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видими при дефинирането на ниския и високия 
релеф. Ще разгледаме няколко примера не с цел да 
ги критикуваме, а да видим проблемите, които 
произтичат от използваните в тях критерии. 
Например в речника с термини на изкуството на 
Едуард Луси-Смит за определяне височината на 
релефа и съответно вида му е използван крите-
рият ½ от реалната дълбочина на формата.
Според него тази граница дели ниския (фр. bas-
relief – барелеф, ит. basso rilievo) от високия (фр. 
haut-relief – орелеф) релеф. Граничната степен се 
нарича мецорелеф (ит. mezzo-rilievo). Авторът 
определя „барелеф“ като „Релефна скулптура, в 
която фигурите изпъкват на по-малко от полови-
ната от истинската им дълбочина спрямо фона“, 
а „мецорелеф“ като „Релефна скулптура, в която 
фигурите и предметите се виждат в полуобем, 
т.е. с половината от техния обем, изпъкващ над 
повърхността“1. Тези критерии се използват 
традиционно в професионални и изкуствоведски 
среди за най-общо ориентиране. За съжаление в 
много случаи те са практически неприложими. 
Невъзможно е обективно да се определи дали 
повече или по-малко от ½ от обема на формата 
излиза напред от основата, когато фигурите или 
изобразените обекти са несиметрични или са в 

Около въпросите, свързани с релефа, често има 
неясноти. Част от тях се дължат на самия бипо-
лярен характер на това изкуство, разположено 
между плоската основа и пространството пред 
нея, между двуизмерното и триизмерното. Друга 
част – на недостатъчната задълбоченост в ос-
мислянето и теоретичното интерпретиране на 
проблематиката, свързана с него. В този текст 
са споделени виждания, които синтезират част 
от моя профсионален опит в тази сфера и могат 
да дадат отговори на някои често възникващи 
въпроси. Той не формулира абсолютни опреде-
ления, а предлага алтернатива в разбирането и 
класифицирането на релефа. 

При определянето на вида на релефа според 
неговата ориентация по отношение на изобра-
зителната равнина нещата са ясни. Релефът е 
изпъкнал (позитивен) или вдлъбнат (негативен). 
Използват се и други синоними на вдлъбнат 
релеф, като „обратен релеф“ и „контрарелеф“. 
Видовете релеф според тази основна ориентира-
ност изразяват две противоположни състояния 
на динамично взаимодействие между материала 
и „празнотата“. Класическият релеф е позити-
вен. Той изразява активността и изявата на 
„пълнотата“ на материала в пасивната „праз-
нота“ на пространството. При негативния 
релеф респективно пространството навлиза и 
се проявява в пасивната в тези случаи плът на 
материала. Възможно е и съчетаване на позити-
вен с негативен релеф. Механичното обръщане 
на позитив в негатив и обратно е предмет на 
леярското изкуство. Всеки калъп на позитивен 
релеф, независимо от материала и технологията 
на неговото създаване, е негативен релеф (Фиг. 1). 
Очевиднaта простота при определянето на ре-
лефа според пространствената му ориентация 
силно контрастира с неяснотите при опитите 
да се разграничат видовете релеф според висо-
чината. Затрудненията в тези опити стават 

Фиг. 1 Калъпът на всеки позитивен релеф е негативен 
релеф.

1 Луси-Смит, Ед. Илюстрован речник на термини на изкуството. С., Петър Берон, 1996, с. 163.
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общо перспективно положение спрямо окото на 
зрителя. Други случаи, при които критерии като 
„половината от истинската дълбочина“ или „по-
ловината от обема“ са невъзможни за употреба, 
са тези, при които формите не изобразяват ви-
димата реалност. Очевидно е, че при неизвестна 
форма, която съществува само в творческата 
мисъл на автора, невидимите части, оставени 
на въображението на гледащия, са в непредвиди-
мо съотношение спрямо изпъкващите и съот-
ветно видими такива. Явно това разграничение 
не задоволява и самия автор на определенията, 
защото при дефинирането на високия релеф, той 
прибягва към друг, за съжаление още по-неясен и 
лишен от обективност критерий. Там орелефът 
е определен като „Релефна скулптура, която е 
врязана достатъчно дълбоко, за да внуши, че ос-
новните части на композицията почти се откъс-
ват от основата си“2. Тази дефиниция се опира на 
субективност в преценката дали е достатъчно 
врязването, кои са основните части, има или 
няма внушение, че именно те, а не други, почти 
се откъсват от основата и т.н. 

Да разгледаме друг пример. В „Енциклопедия на 
българските изобразителни изкуства“ за опре-
деляне вида на релефа според височината му е 
използван друг признак. Там при обяснението 
на понятието „барелеф“ се казва: „При барелефа 
изпъкналостта на формите не е голяма и обик-
новено не надминава равнището на една втора 
условно създадена плоскост“3. Трудно е да се задо-
волим и с това определение, ако се стремим към 
прецизност в разбирането. Тук като критерий 
е посочена изпъкналостта на формите и услови-
ето тя да не е голяма, но не са дадени отправни 
точки за определянето на тази големина. По-на-
татък се поставя допълнителното изискване 
формите да не надминават равнището на втора 
плоскост, за която единствено се уточнява, че 
е „условно създадена“. Ако към толкова неопре-
деленост добавим и уговорката „обикновено“, 
съдържаща се в това определение, виждаме, че 
вратата е широко отворена за изключения и 
интерпретации. Различните подходи в опитите 
за дефиниране на видовете релеф, предлагани 
от различни източници, водят непредубедения 
читател до объркване и неясноти. Моето разби-
ране е, че съществуващите понятия за видовете 
релеф и границите между тях, оформени при упо-
требата на традиционно прилаганите критерии 
за разграничаване, са приблизителни и неточни. 
Все пак наличните термини са от практическа 
полза за ориентиране в материята. 

Мисля обаче, че съществува прост приложим 
критерий, който категорично и недвусмислено 
разделя целия спектър от степени на релефа на 
две. Това е критерият „обратен наклон“ (Фиг. 2).
Обратният наклон е често употребяван в 

леярството термин. Използването му за опре-
деляне вида на релефа според неговата височина 
автоматично отстранява възможните коле-
бания в преценката. Той дава на определението 
измеримост и доказуемост. Може да се използва 
и при определяне на дълбочината (аналогична 
на височината при позитивния релеф) на вдлъб-
нат (негативен) релеф. Обратният наклон е 
признак, изразяващ тенденция към обособяване 
на самостоятелна форма и опита  да се от-
дели от своя първоизточник – материала на 
основата (Фиг. 3). Съответно при негативния 
релеф той изразява соловата интервенция на 
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Фиг. 2  Обратният наклон създава невидими зони за 
фронтално наблюдаващото око.   

Фиг. 3 При отделянето си от плоскостта формата 
неизбежно образува обратни наклони.

2  Луси-Смит, Ед. Цит. съч.
3  Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Т 2, С. БАН, 1987, с. 491.



част от празнотата в плътта на материала 
с тенденция към отделяне от пространство-
то-майка (Фиг. 4). Практически при зрителна 
дистанция, надвишаваща три пъти големия 
размер на изобразителното поле, наличието 
на невидими за фронтално наблюдаващото 
око зони означава наличие на обратни наклони 
и обратно – видимостта до всяка точка от 
повърхността на релефната творба е признак 
за липса на такива. Появяването на обратни 
наклони дели ниските от високите степени 
или видове на релефа (Фиг. 5). То е граница, с 
помощта на която лесно и обективно се опре-
деля мястото на конкретния релеф в широкия 
регистър от степени между плоскостта и пъл-
ната триизмерност. Съществува и друга важна 

граница в ска́лата от степени на релефа, но за 
нея ще стане дума по-нататък в изложението.                                                                                                                                     
                                        
Ниският релеф с нестепенувани в дълбочина 
планове възниква в дълбоката древност. Тъй 
като той намира съвършен израз и се ползва 
хиляди години в Древен Египет, без риск да сме 
некоректни можем да го наречем „египетски 
релеф“. Може да се спори около неговия произход 
и начало, както около всяко друго начало, но е 
сигурно, че в Древен Египет, където той про-
цъфтява и се превръща в основно средство за 
изразяване и комуникация, релефът произтича 
и е тясно свързан с рисунката и писмото. В 
този смисъл той не компресира триизмерните 
образи от натурата, а обратно – дава пласти-
чен израз на вече компресирани, двуизмерни 
образи – писмени знаци и рисунки. Следователно 
възникването му е предхождано от дълъг про-
цес на натрупване и рафиниране на визуалния 
човешки опит, от преминаването на живите 
впечатления от заобикалящата триизмерна 
среда в двуизмерни образи. Опитите на създа-
дения от ума абстрактен двуизмерен свят да 
се разшири и изпълни отново с живот довеждат 
до възникването на изкуството на египетския 
релеф. Така погледнато, е уместно да го разглеж-
даме по-скоро като пластична рисунка, откол-
кото като компресиран триизмерен образ. При 
него няма степенуване на дистанциите между 
възприемащото око и „пространствените“ 
планове в изображението. Принципът на това 
пластично третиране е съвършено прост и 
възможно най-лесният за осъществяване върху 
твърда основа. След гравиране на линеарната 
рисунка с равномерна дълбочина граничещите 
планове се отделят, като задните отстъпват 
в дълбочина. Това отделяне става само в съсед-
ство с линията, която така или иначе предста-
влява граница между тези планове. След зоната 
на разграничаване задните планове се връщат, 
плавно или не в зависимост от необходимост-
та при конкретното изображение, отново към 
изходната височина на плочата. Това движение 
на плановете навътре и навън е характерно за 
нестепенувания релеф и го отличава от всички 
други видове релеф. 

Въпреки че в релефите на Древния Египет 
обикновено се избягва редуването на много 
„пространствени“ планове, разграничаването 
им само където се срещат и липсата на сте-
пенуване в дълбочина дават тази възможност 
в рамките на материал (плоча) с много малка 
дебелина. Този вид релеф използва част от из-
разните средства на триизмерната пластика, 
но остава тясно свързан с плоскостта и запазва 
голяма част от илюзорността на рисунката и 
живописта. Той се „осъществява“ в диапазона 
между повърхността на плочата и дълбочи-
ната на гравираната рисунка. Пластичната 

Фиг. 4  Негативната форма е аналог на позитивната, 
но с обратен знак.

Фиг. 5 Високите степени на релеф се различават от 
ниските по наличието на обратни наклони.
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изразителност и усещането за триизмерност 
на изобразените форми се постига в тази тясна 
рамка чрез рисунката, перспективата, наклони-
те на плановете и преходите между тях.

В първата половина на скалата, отразяваща 
ниските, по-близки до плоскостта форми на 
релефа, откриваме още една съществена гра-
ница. Тя е там, където започва степенуването 
на дистанциите от наблюдаващото око до 
отделните планове в дълбочина. Това е важна 
граница, защото тя дели два качествено раз-
лични принципа на пространствено третиране. 
Единият, за който вече стана дума, можем да 
наречем „чист принцип на ниския нестепенуван 
релеф“. При него липсва степенуване на плано-
вете в дълбочина. Всеки заден план се завръща 
обратно към изходната височина на плочата и 
така разстоянието от равнината, определена 
от очите на гледащия и успоредна на изобра-
зителната равнина до най-високата точка 
на всеки от изобразените „пространствени“ 
планове е приблизително едно и също (Фиг. 6). В 
рамката на този принцип на изграждане имаме 
пластична разработка без реални простран-
ствени отношения между зрителя и плановете 
в  изображението. 

Другият принцип на изграждане е този, при 
който дистанциите от зрителната равнина до 
изобразените пространствени планове са сте-
пенувани (Фиг. 7). Колкото и да са малки разлики-
те в дистанциите до отделните планове, те 
маркират началото на един различен принцип 
на изграждане, сродяващ този вид релеф пове-
че с високия релеф и триизмерната пластика, 
отколкото с египетския релеф и рисунката. На-
чалото на степенуването на пространствени-
те планове е начало на триизмерно изграждане, 
макар и на едно компресирано пространство. 
Така погледнато, можем да твърдим, че „чис-
тият принцип на египетския релеф“ и „прин-
ципът на степенуване на пространствените 
планове“ определят две различни състояния или 
качества на релефа. Следователно различията 
между всички „степени“ на релефа след египет-
ския – чак до триизмерната пластика, са по-ско-
ро количествени. Те всички се изграждат на 
принципа на степенуване на пространствените 
планове, а разликата между тях е в степента на 
компресия на пространството или другояче ка-
зано, в дистанциите между наблюдаващото око 
и пространствените планове в изображението.  
В края на скалата е триизмерната пластика, 
която „обитава“ реалното некомпресирано 
триизмерно пространство. Можем образно 
да дефинираме разликата така: в египетския 
релеф имаме раздвижена равнина, а при всички 
останали – компресирано пространство. Това 
разбиране ни дава основание да твърдим, че 
„чистият принцип на египетския релеф“ изра-
зява релефа в неговия първичен концентриран 
вид, свързан с плоскостта, а всички останали 
степени и видове, наричани релеф, са хибридни 
състояния между него и триизмерната плас-
тика. Въпреки по-малкия диапазон, в сравнение 
с ниския степенуван релеф, нестепенуваният 
съдържа по-голям пластичен потенциал поради 
специфичното за него „огъване на плановете“, 
но това е тема, която остава встрани от фоку-
са на настоящия текст.

Все пак трябва да признаем, че ясните граници 
лежат в сферата на чистата теория, а свобода-
та на изразяване руши всяка граница в живота 
и в изкуството, така че първите крачки към 
излизане от „чистия принцип“ са направени още 
в релефите на Древния Египет и Двуречието. 

Вече разгледахме разликата между принципа на 
ниския релеф с нестепенувани планове, който 
означихме като „принцип на раздвижената 
равнина“ и този на  „степенуваните планове“ 
или „компресираното пространство“. В тези 
наименования (както във  всяко наименование 
по принцип) се съдържа известна условност. 
Сега ще се спрем на някои особености на сте-
пенуването на пространствените планове 
или дълбочини в релефите, принадлежащи към 

Фиг. 6 Релеф с нестепенувани планове. Разстоянията 
(a), (b) и (c) са равни.

Фиг. 7 Релеф със степенувани планове. Разстоянията 
(а),(b) и (c) са различни (степенувани).
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втория вид. Във физически реалното триизмер-
но пространство обектите са разположени на 
различни дистанции от окото на наблюдателя. 
Да разгледаме такъв пример. Ако сме в стая и се 
огледаме, не е изключено да видим следното: 

1. В най-преден план фигурата на наш близък
или колега (на около 1 м от нас); 

2. Прозореца зад него (на 3 м); 
3. Дървета, които се виждат през прозореца

(на 10 м); 
4. Сграда зад дърветата (на 50 м); 
5. Планина в далечния план зад сградата

(на 10 000 м); 
6. Небето (безкрайно далеч). 

Ако трябва да създадем релеф със степенувани 
планове, изобразяващ тази картина, ще имаме 
задачата да представим всичките шест плана 
в действителност разположени в едно нео-
бятно пространство, в рамката на диапазон 
от примерно няколко сантиметра дълбочи-
на. Рисунката и перспективата ще свършат 
основната част от работата по създаване на 
изображението. Повърхнините с техните раз-
лични наклони, преходи и степенувани планове 
ще го доизградят. Как обаче да степенуваме 
плановете? Класическият подход предлага 
следното решение: най-близкият план е най-ви-
сок, следващият – по-нисък и така до последния, 
който едва се отделя или е равен с фона. По 
този начин формите от предния план (в случая 
фигурата на нашия близък или колега) получават 
най-много обем и потенциал за пластична изява. 
С намаляването на височината на следващите 
планове, намалява и диапазонът за разработ-
ка в пластично и съответно в светлосянъчно 
отношение. Така към илюзията, създадена от 
рисунката и линейната перспектива, се добавя 
намаляването на светлосянъчния контраст в 
далечните планове – ефект, подобен на този 
при въздушната перспектива. Забелязваме, че 
между прогресията, отразяваща нарастване-
то на дистанциите от наблюдаващото око до 
отделните планове в реалното пространство, 
и тази, която отразява нарастването им в ре-
лефа, съществува обратна зависимост. Вижда-
ме, че най-далечните планове, разполагащи се в 
пространство с най-голяма дълбочина, в релефа 
са представени с най-малка височина и съот-
ветно са най-силно компресирани. Така най-пред-
ните планове са представени чрез най-слабо, а 
най-задните чрез най-силно сгъстено простран-
ство. Дълбочината на небето, клоняща към 
безкрайност, претърпява най-мощната компре-
сия и е сведена до почти абсолютната плоскост 
на фона. 

Нека отбележим още една зависимост. Колкото 
повече планове трябва да изобразим, толкова 
по-прецизно трябва да ги степенуваме в рам-

ките на диапазона, зададен от дебелината на 
материала (когато релефът се създава чрез 
отнемане от твърд материал с определена 
дебелина) или други ограничаващи фактори. 
При увеличаване броя на изобразените плано-
ве съществува и алтернативата увеличаване 
височината на релефа. Този подход е характерен 
за релефите, изградени на принципа на степе-
нуваните планове при използването на мето-
да на напластяване в материали като глина и 
восък (съответно – теракота, бронз). Той може 
да бъде наблюдаван в образци от много епохи. 
Стремежът към убедителна илюзия за реално 
пространство достига в крайната си степен 
до съчетаване на степенувания релеф с кръгла 
скулптура в рамките на едно произведение.
Зависимостта на височината на релефа от броя 
на изобразените планове не съществува при 
нестепенувания релеф. При него редуването на 
изобразените пространствени планове може 
да бъде безкрайно и практически се ограни-
чава единствено от размерите на избрания 
формат. Ако можем да увеличим двуизмерното 
изобразително поле безкрайно, ще можем да 
изобразим безкрайно много планове в рамките 
на ограничена пространствена дълбочина. При 
степенувания релеф това би било невъзможно 
поради нейното изчерпване (Фиг. 8). От казано-
то дотук можем да обобщим, че съществуват 
две обективни граници, които делят видовете 
релеф според тяхната височина и според тех-
ния принцип на изграждане. Едната е „обратни-
ят наклон“. Липсата му свързваме с формите 
на ниския релеф, а неговото наличие – с тези на 
високия и тенденцията на формата към откъс-
ване от плоскостта и пълноценна триизмерна 
изява. Въвеждането на понятието „обратен 
наклон“ внася яснота и позволява избягването 
на грешки и неточности при установяване 
вида на релефа според неговата височина. Това 
определя когнитивната му сила и ползата от 
неговата употреба.

Другата граница дели релефа с нестепенувани 
планове от този, изграден на принципа на сте-
пенуваните планове. По същество тези две гра-
ници принадлежат на две отделни ска́ли. Едната 
определя релефа според височината му, а друга-

Фиг. 8. Нестепенуваният релеф може да представи 
много планове в малка дебелина на материала. Това е 
труднопостижимо при степенувания. 
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на проф. Илия Иванов Илиев, и по-точно върху 
взаимодействието на пластиката и релефа 
със стенописните техники в него. Има обаче и 
стара причина, а тя е, че още в студентските 
ми години бях провокиран от моя преподавател 
по скулптура Илия Янков Илиев да разсъжда-
вам върху начините за изграждане на релефа. 
С времето се добрах до някои отговори, част 
от които споделям тук. Дълбоко съм благода-
рен и на двамата. В този текст са изложени 
общи възгледи за релефа, но не са засегнати 
редица важни въпроси, свързани с него. Това са 
въпросите за светлината, цвета, материала, 
техниката, както и някои особености на плас-
тичността при нестепенувания релеф. Надявам 
се, че тези теми, както и прецизни дефиниции 
на видовете релеф ще бъдат включени в един 
бъдещ по-обемен труд.
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Фиг. 9. Двете граници в единната скала.  

та – според принципа на неговото изграждане. 
За простота ги представяме в синтезиран вид 
като една ска́ла (Фиг. 9). Релефът с нестепенува-
ни планове произлиза от и е родствен с линеар-
ната рисунка. Той принадлежи на плоскостта 
и се изгражда според принципа, който условно 
нарекохме „принцип на раздвижената равнина“. 
Релефът със степенувани планове преодоля-
ва господството на равнината и  навлиза в 
„пластовете“ на физическото пространство. 
Релефът с обратни наклони дава ясен израз на 
това преодоляване, като проявява тенденция 
към откъсване от плоскостта. Видовете на 
релефа след египетския, независимо от наличи-
ето или не на обратни наклони, са родствени 
помежду си и се изграждат според „принципа на 
компресираното пространство“. С намаляване-
то на компресията високите форми на релефа 
се доближават до триизмерната пластика.

Накратко казано, съществуват нестепену-
ван и степенуван релеф. Степенуваният се 
дели на нисък и висок според наличието на 
обратни наклони.

Повод за написването на статията е едно мое 
изследване върху прекрасното творчество 
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