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Василий Иванович Кандински и принципа на вътрешната 

необходимост. 
Символиката на цветовете 

Ива Владимирова 
преподавател по живопис в Базов факултет 

към  НБУ 
 

  Създателят на абстрактното изкуство, руският художник Василий Кандински 

(1866-19449) прави своята първа абстрактна картина в историята на модерната живопис 

през 1910 година и публично известява този факт в историята на изкуството. 

 

                    
 Една година по-късно публикува своя трактат „За духовното в изкуството", 

където обяснява и регламентира структурата на новия пластичен език като дефинира 

специфичните понятия и термини. Неговият трактат започва да изпълнява функцията 

на учебник на абстрактния живописен език, със своеобразна граматика и речник. 

                                
Василий Кандински                                                 Василий Кандински в ателието 
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 През 1913 Василий Иванович публикува спомените си където описва изминатия 

от него творчески път от изразяването му чрез реалистична художествена форма до 

създаването на новата съвременна изобразителна форма. Там той обръща внимание на 

съдбовните моменти в неговия живот, които го отвеждат до откриването на 

абстрактното изкуство. Големият български изкуствовед проф. Димитър Аврамов, един 

от високоерудираните изследователи на абстрактното изкуство, в своята книга 

"Естетиката на модерното изкуство" описва тези показателни житейски епизоди. И 

както всеки един, който посвещава себе си в реализацията на духовна цел и активно 

търси пътищата за нейното намиране, Кандински вижда в уж привидната случайност 

знака за продължението на своя път.  
 Първото от тези знаменателни събития произлиза от посещението на изложбата 

на френските импресионисти в Москва през 1895 година от Кандински и по-точно 

необикновеното въздействие на една от картините на Моне, изобразяваща купа сено, 

„усетено и почувствано от Василий Иванович в силна степен.” До този момент той 

почита и харесва изкуството на руските традиционалисти където реалистичната 

изобразителна форма и сюжетът в неговите исторически или библейски измерения, са 

основни и типични негови характеристики. Тъкмо обратното, картината на Моне 

изобразява само един обект - купа сено, материализирана чрез неговия блестящия 

колорит, изтъкаващ картинното пространство и майсторски обозначаващ присъствието 

на светлина и сянка.  
 В картината „ Купа сено” наблюдавана от Кандински отсъствал сюжета на 

библейския или исторически разказ и въпреки това тя се запечатва в неговата памет. В 

анализа на творбата направен от основателя на абстрактното изкуство впечатлява 

извода, който той дефинира и стратегически прилага в създаването на новата 

художествена форма. ”Несъзнателно обектът, използван в творбата като необходим 

елемент, изгуби за мен своето значение.” 
 Кандински търси усилно и енергично в продължение на две години възможния 

еквивалент, с който могат да бъдат заместени реалистичните изображения на обекти от 

природната и градската среда. Прави експерименти с чистите форми от сферата на 

геометрията. Неуморно търси отговорите на застаналите пред него въпроси, свързани с 

формата и пространството, цвета и живописната композиция. Така той успява да 

изгради теоретическите основи на новото направление в изкуството в своя трактат „ За 

духовното в изкуството”.  

Второто голямо събитие в творческата автобиография е откровението, което е 

получил от едно изпълнение на Операта Лоенгрин,,, на Вагнер ,,Тук вече той, е 

видял напълно реализирано това, което е почувствал пред картината на Моне,... 

„чудната хармония на струнните и духовите инструменти са породили в душата му 

видението на една неизразима красота и са го накарали да види всички свои цветове 

и линии в незабравими съчетания. „Аз открих в изкуството неподозирана мощ и ми 

изглеждаше очевидно, че живописта притежава средства толкова силни както тези 

на музиката и че живописта би могла да изрази душевността на художника само с 

цветовете, линиите, формите тъй както прави това музиката”. Но да отстрани 

природата изцяло от своите картини му се струва невъзможно. 

 Третото важно житейско събитие е свързано с рисуването на различни обекти в 

природната и градска среда.  

 Една привечер Кандински се прибира в своето студио с нарисуван пейзаж от 

околностите на Мюнхен и внезапно забелязва сред многото закачени по стените 

картини една, която "блести с неповторимо вътрешно сияние". Приближавайки към нея 

установява, че е негова картина, закачена наопъки и изобразява експресивно нарисуван 

от него пейзаж. Опитва се в условията на другия ден при дневна светлина да добие 
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предишното впечатление, но напразно - картината разкривала реализма на 

нарисуваното. Кандински стига още по-далеч от предишния анализ.  „Стана ми ясно, 

че обектите вредяха на моята живопис.” 
 Като обективен изследовател и съзнателен творец той остава верен на себе си и 

продължава своите търсения до създаването на първата абстрактна картина като не 

прекъсва силом връзката с природата. Целта му е да докаже с точно намерени 

аргументи и критерии истинската същност и живата духовност на създаваната от него 

нова художествена форма. За него е необходимо да намери доказателствата, че тя се 

различава и издига над обикновената декоративност, присъща за "килима или 

вратовръзката".. 
 "Всяко художествено произведение е дете на своето време, често пъти е 

майка на нашите чувства". – Това е първото изречение от трактата на Кандински, с 

което той още в началото подсказва за съществуването на принципа на вътрешната 

необходимост и неговата стратегическа роля.. 

 „Според него всеки културен период създава свое изкуство със специфична 

форма и илюстрира резултата от използването на отминали художествени принципи в 

съвременния културен живот с раждането на мъртво родено дете. Сравнява 

подражателството към предишни художествени форми с поведението на маймуната, 

която копира човешкото действие или даден жест без да има съзнателност за него 

 Принципът на вътрешната необходимост” е създаден от Кандински е 

теоретически e блестящо обоснован в неговия трактат. Същевременно става основен 

критерий за принадлежността на дадено произведение към истинското изкуство. 
Формулиран е от Кандински като сбор от три елемента свързани в органично единство. 
 От гледната точка на Кандински художествената творба се състои от два 

елемента - вътрешен и външен. Вътрешният е нематериален и е изживяната емоция, 

външният е материален и представлява художествената форма, в която тази емоция се е 

изразила. Двата елемента следва да бъдат в слети в единство, за да може и зрителят да 

изживее същата емоция, която е изживял художника. 

 1. „Всеки художник като творец трябва да даде израз на онова, което е присъщо 

само нему. ( индивидуален елемент).” 

 2. „Всеки художник като дете на своята епоха трябва да изразява онова е 

присъщо за тази епоха (елемент в стила във вътрешната стойност, състоящ се от езика 

на епохата и езика на нацията, докато нацията съществува като такава).” 

   3. „Всеки художник като служител на изкуството трябва да изразява онова, 

което е присъщо за изкуството изобщо, (елемент на чисто и вечно художественото, 

който преминава през всички хора народи и времена, може да се види в 

художественото произведение на всеки художник, всеки народ и всяка епоха и като 

главен елемент на изкуството, не познава нито пространство нито време).” 

 За Кандински третият елемент е вечно жив и играе централна роля на обективен 

фактор, а на първия и втория придава субективна роля и преходно значение. 

Утвърждава както тяхната свързаност така и тяхната неравностойност. Твърди, че 

колкото повече е развит третия фактор в произведението на даден художник толкова 

повече съответният творец е неразбран от широката публика. Както е вярно и 

обратното - колкото повече в творчеството но даден творец са застъпени първите два 

елемента, толкова повече това изкуство е ценено и купувано от неговите съвременници. 

 Впечатляваща е главата в неговия трактат " Езикът на формите и цветовете" 

където той обяснява и тълкува цветовете от гледна точка на цветознанието и тяхната 

символика. 

 В настоящата статия накратко ще цитираме приблизително и конкретно 

неговите дефиниции за отделните цветове - основни и допълнителни. 
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 1.Жълтия цвят е типично земен цвят и когато е гледан в непосредственост, 

безпокои човека, боде и възбужда неговия поглед  разкривайки  „характера на 

заключеното в цвета насилие, което действа нахално и натрапчиво върху душата. Това 

свойство на жълтия цвят се засилва при неговото изсветляване. На жълтото не може да 

бъде придадена дълбочина. При охлаждане със синьо, то получава болезнен отенък. 

Сравнено с душевното състояние на човека може да бъде сравнено с цветовото 

изображение на лудостта-на пристъпа на буйство, на слепия бяс, на изстъпления бяс”. 

Според Кандински жълтия свят напълно е лишен от качествата на углъбяването. 

  2. Тази вглъбеност е характерна за синия цвят. Склонността на синьото към 

углъбяване става по-интензивна тъкмо в тъмните си тонове. Колкото по-тъмно става 

синьото, толкова повече то "пробужда копнежа по чистото и свръх естественото". 

„Слизайки към черното придобива призвука на нечовешка печал”. „Преминавайки към 

светло, към което синьото няма голяма склонност придобива по-безразличен характер и 

се представя на човека индиферентно и далеко, като високото синьо небе”. 

  3.Идеалното равновесие при смесването на тези два различни във всяко 

отношение цветове ни дава зеления цвят. „Настъпва покой. Абсолютно зеленото е най-

спокойният цвят, който съществува,той не се движи наникъде, няма призвук на радост, 

тъга, страст, не изисква нищо, не зове наникъде. Ето защо в царството на цветовете 

абсолютно зеленото играе същата роля както в човешкото царство играе така 

наречената буржоазия, то е неподвижен и ограничен във всички посоки елемент. 

Това зелено е като една дебела, много дебела крава, неподвижно лежаща крава, 

способна да преживя с тъпи, с безизразно гледащи света очи”. 

  4.Според Кандински белият цвят действа върху нашата психика като едно 

голямо мълчание, което за нас е абсолютно. „То звучи вътрешно като едно незвучене, 

отговарящо на някои паузи в музиката. Това мълчание не е мъртво, а е пълно с 

възможности. Така може би е звучала земята в белите времена на ледниковия период”. 

 5.Според Кандински „черния цвят звучи като едно вътрешно Нищо без 

възможности, като мъртво Нищо след угасването на слънцето, като вечно мълчание без 

бъдеще и надежда. Черното е нещо угаснало като догоряла клада, нещо неподвижно 

като труп... Той е външно най-беззвучния цвят, на фона на който всеки друг цвят, дори 

най-слабо звучащия, звучи по-силно и отчетливо”. 

 6.Червеният цвят действа като жив и спокоен, характерно топъл цвят, поражда 

„ярко впечатление за почти целеустремена, огромна сила. В това кипене и пламтене - 

преди всичко в себе си и съвсем малко навън има мъжествена зрелост”. В реалната 

действителност това червено може да бъде подложено на големи изменения, 

отклонения и вариации. В материалната си форма то е много богато и разнообразно. 

 Светло сатурново червено има известно сходство със средно жълтия цвят и 

внушава усещане за сила, енергия, устрем, решителност, радост, триумф, 

 Кандински сравнява „червения цинобър с равномерно пламтяща страст и 

уверена в себе си сила”. 

 7. От топлото червено, усилено със средно жълто, се получава оранжевия цвят. 

„Прилича на човек убеден в собствената си сила и оставя впечатление за особено добро 

здраве”. 

 8.Виолетовият цвят се получава от смесването от червен и син цвят, 

следователно виолетовото е охладено червено във физическия и психическия смисъл 

„Затова той носи нещо болезнено, угасено, има нещо печално в себе си”. 

 9. „Като голям кръг, като змия захапала опашката си,(символ на безкрайността и 

вечността) -така стоят пред нас шестте цвята, които по двойки образуват трите 

контрастта. „Вдясно и отляво - двете големи възможности на безмълвието, безмълвието 

на смъртта и безмълвието на раждането”. 
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 В своя трактат Кандински рисува с огнено слово острата духовна криза на 

времето, в което живее и фокусира своето внимание върху засиления материален 

интерес на творците. Според него те създават мъртви произведения към които 

публиката остава равнодушна.  

 Кандински илюстрира своето послание за възраждане на духовността с 

находчивата метафора идваща от библейската притча за слизащия Мойсей и заварения 

от него буен танц на хората около Златния Телец. 

 Според Кандински този път пророкът носи спасителната истина, която е скрита 

за масите, но е доловима за хората на изкуството. Тя е закодирана в изразяването на 

творческата индивидуалност на художника и възможността той да изобрази и предаде 

както материалната форма на обекта така и своето духовно отношение и вълнение.. 

Художникът е в състояние да придаде духовен облик на материалистическото изкуство 

посредством своята вътрешна творческа даденост и чувството, което въплъщава в 

творбата. Когато той съумее да предаде своята духовност и емоционалност, тогава той 

ще намери истинското съдържанието на търсената от него съвременна художествена 

форма. 

   Или чрез своята творческа индивидуалност, художникът може да намери 

вратата на загубеното какво”, което ще предвижи напред и нагоре „съпротивляващата 

се, затънала в камъни тежка каруца на човешкия род”. 

 

 Периоди в творчеството на Кандински 

1. Пряко впечатление от външната природа, което се нарича импресия. Такива 

Кандински  е правил такива импресии е правел до 1910 през своя 

експресионистичен период до откриване на пълната абстракция. 
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 2. Главно несъзнателен, спонтанен израз на процеси от вътрешен характер, 

впечатления от вътрешната природа, наречени импровизации. Творчеството на 

Кандински между 1910-1921г с което той слага началото на т.нар. абстрактен 

експресионизъм - основна насока на съвременния абстракционизъм – на така наречения 

„ Живопис на жеста”, който се появява след втората световна война и неговата смърт”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 7 

                 
 

 

                              
 

            3. Израз на бавно образувани вътрешни състояния, почти педантично 

изработени след предварителни скици. Такива творби Кандински нарича композиции. 

В тях разумът, съзнанието,  преднамереното и целесъобразното играят преобладаваща 

роля. Създава ги след 1921 година в т.нар. конструктивен период , траещ до края нa 

живота му. 
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