 години и включва произведенията:
Движение (1933); Жена, която се съблича (Тоалет-Сузана, първи вариант,
1933); Г-ца В.П. (1933); Жена, която се къпе (1933)87; Жена с делва (1933-1942);
Момиче, което слиза (1934)88; Голо женско тяло (седнало момиче, 1934);
Тоалет (1934); Проф. Ал. Станишев (1934); Майка ми (1934); Глава на млада
японка (1934); Вакханка (1935); Зефир (1935); Изненада (1935); Пробуждане
(1935); Глава на младо момиче (1935); Глава на г-жа д-р М. Нотова-Узунова
(1935); Глава (изкуствен камък, 1935)89; Бюст на Ц. К. (1935)90; Робство и
освобождение (мъжка фигура, женска фигура и лъв от моста "Игото",
Габрово, 1935); Паметник на Рачо Ковача, Габрово (1935); Д-р Д. Данаджиев
(1935); Панчо Владигеров (1935)91; Глава на възрастен (1935)92; Бюст на жена
(1935-1940)93; Сузана (1936); Танц (1936); Момиченце (бронз, 1936)94; Ружа
Евстатиева (1936); Портрет на Цветана Папазова (Г-жа арх. Цветана
Папазова, 1936); Глава на М.Н. (1936)95; Дете (декоративен фонтан, София,
1937); Света Петка (бронзова икона, 1937); Женско тяло (малка фигура, 1937);
Пред олтара (малка фигура, 1937); Глава на жена (полиран изкуствен камък,
Произведение с липсваща фотография в монографията на Атанас Пацев.
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1937)96; Св. Никола (БНБ, 1937); Съдебна палата, София (1937-1944), трите
власти: законодателна, съдебна и изпълнителна (четири орелефа върху
капителите на ъгловите стълпове), Праисторическо правосъдие, Соломоново
правосъдие,

Крумово

правосъдие

(два

орелефа

върху

капителите

на

централните стълпове в бронз и един в гипс), две фигури на магистрати
(варовик, северна фасада); Глава на момиче (1938)97; Мома (1938)98; Ружа
Делчева (1938); Бюст на млада жена (Мария Григор Василева, 1938-1940); Две
фигури (теракота, Исторически музей Панагюрище, 1938-1942); Арх. Т.
Горанов (1938-1942); Д-р В. Вюрцингер (1938-1942); Глава на г-ца А. М. (19381942); Глава на мома (музей Атина, 1938-1942); Г-ца В. М. (1938-1942); Беба
ген. Никифорова (1938-1942); Нина (1938-1942); Бюст на млада жена (19381942)99; Г-ца Е.М. (1938-1942); Бюст на Богдана Кремен (1938-1942); Бюст на
г-ца М. Т. (1938-1942); Инге (1938-1942); Анни (1938-1942); Г-жа д-р М. В.
(Бюст на Мария Беловеждова, 1938-1942); Паметник на падналите за
Родината воини, Търговище (1939); Превземането на Одрин 13.03.1913 година (
релеф за Паметник на падналите за Родината воини, Търговище, 1939); Музика
(релеф, 1939); Мечти (1939); Съдебна палата, Русе (1939-1940), три женски
фигури над портала: Темида, Мъдростта, Милосърдието и картуш над
фасадата; Съдебна палата, Горна Оряховица (релеф, 1940); Съдебна палата,
Попово (релеф, унищожен, 1940)100; Момичето, което ходи (1940); Сестри
(1940); Дом на покойниците, Софийски централни гробища: Христос и
самарянката (унищожена, 1940-1942), Блудният син (1940-1942)101; Глава на
момиче (теракота, Исторически музей Панагюрище, 1940-те); Глава (колекция
Светлин Русев, 1940-те); Младост (1941); Момиче, което чете (1941); Голо
тяло (1941); Връщане от чешмата (1941); Тоалет (друга композиция на
старата тема, 1941); Момиче от изток (втори вариант на Тоалет, 1941);
Дете с делфин (декоративен фонтан, София, 1941); Водоскок (декоративен
фонтан, София, 1941); Първа рожба (дърво, 1941-1942); Майка (дърво, 19411942); След баня (дърво, 1941-1942); Мома (дърво, 1941-1942); Момиченце
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(дърво, 1941-1942); Давид (дърво, 1941-1942);Бюст на жена (колекция Светлин
Русев 1941-1942); Паметник на загиналите във войните, Ломци (1942);
Паметник на загиналите в Балканската война, Пчеларово (1942); Ева (1942);
Никоевска чешма (релеф, кв. Никоевци, Дряново, 1942-1944); Паметник на
загиналите във войните, Дряново (1942-1944).
Третият творчески период (1944-1962), при който 1962 година бележи
създаването на композицията Бунт102, която е възлова за промяната на
морфологията в развитието на Далчев като скулптор, обхваща 18 години и
включва произведенията: Момиче с цвете (Момиче с лале, 1944); Първа целувка
(1944); Строителен работник (1944)103; Молещо дете (ХГ Казанлък, откупена
1947, 1944-1947); Право момиче (1946)104; Момиче с пръчка (1946)105; Момиче с
плодове (1946)106; Глава на работник (1947); Паметник на Гоце Делчев, Скопие
(1947); Паметник на победата (проект, 1947)107; Паметник на загиналите за
свободата и във Втората световна война, Угърчин (Любомир Далчев, Иван
Фунев, 1948); Паметник на Васил Левски, Велико Търново (1948-1952);
Паметник на загиналите антифашисти, Брусен (1949); Картуши на Софийски
университет "Св. Климент Охридски"(1949-1952); Октомври (орелеф от
източната фасада на Паметник на Съветската армия, София, 1950-1953);
Момче с прашка (1950-те); Болното краче (1950-те); Спомени (1950-те);
Метачка (1950-те); Селянин от Трансилвания (1950-те); Тоалет (колекция
Светлин Русев,1950-те); Глава на мъж (етюд, патиниран гипс, Исторически
музей Панагюрище,1950-те); Момиче от изток (Жена с делфин, Източна
Венера, 1953); Жена, която се съблича (Тоалет-Сузана, втори вариант, 1953);
Христо Михайлов (бюст и фигура, 1953)108; Леяри (1953)109, Бригадири
(1953)110; Граничари (1953)111; Войната в Корея (1953); Альоша (Паметник на
Произведението е предизвикало полемични реакции на ОХИ' 62. Наред със защитниците на
концепцията на Далчев в това произведение, критиката е изразена най-крайно в докладът на
Атанас Божков, в който се подчертава, че произведението представлява не прогрес, а регрес в
еволюцията на своя автор и може да доведе до концепциите на абстракционизма. Вж.
Обсъждане на Общата художествена изложба – 1962. – Изкуство, 1963, №3-4, 7-73.
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съветкия войн-освободител, Пловдив, с колектив 1954-1957) ; Седнало момиче
(1955); Порт Саид (1956); Обед за бригадата (Хляб за звеното, 1956); Фасада
на лятно кино, Златни пясъци (1956): Орфей (фигура, унищожена), Ръченица
(релеф, унищожен), Театрални маски (релефи, унищожени); Декоративен
мотив (керамични плочи с кръчмарски сцени, бар Морско око, Златни пясъци,
унищожени, 1956); Св. Параскева (релеф, портал на храм Св. Параскева,
София, 1956); Голо тяло (бронз, 1957); След баня (Тоалет, патиниран гипс,
1957); Металурзи (релеф, Дворец на културата, Перник, 1957); Поп Богомил
(1958)112; Съпротива (Паметник на загиналите борци против фашизма и
капитализма,

Варна,

1959);

8

релефа

за

Паметник

на

загиналите

антифашисти, Варна (с колектив, 1959); Паметник на въстанието от 1850
година, Белоградчик (1960); Уплаха (1960)113; Арлекин (1960)114; Жажда
(1960)115;

Керамични

фигури

на

животни

(1960)116;

Вази

(1960)117;

Баскетболистки (релеф, зала Универсиада, София, 1961); Освобождение
(фигура-прототип за Паметник на загиналите борци против фашизма и
капитализма, Шумен, 1961).
Наведено момиче (...); Зеси (...); Момиче къса цвете (...); Домашна прислужница
(...); Декоративна мъжка фигура (...); Братче и сестриче (...); Рибари (...)118.
Четвъртият творчески период (1962-1979), при който 1979 година
бележи емигрирането на Далчев в САЩ, обхваща 17 години и включва
произведенията: Освобождение; Съпротива; Борбата на българският народ за
установяване на отечествено-фронтовската власт (две композиции и релеф,
Паметник на загиналите борци против фашизма и капитализма, Шумен, 19611964); Кавалерийска атака при Сатькьой 19.12.1916 година; Никола СимовКуруто, знаменосец на Ботевата чета 1876 година (2 релефа от
въстановяване на Паметник на падналите за Родината воини, Търговище,
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1961-1968); Бунт (изчезнала, 1962); Хотел Одесос, Варна: Плодородие (фигура,
ангобирана керамика, 1962), Зодиак (преградна решетка, метал, ангобирана
керамика, изчезнала, 1962); Гостенка (1962); Седнало момиче (1962); Агресор
(1962); Копнеж по рожба (двуцветна керамика, 1962); Копнеж по рожба
(дърво, 1962); Св. св. Кирил и Методий (проект за паметник в три варианта:
1962; 1963; 1969); Раненият командир (произведение в три варианта: 1962;
1963; 1968); Седнала фигура (теракота, 1962-1965); Седнала фигура (месинг,
1962-1965); Баба марта (теракота, 1962-1965); Голо тяло (шамот, 19621965); Неволя (1962-1965); Седлала женска фигура (колекция галерия Лоран,
1962-1965); Седнало момиче (1962-1965); Старица (вариант на Баба марта,
1962-1965); Тоалет (колекция Светлин Русев, 1962-1965); Фигура (колекция
галерия Лоран, 1962-1965); Циркова артистка (1962-1965); Освиенцим (19621965);

Права

женска

фигура

(колекция

галерия

Лоран,

1962-1965);

Билкоберачка (1962-1965); Миячка (Жена, която мие, колекция галерия Лоран,
1962-1965);

Перачка

(теракота,

първи

вариант,

1962-1965);

Перачка

(теракота, втори вариант, 1962-1965); Сестри (1962-1965); Майка (теракота,
1962-1965); Будител (1962-1965); Св. Иван Рилски (дърво, 1962-1965); Петел
(мозайка, 1962-1965); Тигър (мозайка, 1962-1965); Майка (релеф 1962-1965);
Релеф (прототип за Братска могила, Пловдив, керамика, 1962-1965); Люти
клетви (1963); Стачка (Пробуждане, 1963); Работници (керамика,1963); Жена
с ябълка (1964); Игра (Пионери, 1964); Фонтан, Русе (4 женски фигури, 1964);
Линч (изчезнала, 1965); Дон Кихот (1965); Копач (1965); За свободата (фигурапрототип за Паметник на хайдутството, местност Кушбунар, Сливен,
1965)119; Паметник на хайдутството, местност Кушбунар, Сливен (1965);
Орфей (колекция Георги Войнов, 1965); Борба против тиранията (1965-1970);
Баща и син (1965-1970); Големият и малкият Любомир (1965-1970); Добро
утро, татко (1965-1970); Първи стъпки (1965-1970); Татко се забавлява (19651970); Георги Димитров (1965-1970); Релефен фриз върху кръглата стена на
Летния театър, Варна (девет релефа, ангобирана керамика, 1966); Фрагмент
от капител (Съвремененно правосъдие, последен орелеф, централен югозападен
стълп, Съдебната палата, София, 1966); Съвремененно правосъдие (капител
на централен югозападен стълп, последен орелеф, Съдебната палата, София,
119
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(1966-1977); Ленин (патиниран гипс, 1967); Пиета (1967); Протест (Герой,
1967-1974); Паметник Братска могила, Пловдив (1967-1974); Борци (спортна
зала Дружба, Хасково, 1968); Семейство (бетон, ковано олово, квартал
Дружба,София, унищожена, 1968); Паметник на хан Аспарух (първи проект,
1969); Николай Коперник, Варна (портретен паметник, кована мед, Народна
астрономическа обсерватория и планетариум, 1969); Йордан Йовков, Добрич
(портретен паметник, бронз, 1970); Ленин, Пловдив (портретен паметник,
кована мед, разрушен, 1970); Ленин: знаме на прогресивното човечество
(каменина, кована мед, Любомир Далчев, Петър Атанасов, Димитър Балтев,
1970); Орфей и Родопа, Смолян (кована мед, 1970); Паметник на хан Аспарух
(втори проект, 1970); Великата тайна (1970-те); Автопортрет (1970-те);
Малка пластика (1970-те); Женска фигура (надгробие на Атанас Далчев, 1970те); 1923 година: Борба (1970-те); Йов (1970-1975); Концлагеристка (1970те); Отчаяние (изчезнала, 1970-те); Скръб (1970-те); Страдание (изчезнала,
1970-те); Труд (1970-те); Кариатиди (изчезнала,1970-те); Тъжната песен на
българите (изчезнала, 1970-те); Партията (етюд за Мемориал Братска
могила, Пловдив, 1970-те); Композиция (Две жени, 1970-те); Торс (ковано
желязо, 1970-те); Торс (първи вариант, колекция Тома Николов,1970-те); Торс
(втори вариант, колекция Тома Николов,1970-те); Поп Богомил (Василий
богомилът, 1970-те); Дон Кихот (Държавен Ермитаж, Петербург, 1971);
Номер 1 (футболен вратар, 1971); Лобното място на Ботев (проект, 1972);
Паметник на загиналите през Балканската, Първата и Втората световни
войни, Срацимир (1972); Виетнамска майка (1972); Декоративна женска
фигура (каменина, Любомир Далчев, Милка Стоянова, 1972); Глава на Ленин
(кована мед, Любомир Далчев, Петър Атанасов, 1972); Септември 1923-Майки
(1973); Блудният син (1974); Африка (1974); Малката концлагеристка-Зоза
(1974); Победа (Република, 1974); Чили 73-Протест (1974); Чили (1974);
Победа (проект, Паметник на съпротивата, Червен бряг, 1974-1981);
Паметник на съпротивата, Червен бряг (1974-1981); Паметник на загиналите
герои в концлагера Маутхаузен, Австрия (1975); Св.Климент Охридски (галерия
Елена Карамихайлова, Шумен, 1976); Паметник на трите поколения, Перущица
(26 релефа, варовик, 1976); За свободата (1976);

Паметник на победата,
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Хасково (1977); Войните на Самуил (1978); Среща с бъдещето (изчезнала,
1979); Паметник на Св. Климент Охридски, София (1979).
Циклоп (тематичен модел Капитализъм, ...); Война (тематичен модел
Капитализъм, ...); Домакиня (тематичен модел Поезия на делника, ...); На
нивата (тематичен модел Поезия на делника, ...); Момиче с хармоника (...);
Надпяване (...); Съревнование (...); Работник (...); Прабаба (...); Без земя и
синове (...); Аз ще бъда винаги с теб (...); Самолети (...); Любов (...); Мъка (...);
Моето съкровище (...); Горест (...); Надпяване (тематичен модел Младост и
безсмъртие, ...); Рок (тематичен модел Младост и безсмъртие, ...); Момиче с
китара (тематичен модел Младост и безсмъртие, ...);

Футболист

(тематичен модел Младост и безсмъртие, ...); Съвременно момиче (...); Пред
огледалото (...); Тъга (...); Спомени (...); Прадядо (...); Баща (...); Страдаща
майка (...); Паисий (...); Докер (...); Седнала селянка (...); Телякиня (...); На
простора (...); Къщовница (...); Бегач (...); Партизанин (...); Разстрел (...);
Раздяла (...); Съпротива (...)120.
Петият творчески период (1979-2002), при който 2002 година бележи
годината на неговата смърт, обхваща 23 години и включва произведенията:
Паметник на Джануариъс Макгахан (Ню Легсингтън, Охайо, САЩ, 1982);
Рисунка (корица към стихосбирка на Атанас Далчев, 1987); Рисунка (корица
към стихосбирка на Атанас Далчев, 1988); Рисунка (корица към стихосбирка
на Атанас Далчев, 1988); Рисунка (корица към стихосбирка на Атанас Далчев,
1989); Паметник на Джеси Оуенс (проект, 1990-те)121; Свети Франциск от
Асизи (проект за моста Голдън Гейт, Сан Франциско, 1990-те)122; Отнесени
от вихъра (акрил, 1990-те); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас
Далчев, 1990-те); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев,
1990-те); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1990-те);
Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1990-те); Рисунка
(илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация
към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към
стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка
Произведения с липсващи фотографии и датировки от монографията на Атанас Пацев.
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на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас
Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991);
Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка
(илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация
към стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към
стихосбирка на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка
на Атанас Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас
Далчев, 1991); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1992);
Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1992); Рисунка
(илюстрация към стихосбирка на Атанас Далчев, 1992); Рисунка (илюстрация
към стихосбирка на Атанас Далчев, 1992); Рисунка (илюстрация към
стихосбирка на Атанас Далчев, 1992); Рисунка (корица и илюстрация към
стихосбирка на Атанас Далчев, 1992); Бежанци (рисунка за преработка на
Паметник Братска могила, Пловдив, 1992); Окупацията – СССР (рисунка за
преработка на Паметник Братска могила, Пловдив, 1992); Съпротивата
(рисунка за преработка на Паметник Братска могила, Пловдив, 1992);
Отечеството страда (рисунка, 1993); Рисунка (корица към стихосбирка на
Атанас Далчев, 1993); Рисунка (илюстрация към стихосбирка на Атанас
Далчев, 1998).
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Пета глава.
5. Типологични модели. Приложения към избрани примери от четвърти
творчески период 1962-1979.

След класифицирането на типологичните модели в творчеството на
Любомир Далчев се достига до последната фаза на изследването, която има
експериментален

характер:

въвеждане

на

приложения

от

създадените

класифицирани типологични модели към избрани примери на произведения от
четвъртия творчески период, за които има подробна информация123. Досега
произведенията на Далчев бяха анализирани, като артефакти, които са обекти от
творческия процес, предвид техните общи качества в екстроспетивен план. Тези
произведения бяха класифицирани и позиционирани на точните си места в
типологичната система от модели. Разрешението на тази задача беше
необходимо във връзка с тяхната типологична идентификация, но тази
информация естествено е диференцирана в тази глава. Избраните произведения
са разгледани като триизмерни обекти, анализирани в интроспетивен план,
проблем който в предишните глави не е бил засяган и от тази гледна точка той
създава нов аналитичен дискурс. Въпреки, че този проблем отваря аналитично
поле в рамките на самите произведения, те продължават да се съотнасят едно
към друго, което е ясен знак за спазването на типологичния принцип и на този
етап от изследването. Това, разбира се не е станало от само себе си, а е свързано
с определянето на два проблема. Първият проблем е свързан с въвеждането на
термините ситуация и план при мемориалните обекти и фасада при
композициите, като аналитични дескриптивни инструменти в полето на анализа.
В контекста на изследването терминът ситуация има две значения: в
архитектурен план той е свързан с проблемите на

ситуационния план и

генералния план, означава чертеж, представящ общото разположение на
сградите (основни, допълващи, временни), паркиране, озеленяване, технически
Въпреки големият обем на тази информация, изборът е ограничен от две допълнителни
причини: липсата на най-важните произведения, които са изчезнали или унищожени;
невъзможността на този етап други произведения, които се намират в ателието на Далчев в
София, да бъдат заснети подробно. Всички те биха характеризирали още по-категорично
периода (1962-1979).
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елементи. Ориентира се на север и се представя в малък мащаб: 1:200 – 1:250124;
в теоретичен план означава сбор от обстоятелства и условия, които създават
едни или други отношения или които са в даден ситуационен аспект125. В
същият контекст терминът план има две значения: в архитектурен план означава
изчертано в определен мащаб графично изображение от хоризонталната (първа)
проекция на сградата. Може да бъде план на комплекс от сгради, на населено
място или на отделни части от него. На плана се показват конструкции на стени,
опори, покрития, примерно обзавеждане, схема на технологичните процеси,
озеленяване, транспортна схема и т.н.126; в теоретичен план означава начин на
разглеждане на нещо, гледна точка, аспект127. В контекста на приложението на
фасадата, монжовата проекция е вариант на ортогоналната проекция в
дескриптивната геометрия. По метода на Монж, проекционният апарат се
състои от три взаимно перпендикулярни равнини. Първата равнина се избира
хоризонтално и се нарича първа проекционна равнина. Втората равнина се
избира вертикално-фронтално. Тя се нарича втора проекционна равнина и е
перпендикулярна

на

първата

равнината.

Третата

равнина

е

взаимно

перпендикулярна на останалите две и съответно се разполага вертикалнопрофилно. Тя се нарича трета проекционна равнина128. В този смисъл всяка
ситуация, план или фасада са равнинните дескриптери на най-важните гледни
точки към обекта, които спазват ортогоналното позициониране. Изключение от
метода на Монж е единствено липсващата хоризонтална (първа) проекционна
равнина при фасадните анализи, която би внесла допълнителна информация, но
нейната информационна насоченост, поради мащаба не е заложена към гледната
точка на възприемащия обекта (с изключение на произведенията с малки
размери), затова окончатенното разрешение на този проблем засега остава под
Сравни: Ситуация. <http://mehandjiev-architects.com/kak-da/architectural-practice/архитектуренречник/>.
125
Сравни: Милев, А., Б. Николов, Й. Братков. Речник на чуждите думи в българския език. С.,
2007, 701.
126
Сравни: План. <http://varbanova-info.blogspot.com/2009/08/blog-post.html>.
127
Сравни: План. <https://rechnik.chitanka.info/w/план>.
128
Сравни: Монжова проекция. <https://bg.wikipedia.org/wiki/Монжова_проекция>; Сравни
също: Изобразяване на геометрични обекти. <https://eedu.nbu.bg/mod/resource/view.php?id=416103>. Сравни също: Касабов, О. Дескриптивна
геометрия.<http://math.vtu.bg/GeometrieDescriptive.pdf>.
124

43

въпрос. Вторият проблем е свързан с избирането на аналитичните точки, които
характеризират анализа. Основният въпрос е как да бъдат съотнесени качествата
на произведенията едни, спрямо други, без да се натоварват някои с повече от
други с по-малко качества, както и фокусът им да бъде винаги точно
пунктуален. Ако това условие не е спазено, тогава неминуемо анализите ще
бъдат провокирани от определена субективна нагласа с пристрастна насоченост.
За да бъде изключена тя са въведени стандартизирани неутрални концептуални
схеми за анализ, които не претендират за тотална изчерпателност, затова
остават в зоната на условността. Тези схеми са условни аналитични модели,
едни от многото възможни, приложени към всички разглеждани произведения.
Важният приоритет в принципа на въвеждането му е неговата неманипулируема
фиксираност, по отношение на всяко отделно произведение, която не позволява
на анализиращия да решава той качествата и недостатъците им. При тези
условни аналитични модели, изчерпателността, относно обекта не е възможна,
но важното е, че: първо: субективната преоценка ще бъде сведена до минимум;
второ: произведенията ще бъдат позиционирани и съотнесени фиксирано едно,
спрямо друго, а няма да бъдат анализирани всяко само за себе си, която
фиксация ще изяви още по-ясно техните релативни вазимовръзки. По този
начин произведенията ще станат осезаеми, като бъдат реорганизирани в живи
системи, които реагират по различен начин, спрямо фиксираните условни
аналитични модели. Оттук и паралелната цел на изследването е фокуса да
попадне не само към произведенията, а чрез тях да могат да бъдат изявени
характера

на

концепциите

на

Далчев,

като

когнитивен

личен

опит,

позициониран в рамките на българската и световна скулптура. Избраните
произведения са разделени на две групи: 1. Мемориални обекти129: комплексно
изградени обекти от социалната синтетична среда на архитектурно-скулптурния
синтез; 2. Композиции130: триизмерни обекти на сферичната скулптура, които

В приложения №1 и №2 към изследването са анализирани 4 мемориални обекта: 1. Паметник
Братска могила, Пловдив (1967-1974); 2. Паметник на съпротивата, Червен бряг (1974-1981);
3. Паметник на победата, Хасково (1977); 4. Паметник на Св. Климент Охридски, София
(1979).
130
В приложения №1 и №2 към изследването са анализирани 22 композиции: 1. Агресор (1962);
2. Миячка (1962-1965); 3. Люти клетви (1963); 4. Игра (1964); 5. Дон Кихот (1965); 6. Орфей
(1965); 7. Георги Димитров (1965-1970); 8. Пиета (1967); 9. Протест (1967-1974); 10. Борци
(1968); 11. Йордан Йовков (1970); 12. Йов (1970-1975); 13. Концлагеристка (1970-те); 14. Поп
Богомил (1970-те); 15. Септември 1923-Майки (1973); 16. Африка (1974); 17. Блудният син
129
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разрешават концептуални творчески проблеми. За тази цел са въведени два
условни аналитични модела.
Въведеният условен аналитичен модел за мемориалните обекти е от 2
точки, приложен върху планировката:


Ситуация (ориентировка на основната медиална ос спрямо урбанизирана
или ландшафтна среда).



План (1. основни зони с определена функционална характеристика; 2.
основни

функционални

части

с

определена

характеристика;

3.

функционални части с определена характеристика).
Въведеният условен аналитичен модел за композиците е от 10 точки,
приложен върху всяка тяхна фасада:


Фасада (1. лицева; 2. гръбна; 3. лява профилна; 4. дясна профилна).



Действие (на фасадата).



Функционална информация (на фасадата).



Силует (на фасадата).



Структурна характеристика (на фасадата).



Вертикална медиална ос. Хоризонтална медиална ос (на фасадата).



Пространствено степенуване (на фасадата в дълбочина).



Композиционни елементи (на фасадата).



Фигури (броя и позиционирането).



Действие (на фигурите).

(1974); 18. Малката концлагеристка-Зоза (1974); 19. Чили 73-Протест (1974); 20.
Концлагерист от Маутхаузен (1975); 21. За свободата (1976); 22. Войните на Самуил (1978).
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Заключение.

Използването на типологията като методологичен подход относно
систематизацията на творчеството на Далчев изпълни своята функция да
преформатира разбирането за цялостно творчество на конкретен автор,
рационализирайки

неговите

параметри

в

обяснима

систематика

от

класификационни модели. Типологичната процедура по систематизирането е
приложена чрез определяне и преподреждане на класификационните модели в
единна

взаимносвързана

система,

която позиционира всяко

конкретно

произведение на точното му място в типологична класификация в аспектите:
пространствен, композиционен, морфологичен, жанров, тематичен, сюжетен и в
частност към четвъртия творчески период 1962-1979 година. Във връзка с тази
нейна основна цел и определените пет основни задачи, позиционирани
паралелно на дискурсивите стратегии в петте глави на изследването са
направени следните заключителни забележки.
Забележка към първа основна задача. В първата класификация
създаването

на основен методологичен подход, чрез типологията показа

възможността за обхващане и организиране на произведенията на Далчев по
този начин. Преформатирането на терминът модел от класификационния таксон,
показа неговата адекватност по отношение на създаването на функционални
връзки с произведенията, относно организацията на произведенията в
таксономична класификация и създаването на идеални образци-прототипи от
произведенията, чрез моделите. Във втората класификация, характеризирането
на

основната

антропологията

типологична
и

връзка

на

периферните

и

произведенията
проявления,

на

Далчев

изразени

с

чрез

антропометрията и анатомията и в частност към пластичната анатомия
показа, че тези корелации са механични, но паралелно с това са и периферно
изразени маркери на интроспективната експанзивност на психо-сугестивните
функции, които обясняват причините за антропологичните екзистенции.
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Забележка към втора основна задача.

В първата

класификация

пространственият модел претърпява сериозна трансформация между първия и
втория творчески период и между четвъртия и петия творчески период, когато
са променени двуизмерните пространствени характеристики с триизмерни и
обратно, докато през втория, третия и четвъртия творчески период той е
разработван последователно и постоянно и не претърпява трансформативни
промени; композиционният модел, който се базира на композиционните
принципи на българската дърворезба не претърпява сериозна трансформация и е
разработван и насищан последователно и постепенно през всичките пет
творчески периода, дори по време на живописния и последния период, което
показва неговата канонична същностна функция; морфологичният модел
претърпява

най-сериозна

трансформация,

която

характеризира

основно

граничните зони на творческите периоди, което показва интелектуалното
развитие на автора в последователното търсене на рационализации, изразени
чрез стратегически концептуални структурно-пластични средства. Във втората
класификация жанровият модел, който дефинира предмета на жанра
(архитектурно-скулптурен синтез; сферична скулптура; релеф; живопис;
рисунка) претърпява сериозна трансформация между първия и втория творчески
период и между четвъртия и петия творчески период, когато от живопис и
рисунка се пренасочва към архитектурно-скулптурен синтез, сферична
скулптура и релеф и обратно; тематичният модел, който дефинира предмета
на темата и сюжетният модел, който дефинира предмета на сюжета, са
разгледани в общ план, поради причината че тяхното развитие е изцяло като
обекти в творческото пространство и проблем на следващата задача.
Забележка към трета основна задача. В първата

класификация

жанровият модел, който дефинира обекта на жанра, свързан с портретния
жанров модел, се разработва в различна степен през всичките творчески
периоди, което е заявка за интереса към този жанров модел. Въпреки това, той
претърпява известна трансформация. Във втората класификация жанровият
модел, който дефинира обекта на жанра разработва фигуралния жанров модел,
свързан с обекта на темата и с обекта на сюжета, който чрез сюжетните
модели изгражда и разработва тематичните модели, създавайки управляеми
множества от варианти, фиксиращи темите; тематичният модел характеризира
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цикличната

ретроспективност на идеята;

сюжетният модел

активира,

изобразителния характер на идеята. В тези типологични класификации
произведенията получават конкретни характеристики, свързани със жанровите,
тематичните и сюжетните модели, като обект, които ги диференцират в
сепарационни малцинствени групи, в които те са позиционирани ясно и
обозримо, освен това и като системи в развитие, но все още нямат ясна
периодична творческа принадлежност и така техните когнитивни качества са
обхванати частично.
Забележка към четвърта основна задача. Въвеждането на творческата
периодизация създава ново условие в типологичното форматиране на
произведенията и от там определянето на развитието на автора, което е изявено,
чрез позиционирането на произведенията в творческото пространство. След
маркирането на границите на творческите периоди е създадена следващата
възможност

за

произведенията.

преформатиране
В

първата

на

типологичната

класификация

информация

хронологичният

ред

за
на

произведенията, създаващ биографията на генеалогията им и причинноследствените им характеристики, индентифицира техният брой и ред, като
първични типологични качества. Във втората класификация типологичният ред
създава конкретен фокус, в който попада всяко произведение, където то
придобива най-точно и финално позициониране в нея. Последователното
представяне на двете класификации във всеки творчески период има
сравнителен функционален характер, съотнасящ произведенията, подложени на
прецизиращото ги условие, което се създава от типологичното характеризиране
във втората класификация.
Забележка към пета основна задача. В първата класификация,
включваща избрани мемориални обекти, и във втората класификация,
включваща избрани композиции, въвеждането на термините ситуация и план
при мемориалните обекти и фасада при композициите, като равнинни
дескриптери, визуализиращи най-важните гледни точки към обекта и
стандартизирани

неутрални

концептуални

схеми

за

анализ,

като

информационни словесни дескриптери на най-важните гледни точки към
обекта, са условни аналитични модели, провеждащи отново типологичния
48

характер на анализа. Все още не е напълно изяснено какъв да бъде броя, реда и
типа на пунктуацията, създаваща структурата на стандартизираните неутрални
концептуални схеми за анализ, като условни аналитични модели, затова е приет
експериментален вариант, чиито синтетични качества са свързани с много
въпроси, относно

адекватността

на точките

и

поради

тази

причина

окончатенното разрешение на този проблем, засега остава в проект.

Научни приноси.



Създаване на примерен методологичен модел, свързан едновременно с
темата

на

изследването,

обекта

на

изследването,

предмета

на

изследването, неговата основна цел, както и основните му задачи, като
интроспективна аналитична система, свързана с изследвания автор.


Създаване на примерен модел за прецизно типологично изследване на
творчеството на Далчев, класифицирано в йерархична систематика от
класификационни модели.



Създаване на прецизна класификация от пространствени модели,
композиционни модели, морфологични модели, спрямо творчеството на
Далчев, като реконструкция на информацията.



Създаване на прецизна класификация от жанрови модели, тематични
модели, сюжетни модели, спрямо творчеството на Далчев, като
реконструкция на информацията.



Създаване на прецизна периодизация в творчеството на Далчев, като
реконструкция на информацията.



Създаване на съдържателен архив от наименувания и датировки на
произведенията на Далчев, като реконструкция на информацията.



Създаване на съдържателен архив от фотографски източници за
произведенията на Далчев.
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Създаване на съдържателен архив от литературни източници за
творчеството на Далчев: литературни източници от авторски публикации
на Далчев; литературни източници от анализатори, които изследват
творчеството на Далчев.
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