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Abstract: Over time, there appear dynamic processes, changes in the urban envi-
ronment and increasing demands on urban lifestyles, which necessitate the need 
to know the economic, structural and socio-demographic nature of urbanism. 
This subject is extremely broad, so only the urban planning characteristics of the 
medieval Chinese capital Chang’an, now – Xi’an, are briefly considered here. The 
article proposes that landscape art in China is based on the park structure with 
its components and their importance, focusing mainly on plant elements as ba-
sic material in the construction of three-dimensional compositions. The design 
of the park spaces is also connected with the spatial modeling of the landscape, 
taking into account the importance of color and perspective. Various classifica-
tions of parks are considered – by function, size, construction style and location. 
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Sustainable characteristics of Chinese architecture and park art are outlined, as 
well as various basic elements used in the construction of gardens and parks in 
China. Modern parks with their landscaping, flowers, water areas, traditional 
Chinese style pavilions, recreation areas, attractions, etc. provide aesthetic joy 
and a place of relaxation and social contacts for different generations of Chinese 
people and guests of the Celestial Empire. Park art in China and its examples 
from ancient times are the best evidence of the synthesis of natural assets and 
the efforts of architects, urbanists, sculptors and artists in the name of beauty.

Keywords: China, park art, aesthetics, social networking

В продължение на хиляди години човешкото общество създава 
места за обитаване – селища, които постепенно прерастват в градове, а 
някои от тях – в мегаполиси. По всяка вероятност още в ранните етапи 
от развитието си хората са създавали удобна градска планировка, коя-
то включва трасетата на главните пътни артерии и разположението на 
отделните значими градски обекти – обществени, култови и жилищни 
сгради, водни площи, паркове и т.н. Във времето се наблюдават дина-
мично развиващи се процеси, изменения в градската среда и повишаване 
на изискванията към градския начин на живот, които налагат необхо-
димостта от познаването на икономическата, устройствената и социал-
но-демографската същност на урбанистиката. Съществена част от тери-
торията на населените места се заема от парковете – оформени терени 
с растителни, тревни и водни площи, пресечени от алеи и с изградени 
съоръжения, които имат различно предназначение. В исторически план 
парковите системи възникват още в древността при оформянето на прос-
транства към култови сгради и дворци. Според проф. Константин Калин-
ков, експерт в областта на териториалното устройство, първите писмени 
сведения относно принципите за застрояване на градовете са свързани с 
древна Месопотамия. В Персия са се строили и огромни паркове с редки 
видове дървета и великолепни цветя, дворцови ансамбли, павилиони, пе-
щери, водни каскади и съоражения. Принципи за планиране на градове и 
проектиране на сгради се срещат и в Древна Индия и тя се е прославила 
с умелото използване на водни приспособления и създаването на „плава-
щи” градини. Трактати относно създаването и развитието на градовете 
съществували и в Древен Китай като най-старият от тях Каогун дзи (考
工记), съставен към края на периода Пролети и есени, се явява съставна 
част от книгите, свързани с ритуалите на династията Джоу, като истори-
ческата епоха обхваща периода около ІІ хилядолетие преди н.е. (Калин-
ков 2011: 9-10). Описаният в този трактат град е с план във формата на 
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квадрат, чиято страна е дълга около 5000  м. Държавните стандарти в 
областта на строителното инженерство и архитектурата са записани в 
книгата Ин шан лин (Ying Shan Ling) oще през ранна Тан, фрагменти от 
която са запазени в Танския кодекс. По-късният вариант от династия 
Сун с автор Ли Дзие обобщава приетите по това време принципи за 
планиране на градовете и проектиране и строителство на сгради и съо-
ръжения в трактата Индзао фашъ (營造法式) – прев. „Държавни стан-
дарти за архитектура и строителство“ и е публикуван през 1103 г. В 
парковото изкуство настъпва преход към пейзажния стил, който става 
типичен за парковете в Китай. 

Архитектурата в Поднебесната империя има дълга история и се 
развива в относително изолирана среда. Спецификата на китайската 
архитектура, култура и изкуство се съхраняват през хилядолетията, 
дори и в периодите на културна и военна инвазия. Темата на насто-
ящия доклад е изключително обширна, затова накратко ще разгледаме 
само особеностите на градското планиране на средновековната китай-
ска столица Чанан, сега – гр. Сиан. Градът е бил столица на китайската 
империя през 13 династии, а по времето на династиите Суй (Суей) и 
Тан – в продължение на 300 последователни години. Чанан се превръ-
ща в политически и културен център на Китай още през XI в. пр. Хр. 
по времето на династия Джоу (~1046 г. пр. Хр. – 256 г. пр. Хр.), а през 
династия Цин (221 пр. Хр. – 206 пр. Хр.) първият император Циншъху-
анди построява в покрайнините му своята прочута по цял свят гроб-
ница, известна като „Теракотената армия“. Според нормите от динас-
тия Джоу столицата трябва да бъде квадрат, с високи стени с дължина 
девет ли3 с по три порти на всяка страна, пресечен от 9 хоризонтални 
и 9 вертикални улици, императорски дворец и зали за аудиенции в 
центъра, които също да са обградени със стени. Градът трябва да бъде 
строго ориентиран така, че дворецът да се издига на юг от централ-
ния булевард, а общественият пазар трябва да се намира на север от 
двореца. До голяма степен тези пропорции са спазени в Чанан4: им-
ператорският дворец, императорският град, тридесет и шест централ-
ни сектора, простиращи се от императорския град към южната порта; 
и две странични части, всяка състояща се от тридесет и девет сектора 
(Tyrwhitt 1968: 21). 

3 Ли – мерна единица за дължина, която се е променяла във времето, но сега е 
равна на ½ км. 

4 Виж картата по-долу. 
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Карта на гр. Чанан през династия Тан  
https://en.wikipedia.org: Chang‘an of Tang.jpg © CC BY-SA 4.0

При население от 1 млн. души5 градът бил с размери ~19 ли от из-
ток на запад и ~16 ли от север на юг, т.е. 9,721 м. х 8, 651 м., с периметър 
36,7 км. (Wang 1988: 43). Повечето от 110-те сектори били със стандартни 
размери – дължина 650 стъпки и широчина 325 стъпки. Централните 36 
сектора отговаряли само на единия от задължителните размери (дължи-
на или ширина), заради разположението на императорския дворец и град 
(Tyrwhitt 1968: 23). Във вида си по времето на династията Тан Чанан зна-
чително надминава предишните столици със своя мащаб, градоустрой-
ство, планиране, функционални различия, жилищни райони и пазарна 
концентрация. Всичко това и архитектурата на града като цяло оказват 
голямо влияние върху строителството на древните столици в и извън им-
перията по-нататък (например японската столица Нара (Píngchéngjīng,平

5 Чанан вероятно е най-големият град в света по това време с население около 1 
млн. в рамките на крепостните стени и още 1 млн, живеещи в предградията извън тях.
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城京). Древният Сиан е всъщност един модерен град, гостоприемно при-
ютил близо 50 хил. чужденци и хора от етническите малцинства, пове-
чето от които прекосили морета и океани, пустини и върхове, за да се 
докоснат до очарованието на китайската цивилизация. Можем да кажем, 
че както на запад всички пътища водят към Рим, така на изток водят към 
Чанан. 

Столицата Чанан е центърът на империята, обслужвана от мрежа 
от пътища и канали, свързващи го с Пътя на коприната на запад и с до-
лината на р. Яндзъ с нейното разрастващо се население на юг. На двата 
големи пазара – източния и западния (с площ 882 м² всеки), в Чанан се 
продавали екзотични стоки от Централна Азия. „Всеки от двата пазара е 
разделен на десет части, а те на свой ред – на алеи, като на всяка алея се 
продава една-единствена стока, като например аптечни продукти, готови 
дрехи, злато или сребро. Търговците на злато и сребро предлагат и бан-
кови трезори, и са своего рода протобанкери”. Източният пазар бил по-
малко претъпканият с хора от двата, по-тих и по-богат, близо до къщите 
на благородниците и чиновниците, а западният – по-шумен, но по-екзо-
тичен (Робъртс 2009: 106-107; Шефер 1981: 37; Мандова 2015).

Единадесетте улици, простиращи се от север на юг, били с широчи-
на ~147 м., а 13 от общо четиринадесетте от изток на запад ~70 м. Пред 
главната южна порта на двореца Дамин (Daming) се състояли тържества-
та по случай китайската нова година. 

Още от династия Цин (221-207 г. пр. Хр.) по правило всеки един сек-
тор в китайските градове трябвало да бъде обграден със стена и да има 
само един охраняван вход. Всяко едно от приблизително 100-те на брой 
жилища в сектора (квартала) също е отделено с ограда, така че, за да на-
пусне града, човек трябва да премине през минимум 3 порти: на къщата, 
на квартала и на града (Tyrwhitt 1968: 24).

Артър Райт твърди, че през есента на 654 г. били наети 41 хил. работ-
ници да построят наново градските стени на столицата и наблюдателни 
кули на всяка от деветте главни порти като задачата била изпълнена за 30 
дни. През 643 г. управляващият император Тайдзун заповядал да постро-
ят зала за приеми като подарък за свой приближен болен министър, като 
строежът бил готов за 5 дни. Стотици примери като тези потвърждават 
факта, че повечето сгради са строени набързо, с налични материали, и не 
се е очаквало да издържат дълго време. Историята на постройките в Ча-
нан показва висока честота на разрушаване от пожари или престрояване: 
даоистки храмове, превърнати в частни зали за поклонение; зали за по-
клонение, закупени от нови собственици и превърнати в имения; име-
ния, реконструирани в будистки храмове. Керемидите и гредите често 
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били запазвани и използвани повторно в новата сграда. През 755 г. дъжд 
в продължение на 60 дни причинява огромни поражения върху стените 
на отделенията и пазарите, които, без съмнение, са възстановени с голя-
ма експедитивност (Wright 1965: 677). 

Дворецът Дамин (Dàmíng gōng, 大明宫) е построен през 634 г. като 
летен дворец за бащата на императора. По-късно е реновиран и уголемен 
и става постоянна резиденция на императора. Стените на двореца са с 
размери 3 на 5 ли, т.е. 1,59 х 2,65 км., има 21 порти и 24 големи постройки, 
най-голяма от които е залата Ханюен (Hányuán diàn, 含元殿). 

Копие на 
изображението 

на залата 
Ханюен в 

двореца Дамин 

Копие на картата 
на залата Линдъ 
(Líndé diàn, 麟德殿) в 
двореца Дамин
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В началото на VIII в. по продължение на цялата източна стена в сто-
лицата Чанан е построен покрит коридор за разходки на императора, за 
да може той необезпокояван да стига от двореца до хибискусовата гра-
дина в югоизточната част на града. Интересна е историята за появата на 
Езерото на дракона в двореца, според която в имението, където живеели 
принцовете, пак в началото на VIII в., от земните недра бликнал извор и се 
образувало голямо езеро, появил се жълт дракон. Тези случки били при-
ети за знак от небето, че един от принцовете ще стане император, именно 
– Сюендзун (712-756), а езерото остава символ на неговото възкачване на 
престола, където всяка пролет се организирали поклонения и жертво-
приношения. Специална трева с лилави листа била посадена около езе-
рото, чийто аромат можел да избави всеки от пиянство. Бил построен и 
павилион от сандалово дърво, заобиколен от прелестни божури, където 
императорът седял часове със своята любима Ян Гуейфей, наслаждавайки 
се на гледката към двореца с ароматно вино в ръка (Tyrwhitt 1968: 36-37). 
Тук съвсем ясно личи генезиса на създаване на една градина с езеро, алеи 
и т.н, както и синтеза между парка и градската среда.

Устойчиви характеристики на китайската архитектура, според арх. 
Иван Делчев, са двуосната (билатерална) симетрия; обградените със сгра-
ди дворове (съхъюен); концепцията Фън шуей, която обединява астроно-
мията и географията с цел постигане на позитивна хармония и строга-
та градоустройствена йерархия на сградите в архитектурния комплекс. 
Сред особеностите на Фън шуей в архитектурата са избора на местопо-
ложението на сградата според световните посоки и местната география; 
използването на преградни стени при входа за спиране на злите духове; 
използване на талисмани със същата цел; ориентиране на сградата и ней-
ните отвори спрямо пейзажа и особено водата; обособяването на водни 
площи и фонтани, органично свързани със сградата (Делчев 2010-11: 24). 

Специално място във всички сфери на китайския живот има теори-
ята на петте елемента: дърво, огън, земя, метал и вода. Това са петте сти-
хии, петте процеса, петте стъпки (у син) изведени като основна категория 
в китайската философия, която се използва се в китайската медицина, 
гадателните практики, избора на цветове и нумерологията. Те образуват 
следната фигура във формата на пентаграм:

Фън шуей концепцията и теорията на петте елемента имат своето 
място и в парковото изкуство в Китай. Първоначално китайците, както 
всички древни хора, са обожествявали природата, но постепенно започ-
ват да я преобразуват като правят първите опити за създаване на идеал-
ното пространство, в което хармонично съжителстват с природата, без 
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да се забравят въздействието на звуковите и светлинни ефекти и влия-
нието на всевъзможни аромати, предизвикващи положителни емоции. С 
времето това умение се превръща в изкуство – с неговите урбанистични 
и естетически закони, стилове и направления. Никак не е случайно, че 
при създаването на всички най-красиви паркови ансамбли са привли-
чани известни архитекти, живописци и поети, притежаващи тънък усет 
към природата. Всеки такъв парк или градина отразява епохата, естети-
ческите вкусове на времето и възможностите на създателя им. 

Положителните емоции прерастват в положителни стереотипи, 
които според Павел Петков служат за представяне на Китай като утопич-
на алтернатива на Европа, но не трябва да се забравя обаче, че когато тези 
стереотипи и образи прескочат „бариерата“ и станат част от китайския 
дискурс на самоопределение, те поемат функции, които са много различ-
ни от тези на Запад (Петков 2016: 143). 

Още преди 3000 години, по време на династията Джоу, в Китай за-
почва развитието на градинската архитектура. Съществува разлика при 
оформянето на парковите пространства в Китай и Западна Европа, която 
се състои в това, че на Запад акцентът пада върху реализиране на геомет-
ричните принципи и строителството на различни сгради, а в китайската 
паркова и градинска архитектура вниманието е насочено към отразява-
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нето на природните пейзажи и създаване на усещането за съединяване 
на човека с природата. В една от рубриките на Радио Китай се казва, че в 
„идеята на китайската паркова архитектура се отразява идеологията на 
Жу, т.е. висока отговорност, практичност, морал и хармония между при-
родата и човека“ (http://bulgarian.cri.cn). Никак не е случайно, че парко-
вете са място не само за отдих, но и за контакти между хората, т.е. чрез 
парковата среда се създава определена образна система, която изпълнява 
не само естетически, но и социални функции. Можем да се съгласим с 
Павел Петков, че когато говорим за образите на Китай е необходимо да 
помним, че естеството на тези образи е винаги повторяемо, въображаемо 
и повлияно от социални фактори (Петков 2019: 145). 

Разбиранията на китайците за митологията, философията и рели-
гията будят особен интерес – синтезът между идеи, образи, вярвания, об-
реди и ритуали, изведени в „трите учения“ (сан дзяо) – конфуцианството, 
даоизма и будизма, преобразувани в синкретизма на фолклорните кул-
тове и артистично преосмислени в традиционните форми на изкуството 
и литературата, поставят китайската школа за паркова архитектура на 
челно място в света. Класическите китайски частни градини (универси-
тетски и императорски градини), както и живописни места (специално 
подбрани за техните природни пейзажи) са доминиращият вид зелено 
пространство в китайските градове в продължение на почти 2000 години. 
Тези градини са основани на философските канони за хармония и красо-
та (даоизъм, конфуцианството и будизъм) (Ignatieva; Xiu; Yang 2015). 

Ландшафтното изкуство в Китай се базира върху парковата струк-
тура с нейните компоненти и значението им, като се набляга главно на 
растителните елементи като основен материал при изграждането на об-
емно-пространствените композиции. Оформянето на парковите прос-
транства е свързано и с обемно-пространственото моделиране на пей-
зажа, като се отчита и значението на колорита и перспективата. Същест-
вуват различни класификации на парковете – според функциите, разме-
рите, стила на изграждане и разположението им. Ярки образци на китай-
ската градинска архитектура са великолепните императорски градини и 
паркове, декоративни собствени (частни) паркове, а сравнително нов тип 
паркове са големите градски (обществени) паркове, които се използват за 
отдих и почивка на хората и са вече много разпространени. Традицион-
ни китайски градински елементи като скали, водни площи, класическа 
архитектура в китайски стил (павилиони, криволичещи коридори и мо-
стове), и пътечки с камъни са активно включени в обществените паркове 
(Ignatieva; Xiu; Yang 2015). 

Пламен Легкоступ, Искра Мандова ◆ Особености на китайската градска архитектура...
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В зависимост от големината на населеното място, парковете в гра-
довете можем да разделим на централни и квартални. Кварталните пар-
кове се строят в по-големите градове, тъй като един централен парк е 
недостатъчен. Съществуват и университетски паркове, които можем да 
разглеждаме като разновидност на кварталните. Те са ситуирани в кам-
пусите на различни университети, някои от които са с изключително ви-
сока естетико-художествена стойност. 

Известни са различни стилове при изграждане на парковите прос-
транства – геометричен, пейзажен, смесен или персийско-ислямски стил. 
За парковете в геометричен стил е характерна структура, изградена от 
геометрични форми – прави алеи; кръгли, квадратни или правоъгълни 
водни площи; ритмично подредени дървета, храсти; подрязани огради и 
т.н. При пейзажния стил наблюдаваме обратното – алеите са криволиче-
щи и асиметрични; зелените площи – дървета, храсти и цветя образуват 
произволни форми; водните площи са с брегове, следващи естествената 
денивелация на терена и т.н. Голяма част от днешните паркове са моде-
лирани в смесен стил – съчетание от геометричен и пейзажен стил, като 
това дава възможност за изграждане на открити театри, павилиони, бе-
седки, увеселителни и зони за спорт, детски площадки и др. Персийско-
ислямският стил съчетава елементи от древната персийска традиция и 
исляма. За парковата архитектура в Китай е характерен пейзажния стил, 
допълнен с някои елементи на геометричния стил. В тях природната и 
изкуствено създадената красота се съчетават неусетно. Ето защо в тези 
паркове посетителите веднага са привлечени от изящните пейзажи, кои-
то се разкриват пред очите им.

При изграждането на градините и парковете в Поднебесната импе-
рия, от древността до днес, се използват различни основни елементи, за 
чието представяне сме адаптирали идеи от Информационно-образова-
телния пакет „Разходка в парка”, разработен от експерти на Регионална 
инспекция по околната среда и водите – Русе (Петрова; Петров; Савова; 
Стойчев; Николова; Иванова; Бурова: 2011).

Дърветата и храстите се използват за украса от дълбока древ-
ност и придават завършен вид на парковете. Днес на тях се придава и 
друга, изключително важна функция – да намалят негативните послед-
ствия от замърсяването на околната среда, като създават по-благопри-
ятни условия за почивка и развлечения на населението. Според Игнати-
ева и другите автори на статията Classic Gardens to a Globalized Landscape 
„проблемите с трафика и замърсяването на въздуха принудиха китай-
ските ландшафтни архитекти да започнат процеса на търсене на локал-
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на идентичност на място и нови устойчиви модели за градско развитие“ 
(Ignatieva; Xiu; Yang: 2015). Храстите, както и дърветата с техните деко-
ративни качества, въздействат естетически предимно чрез: структура-
та на короната – овална, пирамидална, кълбовидна, кичеста и др., чрез 
формата и цвета на листата. Храстите лесно се поддават на оформяне в 
интересни фигури, но особено важно значение за тяхното естетическо 
въздействие имат цветовете при цъфтежа, както и окраската на плодо-
вете им. Дърветата оформят рамката на големите паркови пространства, 
на водните огледала, фонтаните и каналите. Главни елементи при офор-
мянето на парковите пейзажни композиции са тревистите растения, 
които се използват в разнообразни естествени форми – водни растения, 
тревни площи с цветя и др. 

Основата, върху която се изграждат парковете и градините е те-
ренът, който може да е равен, стръмен, вдлъбнат, изпъкнал, а в много 
случаи – от смесен тип. Целенасоченото му използване дава възможност 
върху него да се разположат елементите на парка – групи дървета; по-
ляни; цветни градини; водни площи – езера, каскади, водопади, канали; 
кътове за отдих – пагоди, беседки, спортни съоръжения; алпинеуми и др. 
Най-често теренът се използва в естествен вид, за да се запази връзката 
на парка с околния пейзаж, но е възможна и човешка намеса с цел засил-
ване на определени внушения.

Често срещан елемент на китайското парково изкуство са скалните 
масиви, които са адаптирани към конкретните теренни условия и маща-
ба на парка. Те са изградени от различни камъни, скали или изкуствени 
материали и обичайно са разположени на най-високите места. В скални-
те кътове се създават подходящи условия за растеж на подходящи цветя 
и растения, които очертават разнообразни цветни петна върху каменния 
фон, като наподобяват естествен природен кът. 

От древността до днес няма парк или градина в Китай, в които да 
не е отделено подобаващо внимание на водните площи. Те не само обо-
гатяват пейзажа, но и подобряват микроклимата. Водните площи са до-
пълнени със зеленина – групи храсти, плачещи върби, редица характерни 
за географския регион дървета и др. са неделима част от езерото, потока 
или канала. Съчетанието между скали, зелени и водни площи внася есте-
тическо разнообразие в парка. Водните площи динамично се променят 
и въздействат на сетивата ни – през пролетта водата е буйна и отразява 
тоновете на събуждащата се за нов живот природа, през лятото в спокой-
ните води на езерото и реката се отразяват топли тонове, а през зимата 
замръзналите площи приличат на искрящи кристали. 

Пламен Легкоступ, Искра Мандова ◆ Особености на китайската градска архитектура...
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Водните площи са различни: Водните огледала представляват об-
ширни водни басейни, предназначени да отразяват заобикалящата ги 
градинска обстановка – статуи, сгради, вази и др.; при стръмен терен се 
използват ансамбли от тераси и стълби, по които се стичат водни струи, 
наречени каскади, които имат динамично и монументално въздействие; 
реките и потоците текат свободно в парковете и въздействат със своята 
дължина, като могат да са естествени или създадени изкуствено. Обик-
новено се комбинират със скали, храсти и цветя. Особено атрактивни в 
китайското парково изкуство са езерата – свободни водни площи, зао-
биколени със зеленина, кътове за отдих, като в някои паркове и градини 
те са изкуствено създадени. Езерото обикновено съдържа острови, по-
луострови, заливи, пристани, мостове и др., и се използва за различни 
водни атракции – разходки с лодки, стрелба с водни пистолети, дори и за 
разхлаждане в летните жеги (доста от езерата се използват и за плуване).

Малките архитектурни и декоративни елементи допълват и раз-
нообразяват картината на парковете в Китай. Те подчертават както об-
щия парков пейзаж, така и отделни части и зони. Притежават функцио-
нално значение и са компонент на украсата в парковия дизайн. От архи-
тектурна гледна точка различаваме:

Вход и ограда – те са преходът между зелената площ и градската 
среда. Тъй като в миналото градините са били частни владения, оградата 
и входът са били не само важни, но и необходими архитектурни и скулп-
турни елементи. Днес входът е място за пропускане на посетителите, а 
оградата очертава границата на парка. Средствата, събрани от входни би-
лети се използват за поддръжка на парка. Доста рядко в Китай има парко-
ве със свободен и безплатен достъп, но дори и при тях на входа и на изхо-
да съществува система, отчитаща броя на влезлите и излезли посетители. 

Мостовете и мостчетата са изградени както над езера, така и 
над потоци и рекички. Като архитектурни елементи с функционално зна-
чение те са изградени обикновено от камък и са украсени с декоративни 
и скулптурни орнаменти. Интересни са с живописното си разположение 
и с изгледа, който се разкрива от тях. Съществуват и мостчета от дърво, 
както и от естествени скали, които съответстват максимално на естест-
вените форми в природата и са разположени при преминаване на тесни 
потоци в алпинеуми и пресечени местности.

Фонтаните са изградени на равни места и се състоят предимно от 
две части –плитък басейн, в който се събира водата и източник, от който 
тя се разпръсква, обикновено декоративна или скулптурна композиция.

Павилионите и галериите действат като архитектурни акценти 
в парковия пейзаж и служат не само за подслоняване на посетителите 
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при лошо време. Много често те са средища на импровизирани танцови, 
певчески и тай-чи изпълнения, нещо изключително характерно за съвре-
менните китайци. Те са разположени близо до оживените алеи, за да са 
лесно достъпни и са изградени от различни материали в съответствие с 
околната среда, като каменните са разположени на по-високо място, за да 
се открояват, а дървените са обичайни за равнинните места, като почти 
винаги са изписани с характерни за китайското изкуство цветове и мо-
тиви. Павилионите и галериите често са в съчетание с терасите – градин-
ски елемент при изграждането на паркове с наклонен терен. При голям 
наклон на терена, терасите са тесни, с високи подпорни стени, а при по-
малък наклон – широки с ниски подпорни стени. При пейзажния стил те 
имат неправилни форми, следват конфигурацията на терена и са очерта-
ни с ниски подпорни стени. При тях стълбите са като свободни алеи на 
стъпала и на места се прекъсват от междинни площадки.

Старините и руините също се включват в украсата на парковете и 
градините. Части от старинни архитектурни паметници – колони, капи-
тели и т.н., поставени на подходяща площ и украсени с цъфнали виещи 
се храсти или група цветя, се превръщат в красиви градински елементи. 
В парковата обстановка може да се видят всички видове скулптурни еле-
менти: различни видове паметници; бюстове и фигурални портрети на 
исторически личности; украса на фонтани, стълби и парапети, вази и др. 

Градинската мебел е на почит не само в обществените паркове, 
където много хора намират място за отдих и почивка, но и в древните 
императорски и частни градини. Един от най-често срещаните елемен-
ти са пейките, които се разполагат така, че да са отдръпнати от линията 
на алеите, за да не пречат на посетителите. На много места се разпола-
гат столове, маси, перголи и трейажи. Перголите по същество са леки 
паркови елементи, състоящи се от колони, носещи дървена скара. Те слу-
жат като преграда за разделяне на различни паркови пространства, осо-
бено когато са покрити с увивни растения. Именно трейажите, които 
представляват скари от летви, са с предназначение да поддържат увивни 
цветя и храсти. С тях, във форма на стени, декорират градински мотиви, 
табла, сводове и павилиони, а и успешно замаскират нежелана гледка и 
привличат погледа в друга посока.

Изключително важни елементи на съвременната парковата среда са 
изградените съоръжения за забава на децата или т.нар. детски площад-
ки, както и различните спортни съоръжения – игрища, тенис кортове, 
гимнастически и фитнес уреди, алеи за бягане със специално покритие. 
Те понякога заемат значителна част от парковото пространство, защото 
децата и спорта в Китай са издигнати в култ.

Пламен Легкоступ, Искра Мандова ◆ Особености на китайската градска архитектура...
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Съвременните паркове в Китай, с тяхното озеленяване, цветя, во-
дни площи, павилиони в традиционен китайски стил, кътове за отдих, 
атракции и т.н. доставят естетическа радост и се превръщат в места за ре-
лаксация и социални контакти на различни поколения китайци и гости 
на Поднебесната империя. Парковото изкуство в Китай и неговите обра-
зци от древността до днес са най-доброто доказателство за максималния 
синтез между природните дадености и усилията на архитекти, урбанис-
ти, скулптори и художници в името на красотата. Китайската държава, 
като собственик на древните градини и паркове ги е съхранила и рестав-
рирала, а чрез грижите, които полага за поддържането и социализация-
та им се стреми да подобрява хармонията в тях. Поддръжката на такава 
исторически паметници в перфектно състояние, както и създаването на 
нови обществени паркове изисква много грижи, усилия, финанси и про-
фесионализъм за общото благо на хората. 

След като разгледахме теоретичните основи на парковото изкуство 
в Китай е добре да се анализират особеностите на някои от най-знаме-
нитите му образци, оставили дълбоки следи в историята на градинско-
парковото изкуство, но това може да стане в една следваща публикация.
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