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ВЪВЕДЕНИЕ.  
 
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Разпространението на разбиранията на модернизма в архитектурата по 
целия свят е специфичен процес, белязал нашата действителност. Макар и 
принципно да се приема, че той предлага наднационални, трансцендентни 
стойности и обективни критерии, претендирайки за „интернационален стил”, 
изучаването на специфичните му прояви, показват, че неговата универсалност е 
повече теоретична, а реализациите в различните географски области, оформят 
регионални прояви на неговите принципи. 

Модернизмът произлиза от еволюцията на западноевропейската 
архитектурна мисъл, и впоследствие се разпространява в световен мащаб. В 
повечето историографии се разглежда западноевропейското му развитие, като 
малко внимание се обръща на развитието му в другите страни. На практика, 
проучването как модернизмът навлиза, бива адаптиран и модифициран в 
различните части на света позволява да се разкрият механизми, даващи реална 
картина за еволюцията на архитектурата. Развитието на модернизма е не само 
директно приемане на идеите от Западна Европа. Във всеки отделен регион, 
действат множество фактори като местни линии в архитектурата и традиционни 
модели, националистични аспирации, икономическо развитие и пр. 

Основните черти на модернизма в българската архитектура трудно 
подлежат на конкретна дефиниция. Начинът му на случване показва самобитният 
му характер - проявява на специфично регионално отражение на световно 
доминиращо течение.  

Необходимостта от подобно изследване на модернизма в българската 
архитектура1 се обуславя от няколко фактора. Първо, от историческа гледна 
точка, периодът на развитие на модерните идеи в архитектурата се явява ключов 
в оформянето на днешния облик на много от българските градове.  Изследването 
му позволява едно по-добро запознаване с градската тъкан и типологията на 
сградите, което би спомогнало за повторното оценяване и запазването на 
сградите от  този период и същевременно би улеснило и направило по-адекватни 
неминуемите вмешателства и промени, които съвремието налага. Второ, от 
естетическа гледна точка, интерес представлява да се проучи как промяната в 

                                                 
1 В литературата, могат да бъдат открити множество изследвания посветени на 
периода. По отношение на световните прояви на модернизма, критическата 
литературата е изключително богата и представя множество различни гледни точки 
на български и чуждестранни изследователи.  По отношение на българския случай, 
могат да бъдат открити сериозни разработки в областта, в цялост или върху отделни 
аспекти на българския модеризъм – на изследователи, като Хр. Анастасов,  Я. Банков, 
К. Бояджиев, Хр. Ганчев,  Л. Димитров, Гр. Дойчинов П. Йокимов, Й. Кандулкова, Г. 
Папагалов, Г. Станишев, Л. Стоилова, Й. Тангъров и много други. Настоящият труд 
стъпва с блaгодарност върху тези изследвания, с желанието да допълни погледа върху 
периода. 
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материалните и духовните нужди на хората се изразява в новите архитектурни 
форми - измененията, които настъпват както в естетическите разбирания на 
самите творци, така и в еволюцията на светския вкус. И трето, от теоретична 
гледна точка  изучаването на специфичния начин на транскрибиране на  една 
универсална идея в конкретна национална архитектура (българската), би спомог-
нало за цялостното познаване на процесите на взаимно влияние в архитектурата. 

Въвеждането на понятието регионален модернизъм2,  цели да обхване  
специфично явление в архитектурата – начинът, по който идеите на модернизма 
се прераждат в конкретни прояви в отделни географски и културни области. В по-
общ план това изследване ще се опита да изследва някои от начините по които, 
една идея, тръгвайки от центъра си на създаване се разпространява и 
„превежда” чрез локалните културни кодове и традиции като се отделя от него и 
модифицира неговия универсален език.  

ОБЕКТ на изследването са архитектурните доктрини и концепции, както и 

самите архитектурни обекти.  
ПРЕДМЕТ на изследването в настоящия труд са зараждането и проявите 

на модернизма в българската архитектура.  
ОБХВАТ на изследването е периодът от края на XIXв. до началото на 

Втората световна война. 
ЦЕЛ на дисертационния труд е да се дефинират спецификите на 

понятието „регионален модернизъм“ и да се представят проявите му в 
световната, и в българската архитектура. 

ЗАДАЧИТЕ, които се поставят са: 

1. Дефиниране на границите между основното течение на модернизма и 
неговите регионални прояви. Дефиниране на спецификите на понятието 
„регионален модернизъм“. 

2. Проучване и анализ на проявите на модернизма - в пораждащите го 
центрове и в областите на регионалните модификации – причини, фактори и 
особености. 

3. Проучване и анализ на конкретните прояви на модернизма в 
българската архитектура и изследване и определяне на характерните му черти. 

 
 

                                                 
2 В историографията е разпространено понятието „критически регионализъм“. То е 
въведено от А. Цонис и Л. Лефевр (A. Tzonis, L. Lefaivre) около началото на 80-те години 
на XX в. и най-известната му дефиниция е от К. Фрамтън (K. Frampton), като той го 
определя като смислова реакция както срещу модернизма, така и срещу 
постмодернизма (Frampton 1983). По-същността си „критическият регионализъм“ се 
отнася по-скоро за подход, и може да бъде отнесен към разнородни явления. Смислово, 
„регионалния модернизъм“ е свързан с тази категория, но тук той е отнесен към 
конкретен феномен – навлизането на идеите на архитектурния модернизъм в 
локалните линии на архитектурно развитие. 
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МЕТОДОЛОГИЯ: 

За да може да бъдат постигнати целите на дисертационния труд се 
създава механизъм в три основни стъпки - първо, изследване и анализ на 
общата модернистка концепция, второ, изследване и анализ на нейното 
въздействие в отделни региони с цел дефиниране на „модел на развитие“, и 
трето, „разкодиране“ на така полученият модел в българския случай. 

Приема се, че архитектурните явления не са самостоятелни абстрактни 
прояви, а са свързани с успоредно протичащите политически, икономически, 
социални и културни процеси и за да се разкрият характеристиките им, се налага 
широкообхватен поглед върху контекста. За целите на изследването са 
приложени системен подход, при който чрез различни аналитични методи - 
сравнителен анализ, диахронно и синхронно разглеждане на събитията, 
ценностен анализ, функционален анализ и др. се дава възможност за 
синтезиране на основните изводи. 

ПОНЯТИЕН АПАРАТ 

Преди да се пристъпи към разработването на труда е необходимо да се 
дефинира съдържанието на няколко понятия, за да се избегне повторението на 
необходимите уточнения при всяка употреба на термините. 

Модернизъм. Възприето е терминът „модернизъм“ да се употребява за 

архитектура, обоснована на идеологическите разбирания и самосъзнанието за 
модерност на архитектите. Така, той  става приложим за различни експерименти 
и авангардни течения в архитектура. В по-тесен смисъл с него се определя 
архитектурното течение, изкристализирало в периода между двете световни 
войни, в Западна Европа. В този, по-тесен смисъл, терминът е използван и в 
настоящия труд. 

Рационализъм. В архитектурно отношение рационализмът отдава 

първенството на разума за сметка на емоцията. В по-конкретен смисъл, в 
архитектурната историография, терминът „рационализъм” служи за определяне 
на различни както от историческа, така и от концептуална гледна точка течения. 
В българския контекст, с термина „рационализъм“ е било означавано цялостното 
течение на модерната архитектура в световната практика3 (Анастасов 1987:6). 
Тъй като подобна множественост на смисъла, може да доведе до объркване, в 
текста широката употреба на термина „рационализъм” се свежда до първичния 
смисъл на логичен подход, подчинен на разума. Всеки друг смисъл, свързан със 
самоопределяне на отделните творци, е отбелязан на място. 

Функционализъм. Това е архитектурен принцип, според който формата 

на сградите трябва да е основно израз на тяхната употреба. Тази формулировка 
често е основа на объркване и противоположни позиции, по отношение на 

                                                 
3 Основна референция са книгите на Христо Анастасов „Войнствуващият рационализъм 
в архитектурата -1900-1940” и  „Рационализмът в архитектурата 1940-1980– от 
победа към залез”.  
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естетическата обоснованост на функционализма. От една страна се защитава 
концепцията, че щом формата следва функцията, тя по подразбиране е и 
естетична. От друга съществува и почти противоположното разбиране - т.нар. 
семиотичен функционализъм - формата трябва да изразява ясно функцията, за 
да бъде красива. Употребата на термина функционализъм в настоящата 
разработка, изразява смисъла на подход, стремящ се да удовлетвори идеално 
функционалните изисквания.  

Регионализъм. Сведен до архитектурата, регионализмът е концепция, 

отчитаща значението на „място” в развитието на архитектурата. Необходимост за 
изследването на отделен регионализъм е дефинирането на определен за него 
регион. 

Регионът е територия, с граници, определени от редица критерии. От 

една страна това може да са политическа система или определена юрисдикция. 
От друга – определени естествени фактори- климат, топографски форми, или 
културни черти - като начин на живот, икономика, диалекти, методи на 
строителство и използвани материали, архитектурни стилове и др. 

ХИПОТЕЗА 

Основна хипотеза на изследването е, че още с появата и 
разпространението на модернизма през първата половина на XX век, се оформят 
отделни варианти на локални модернизми. Тяхното изследване позволява да се 
дефинират принципните различия между основното течение на 
“Интернационалния стил“4 и регионалните му прояви. Приема се, че българският 
модернизъм е регионална проява, чийто характерни черти могат да се разкрият и 
дефинират при съпоставяне с другите изследвани примери.  

Модернизмът може да се определи като водеща „архитектурна 
философия“ на XX в. По отношение на разпространението му в различните 
региони, могат да се очертаят два основни периода, разграничени от годините 
около Втората световна война. Начинът на придвижване на идеите и 
механизмите на привнасяне са различни в тези два периода. Същевеременно, по 
отношение на българската архитектура, трябва да се отчете фактът, че 
цялостният политически, социален и културен контекст, се променя коренно след 
1945г5. В настоящия труд, за целите на изследването, то се ограничава в 
периода преди Втората световна война.  

                                                 
4 Терминът „Интернационален стил“ претърпява смислова еволюция от позитивна към 
негативна конотация. В настоящия труд, той се използва в идеалистичния, „изпълнен с 
надежда“ смисъл, който залагат в него творицте от 20-те и 30-те години на XXв. Той 
илюстрира доктрина, която  е амбицирана да създаде „универсално валиден“ 
архитектурен модел,  
5 Характерните явления в българската архитектура след 1945г. са разгледани 
задълбочено в дисертационния труд на арх. Анета Василева „Българската архитектура 
през втората половина на XX век. Външни влияния и развитие на 
идентичността.“(Василева 2017) 
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ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 
 

Този труд е в обем от 282 стр. (583076 знака или 324 машинописни 
страници), с 182  илюстрации, от които 2 авторови схеми и 19 авторови скици и 
снимки. 

 
Разработката обхваща въведение, три глави, заключение и библиография. 
Във Въведението се определят основните насоки на проучването, както и 

характеристиките на труда. 
В Първа глава се разглежда зараждането и оформянето на 

„универсалното“ течение в архитектурния модернизъм. Изследвани са 
историческите, икономическите, политическите и културни предпоставки, и е 
направен обзор на основните моменти и постановки. 

Във Втора глава се определят няколко региона, като за всеки отделен 
регион са проучени примери на навлизане на модернизма. Тези региони са САЩ, 
Латинска Америка, Скандинавски полуостров и Балкански полуостров. За всеки 
от отделните региони е направен опит да се дефинират основните 
характеристики на средата при навлизането на модернизма, както и да се 
проследят самите механизми на навлизане. Утвърждават се основните понятия 
на Универсален модернизъм и Регионален модернизъм.  

В Трета глава, акцентът е върху българският модернизъм. Проучването 
започва с обзор на предходният период, което позволява да се изследват 
местните влияния. Разглеждат се конкретните характеристики на средата в 
периода – исторически, политически, икономически и културни. Проследено е 
развитието на модернизма – като начин на навлизане на идеите, местни влияния 
и трансформации. Разгледани са подбрани архитектурни примери. 

В Заключението са обобщени основните изводи на изследването и са 
очертани приносите на изследването.  

Библиографията  включва 509 заглавия, от които 422 писмени източника 
на български език, 47 чуждоезични, както и  40  интернет източника. 
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ПЪРВА ГЛАВА. Основни акценти и структура на модернизма в архитекту-
рата. 
 
1.1. Общи предпоставки за възникването на модернизма. 

В краят на XVIIIв. и особено XIXв., новите насоки в архитектурната мисъл 
са предпоставени от фактори като научно-техническия прогрес и промяната в 
социално-политическите отношение, както и от разрастването на промишлената 
дейност. Появата на нови материали води до нови конструктивни решения, които 
се оразмеряват посредством нови методи. В следствие на това, професиите се 
диференцират. Новите обществени дейности изискват нови сгради, без 
предшестващи ги модели. Промишленото производство води до демографски 
промени, а новите социални прослойки променят изискванията към 
архитектурата. Политическата динамика създава нови нагласи в хората. В 
естетическо отношение се отхвърля академично наложената естетика.  

 
1.2. Модернизмът като философско и естетическо течение в изкуството и 
архитектурата. 

Съществен фактор за развитието на модернизма е еволюцията във 
философските и естетическите разбирания, която довежда до изкристализиране 
на няколко основни положения. 

1. Формиране на разбирането за „естетически месианизъм” - вярването, че 
творецът може чрез изкуството си да проповядва духовни, морални и пр. 
ценности и да променя обществото. Модерният човек притежава средствата и 
възможностите да определя хода на събитията. 

2. Модерността се превръща в основен модел за следване и цел. Както 
Дж. Ватимо6 определя -"модерността е онази епоха, в която да бъдеш модерен 
става ценност или по-скоро става фундаментална ценност, с която се съотнасят 
всички други"(Ватимо 2004:118). Появата на различните авангардни течения 
отразява тези идеи.  

 
1.3.Общоевропейско развитие на Модернизма. 
1.3.1. Първи признаци на модернизация на архитектурната мисъл  

През XIXв. недоволството от еклектизма предполага търсенето на 
архитектурен стил, който да отразява епохата - както предишните са отразявали 
своите. Архитектите се чувстват призвани да предопределят развитието на 
архитектурата. Макар идеята за скъсване с миналото да е заложена в кредото на 
модернизма, сам по себе си той не отхвърля традицията. Напротив - модерната 
архитектура търси тази хармония, която е съществувала в традиционната 
архитектура. (Colquhoun2002:9-11). Общото за модернизма е новаторския 

                                                 
6 Gianni Vattimo (1936 -) 
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подход, който категорично променя архитектурата. Структурната яснота има 
свое собствено естетическо въздействие, даващо нови възможности и насоки. 
“Това, което отличава модерната архитектура, със сигурност, е новото усещане 
за пространството и естетиката на машината“(Bаnham1967: 2). 

Развитието на архитектурата е значително повлияно от недоволството, 
което се поражда от качеството и естетическите характеристики на  
индустриализираното производство. Изпъкват три движения от втората половина 
на XIXв, които систематизирано се опитват да преодолеят естетическата 
изостаналост на масовата продукция – английското движение „Изкуства и заная-
ти”, белгийското Ар нуво и немския Веркбунд. Всяко едно от тези течения, макар 
да тръгва от приложните изкуства, дава своя отпечатък върху архитектурата.  

 
Движение „Изкуства и занаяти” се заражда от идеите на Джон Ръскин за 

връзката между изкуство, морал и социална справедливост, и възхищението от 
готиката, като период въплътил тези идеи. Близки са разбиранията и на 
художествената група на прерафаелитите, измежду които изпъква личността на 
Уилям Морис7. Той пренася тези идеи към приложните изкуства и към 
архитектурата. Оформя се група архитекти, които в творчеството си, отхвърляйки 
орнамента, отдават приоритет на конструктивната яснота, функционална 
концепция, съобразяване с теренните особености и съчетаване на сградата с 
локалната култура, традиционните похвати и методи в строителството, както и 
употреба на местните материали. 

 
От своя страна, Ар нуво цели да създаде нова система, която да замести 

класическата архитектура. Стремежът да се намери идентичността на 
архитектурата на времето, и желанието да се съхрани духовната стойност на 
произведенията в условията на нарастваща индустриализация се отразяват на 
творците от този период. Вдъхновението се търси от екзотични култури или от 
средновековни модели. Три са основните фактори на вличние. Освен от 
развитието на символизма в изкуството, и от значимото навлизане на желязото в 
строителството, Ар Нуво е повлияно от принципите на структурния рационализъм 
на Виоле льо-Дюк8, а именно:  

- Проектирането на сградата следва функционалните изисквания 
- Конструкцията на сградата трябва да е ясно различима.  
- Материалите са от съществено значение при пораждането на формата. 
- Концепция за органичната форма. 
- Изучаването на народната архитектура е от съществено значение 

(Colquhoun2002:14,Viollet-le-Duc1990: 25). 

                                                 
7 Arts and crafts; John Ruskin(1819-1900г.); William Morris(1834-1896г.). 
8 Eugène Viollet-le-Duc(1814-1879г.) 
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Зародилото се в художествената групата на „Двайсетте“ течение, се 

превежда в архитектурата чрез работата на А. Ван де Велде9, който пръв излага 
основните принципи на движението. То намира бързо отражение в работата на 
множество творци, а идеите на течението се разпростират из другите страни, 
модифицирайки се съобразно местни особености, но запазвайки основни 
приносни концептуални моменти, а именно: 
- нов тип пространствени организации – зараждане на преливащо пространство. 
- идеята за „цялостна творба на изкуството“, съгласуваност в сградата на всички 
нива. 
- по отношение на орнамента се развиват две концепции – органична (сливането 
на орнамента с основния обект) или геометрична абстракция.  
 

Немският Веркбунд10 е специфичния начин по който се осъществява в 

Германия реформаторското движение, обхванало архитектурата и дизайна в 
цяла Европа. Идеята за реформиране на изкуството се асоциира с въпроса за 
националната идентичност, съчетана с амбицията на германската индустрия да 
доминира. Организацията на Веркбунда има политическа основа и в него 
участват индустриални компании и творци от различни области. Желанието за 
създаване на продукция с високи не само функционални, но и естетически 
качества, създава две противоположни концепции. От една страна е идеята за 
дизайнера – „създател на типова продукция“, като в понятието „тип” се влага 
почти Платоновото разбиране за идеал. От друга – разбирането, че културата не 
може да бъде създадена чрез типизация – свободата на твореца е определяща. 
Веркбунда дава отражения в архитектурата, и въпреки все още явното класици-
стично внушение, ясно се вижда оформянето на нова естетика, и нов изразен 
език - отчетливи форми, с гладки повърхности, асиметрия и големи остъкления. 

 
За пълнота на картината, трябва да бъде спомената и дейността на един 

творец, който дава собствена концепция за съвременното развитие на архитекту-
рата. Дейността на Адолф Лоос11 има значително влияние.За него индустриа-

лизацията освобождава човека от ежедневните задължения, а машинното 
производство генерира естетиката на епохата и няма нужда от изкуственото ѝ 
търсене от творците. Творецът има поле на изява в чисто художествените 
области. Това поставя ясната граница между обектите на изкуството и 
предметите за ежедневна употреба –не начина на производството им, а 
предназначението им ги определя. Тези идеи се разпростират и върху 
архитектурните му разбирания – така частната къща е утилитарен обект и тя 
трябва да е подчинена изцяло на функционални принципи, а не на артистични. В 

                                                 
9 Art Nouveau; LesVingt; Henry van de Velde  
10 Werkbund 
11 Adolf Loos (1870-1933г.) 
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пространствено отношение, А. Лоос поставя мисленето на сградата на ново 
ниво. За първи път тя се мисли в обеми, а не като планове на етажи-т.нар. 
Raumplan12.  

 
Преглеждайки набелязаните насоки в развитието на изкуството, се 

оформят няколко основни принципа. Отхвърля се безкрайното рециклиране на 
класическите принципи и детайли, и се търсят нови източници на вдъхновение. В 
съвременния13 индустриализиран свят, ролята на твореца се трансформира и от 
свободното изкуство ударението се прехвърляа към индустриалния дизайн. 
Еволюцията на отношението към машинното производство преминава от 
отричането, през приемането, към опит за интегрирането му с изкуството. 
Оформят се нови концепции в архитектурата като:  

- ново усещане за архитектурното пространство – освободено от формал-
ните закони, със самостоятелна естетическа стойност  

- яснота на конструкцията 
- функционална обусловеност на разпределенията 
- нов формален език – на отчетливите форми, гладки повърхности, 

асиметрия и големи остъкления. 
 

1.3.2. Търсене на нови насоки на развитие. 

Около 1910г. „във визуалните изкуства се достига до нови нива на 
абстракция и отхвърляне на изкуството, като имитация на реалността“ 
(Colquhoun2002: 87). Те имат и своето отражение върху развитието на 
експресионизма в Германия, футуризма в Италия, на Де стил в Холандия и на 
Съветския конструктивизъм. В еволюцията на модерната архитектура, тези 
артистични търсения отбелязват нова стъпка. Макар и смислово различаващи се 
едно от друго, те трасират няколко линии на развитие, които водят към 
оформянето на модерният език, и залагат по-късните насоки на концептуално 
осмисляне на архитектурата. 

Първата световна война има сериозен ефект, както в демографски и 
социален аспект, така и по отношение на освобождаването на мисълта от 
старите условности. Тя предизвиква много сериозно движение на маси, което се 
отразява на развитието на големите градове и необходимост от бързо и 
икономично строителство на масови жилища. “Бруталната реалност на войната 
променя основно параметрите на архитектурната практика“(Mallgrave 2005:236). 

Недоволството от декоративността на Ар нуво и от неокласицизма намира 
отражение в нови архитектурни тенденции. Във визуалните изкуства и 
литературата се появяват експресионизмът и футуризмът, които се прехвърлят и 

                                                 
12 Raumplan – от немски език- обемен план. 
13 В настоящата разработка, определението „съвременен“ се отнася за разглеждания 
период, освен ако не е пояснено друго. 



 13
в архитектурата. Близките отношения между представители на тези течения, 
личните контакти и пр., предполага и близост в кредото им. Същевременно, може 
да се отчете съществена разлика в разбиранията им. Футуристите отричат 
традицията и се обръщат изцяло към технологията като основа на културата. За 
разлика от тях, експресионистите имат по-скоро романтично отношение към 
технологията, като същевременно се отнасят с голяма доза носталгия към 
фолклорното и традиционното.  

 
При експресионистите, артистичният подход при формообразуването на 

сградите, се разкрива чрез изразителния, криволинеен, индивидуалистичен език 
на това течение. Архитектурната мисъл се освобождава от условностите на 
формата, като същевременно се разкрива внимателното отношение при 
употребата на материалите. Освен стъклото, като израз на модерността, на 
практика, в експресионистичната архитектура се наблюдава прецизно използване 
на тухла, дърво и мазилка. 

В този период започва и едно разделение в нагласите на архитектите, 
което ще се задълбочава и ще доведе до коренно различни архитектурни 
подходи. В творчеството си, някои архитекти се отдалечават от формалната 
експресивност и се насочват към експресивността на конструкцията и 
материалите. Все по-ясно проличава тенденцията към първичност на функцията, 
върху която се конструира самата сграда - една посока, която води към обектив-
ния или рационален функционализъм. 

Същевременно, други архитекти следват органичния подход в 
архитектурата, изразен чрез експресивни криволинейни форми и характерни 
материали. Те считат, че всяка сграда трябва сама да разкрие собствената си 
форма, в зависимост от конкретните съпътстващи я обстоятелства. Така се 
поставя основата на своеобразен експресивен рационализъм.  

 
Футуризмът е повлиян от големия технически напредък, който коренно 

променя живота на хората. Футуристите считат, че тези промени налагат пълна 
революция в ежедневния живот. Докато всички други течения се мъчат да 
„спасят” традицията от заплашващата я технология, футуристите „прегръщат“ 
напредъка и проповядват пълно заличаване на традиционната култура, 
замествайки я с нова, базирана на машината. Манифестите на футуризма 
обхващат всички области на изкуството. В архитектурно отношение, основна 
ценност и цел е концепцията за движението и промяната. Основните идеи са за 
търсене на лекота, адаптивност, променливост, практичност и движение, а 
човекът не е просто наблюдател - той „съизживява“ архитектурата. Футуризмът 
се явява силно романтично течение, което поставя техниката и обективизма в 
центъра на философията си, но на практика това си остава само чисто мисловна 
постановка.  
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Макар и постепенно разбиранията и на експресионизма и на футуризма 

да се отхвърлят, и двете течения „закодират своите гени в модернизма“ – с 
внимателното отношение към материалите и постепенната ориентация към из-
чистени или обтекаеми форми и със своята логика, че архитектурата не е статич-
на, а напротив - динамична и нейното възприемане е свързано с движението. 

 
Същевременно в Холандия се развива течението „Де Стил“. Макар също 

да има много малко реализации, като формален подход и естетически разбира-
ния, то оказва голямо влияние върху езика на модернизма. За творците от това 
течение, основата на унифициран стил, изразяващ духа на епохата е в 
рационалистичния, имперсонален (обективен) подход. Логиката на машината 
става модел за изкуството и архитектурата. Счита се, че могат да бъдат 
създадени форми, независимо от традиционните занаяти, чрез въвеждането на 
математическа логика в архитектурата и рисуването. На практика, Де стил 
оформя естетика, повлияна от развитието на кубизма и отхвърляща реализма, в 
името на геометричната абстракция. Въпреки известна утопичност в концепциите 
това течение предразполага много творци да разкрият своя творчески потенциал. 

По отношение на архитектурата, търсенията се изразяват в множество 
макети, скулптурни разработки, както и аксонометрични рисунки. „Де стил” се 
стреми да разкрие прости, универсални елементи и да ги съчетае хармонично, 
чрез нови похвати в композицията. Основен елемент е плоскостта, използват се 
само основните цветове- син, червен и жълт, съчетани с бяло, черно и сиво. 
Отделянето на плоскостите една от друга позволява да протече пространството 
между тях. 

 
В Русия, в края на XIXв. се зараждат реформистки движения, които целят 

подобряване на качеството на продукцията, на база на съживяване на 
традиционните занаяти и изкуства. Постепенно те се трансформират в  
„Организация за Пролетарска Култура”,  при които ударението преминава върху 
машинното производство. Както по отношение на изкуствата, така и в частност на 
архитектурата се отчита, че новите форми могат да се създават, независимо от 
традиционните занаяти, следвайки логиката на машинното производство. В 
Съветския съюз, след революцията, новата власт се отнася благосклонно към 
творческите експерименти на модерното изкуство. В рамките на феномена, 
познат като „съветски конструктивизъм“ се развиват множество различни 

течения. Такива, смислово противопоставящи се, са разбиранията на съветските 
рационалисти14 и конструктивистите – изразяващи конфликт между първичността 
на формата срещу първичността на функцията. Изобщо, Съветският съюз, в този 
период, е благоприятна среда за множество различни концепции, изключително 

                                                 
14 Съветските рационалисти отдавайки предимство на формата се доближават по-
скоро до органичните разбирания на западноевропейските архитекти.  
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авангардни, които имат сериозно влияние върху архитектурното развитие. 
Постепенно крайните, трудно реализуеми позиции еволюират в посока на нова, 
по-„практична“, архитектура, базира върху научен подход и социална програма. В 
нея се съчетават естетическите търсения и материалните възможности на 
времето. Работата на модерно мислещите съветски архитекти е разнообразна по 
идеологически принципи и сложна за систематизиране - един процес на взаимно 
влияние и противопоставяне, оставящо след себе си няколко забележителни 
идеи, проекти, и концептуални предложения със силен отзвук в архитектурата. 
Категоричният, политически предначертан край на съветския конструктивизъм е 
основната причина, тези концепции да бъдат категоризирани като подготвящи 
модерната архитектура.  

Разглежданите движения илюстрират различни насоки на търсенията в 
периода в края на Първата световна война. Моралните последици от войната, 
наред с всички обективни такива, дават тласък на творческия живот и водят към 
ново развитие. Същевременно, много от тези концепции продължават да 
съществуват като тънки нишки в модерната архитектура, създавайки нейното 
многообразие. 

 
1.3.3. Развитие и разпространение на модернизма. 

 
Всички, разгледани до тук, новаторски движения в изкуствата и 

архитектурата довеждат до все по-конкретното изкристализиране на един 
архитектурен подход, стремящ се към принципност, обективност, функцио-
налност и геометрична чистота на формите. Западноевропейският модернизъм 
се оформя на базата на няколко отделни архитектурни тенденции, успоредно 
протичащи в и около Германия и Франция, и отчасти Италия, между които 
контактите са постоянни и взаимните влияния се оформят в опит за 
международно организиране на течението. 

 
Новата предметност, Баухаус. 

В Германия и Франция, след Първата световна война се наблюдава 
известно завръщане към реда. В Германия, основен изразител е „Новата 
вещественост” (или „новата предметност”, от нем.“Neue Sachlichkeit”15) – течение, 
обхващащо постепенно визуалните изкуства, което се характеризира с опростя-
ване и геометризиране на формата, с реализъм, и също така - социална ангажи-
раност. От отрицание на машинното производство се преминава към неговото 
превръщане в модел. Постепенно голяма част от творци от средите на експре-
сионизма, се насочват по пътя на функционализма и модерната архитектура. 

                                                 
15 Терминът произлиза от наименованието на изложба, замислена през 1923г. от Г.Ф. 
Хартлауб (Hartlaub). 
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Тази тенденция се разкрива много ясно в развитието на школата 

Баухаус16., където категорично се разчитат концептуалните промени, които доми-
нират немската архитектурна сцена. След началния период на експресио-
нистични позиции, между 1919г. и 1923г., Баухаус постепенно се насочва към 
„Новата предметност“. Изследването на този процес разкрива основните фактори 
за промяна – набиращите известност произведения на съветските 
конструктивисти, влиянието на холандската група „Де стил“ и взаимодействието с 
развиващото се френско рационалистично течение „Esprit nouveau”. Все пак пре-
минаването от емоционално-субективно–артистичен подход към рационално-
обективно-техничен, не засяга естетическите концепции за абсолютната идеална 
красота - тя се обосновава вече на връзката между логиката на машината и 
идеята за красота на чистите форми.  

Проблемът на социалното жилище се явява един от най-важните на 
дневен ред през 20-те години на XXв. Възходът на немската икономика, съчетан 
с наличието на прогресивно мислещи архитекти, някои от които биват назначени 
да се занимават с програми за облагородяване, води до драстични промени в 
жилищната среда. По отношение на развитието на самите жилища, изслед-
ванията се концентрират върху идеята за минималното, функционално жилище.  

Важна роля за развитието на модернизма в архитектурното творчество 
играе и немската пост-експресионистична група „Der Ring” - организация на 
млади архитекти, подкрепящи модерната архитектура, и отричащи 
разпространения историцизъм. Групата има основен принос за организирането 
на изложението във Вайсенхоф17, където се достига до първото истинско 
изчистване на модерния език. Изборът на архитекти, които да участват е сложен 
и конфликтен, но селището се превръща  в своеобразен практически манифест 
на модерната архитектура.  

Още А. Бене 18 отбелязва един основен за немските авангардни архитекти 
конфликт - този между рационалисти и функционалисти. Функционалистите (или 
както ги нарича той- „органици”), застават зад индивидуалистичния подход, и 
считат, че създават уникални сгради, чийто форми са следствие на техните 
функции - до известна степен, идея наследена от вярата на експресионистите 
във вътрешната логика и „желанието за съществуване на формата”. От друга 
страна, „рационалистите” подчертават отговорността, която архитектът има пред 
обществото, и търсят типичната и повторяема форма, която да задоволи 
обобщените изисквания на дадена функция. Реално, и двете полюсни позиции са 
„идеалистични”, докато на практика реализираните сгради рядко отговарят 
изцяло на някоя от двете концепции.  

                                                 
16 Наследник на Академията за изящни изкуства във Ваймар след обединяването ѝ с  
Училището по изкуства и занаяти. 
17 Weissenhof 
18 Adolf Behne, в книгата си „Модерната функционална сграда” -,  
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Развитието на модернизма в Германия не е безкритично. Успоредно с 

него, се оформят и противопоставящи се течения19, които атакуват липсата на 
чувствителност към регионалната архитектура. Според техните последователи, 
за намирането на уникален израз на съвременната архитектура трябва да се 
вземат под внимание желанията на хората, особеностите на терена, 
възможностите на новите материали и форми, а също така и наследените 
традиции и постиженията на миналото. 

 
Франция и пуризмът на Льо Корбюзие.  

Още преди Първата световна война, във Франция, архитекти като Огюст 
Пере20–с функционалното осмисляне на архитектурата и вярата в стоманобетона  
като „модерният“ материал на епохата - и Тони Гарние21 – с градоустройствените 
си концепции - отхвърлят академичните ограничения и разширяват полето на 
развитие. Основна цел е да бъдат удовлетворени нуждите на модерното 
общество. Тяхното влияние като преподаватели и теоретици на архитектурата, 
отваря пътя за следващото поколение архитекти, между които доминира 
фигурата на Льо Корбюзие. Изследвайки творчеството му, се разкриват теоре-
тичните извори на осмислянето на „пуризма“ – със своите концепции за идеалния 
пример на „функционирането на машината“, „обект–тип“ и постепенното 
достигане до „Петте точки за нова архитектура“. За Льо Корбюзие проектирането 
е създаване на ред, и тези принципни елементи, утвърждават архитектурата в 
духа на времето. В развитието на сградата, може да се открие концепцията за 
движението – вътрешното оформяне създава една „архитектурна разходка“.  

Архитектурната дейност на Льо Корбюзие се разгъва в голям мащаб, в 
контекста на инициативата за международно развитие на модерното движение. 
Тази инициатива, разбира се не е само негова. Още по време на организирането 
на Вайсенхоф, се зараждат амбиции, конфликти и спорове за посоката на 
развитие на модерната архитектура. Разделението между „рационалисти“ и 
„органици“  в Германия се задълбочава, докато последните постепенно биват 
изтласкани от „светлината на прожекторите“(Mallgrave 2005: 272-275). През 1928г. 
се основава т. нар. CIRPAC22, който от своя страна се явява изпълнителен орган 
на CIAM - Congres internationaux d’Architecture moderne (Международни конгреси 
за съвременна архитектура). Две са основните цели: първо, да се оформи 
съвременна програма за архитектура и второ, да се намери средство за прила-
гането ѝ. Тя трябва да е базирана на рационален подход, а не на артистичен, тъй 
като е свързана с политически и социални фактори, които са определящи за 

                                                 
19 като например групата  „Der Block”. 
20 August Perret 
21 Tony Garnier 
22 Comité international pour la résolution des problèmes de l’architecture contemporaine- Между-
народен комитет за разрешаване на проблемите  на съвременната архитектура (фр.) 
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успешното развитие и адекватност. Основните предпоставки са модерни техно-
логии, стандартизация, икономичност и урбанизъм. Идеите на CIAM бързо се 
разпространяват в европейските държави, срещат подкрепа и ентусиазъм,  и 
довеждат до формиране на подразделения на комитета в много страни. 

 
1.3.4. На границата. Модернизмът в Италия, прилики и отлики. 

На границата между интернационалният модернизъм и регионалният 
може да се проследи развитието му в Италия.  

Аналогично на Германия и Франция, еволюцията на идеите на 
италианския модернизъм произлиза от местната историческа артистична среда. 
След края на Първата световна война, стремежът на художествената група Valori 
Plastici към завръшане към реда, намира своите архитектурни отражения и в 
работата на групата Novecento. Именно концепцията на последните се явява 
едновременно наследник на италианския Футуризъм и отправна точка на ита-
лианския рационализъм. Архитектите търсят модерна архитектура, която да се 
вписва в историческата приемственост, за разлика от футуристите, които 
окончателно искат да скъсат с миналото. Модерната архитектура се развива с 
действието на „Gruppo 7“ и MIAR23.  

„Отличителният“ момент е официалната позиция на властта към модер-
нистичната архитектура - а именно, че само рационалната архитектура може да 
изрази революционните фашистки принципи. Същевременно, тази подкрепа 
поражда и специфичен смислов конфликт – как е възможно архитектура, която 
претендира за наднационални стойности, да изразява идеите на едно крайно 
дясно националистично движение. От основата на този конфликт се пораждат 
някои смислови конотации, опити за „национализиране“ на модернизма – като 
например, че отразява средиземноморския  класически дух в себе си.  

 
1.4. ИЗВОДИ: Основни характеристики на универсалната модернистка 
доктрина. Център и периферия в културата на модернизма 

Основната еволюционна пътека на модернизма се свързва с няколко 
европейски държави, в които архитектурата следва приблизително една и съща 
линия на развитие. Това са държави, в които е съществувала класическа 
традиция в архитектурата и в тях стиловете са следвали постепенното и 
естественото си развитие. Преповтарянето на стари (класически) модели не 
удовлетворява вече нуждите на обществото и творците се чувстват „изгубени“ 
поради  липсата на стил, изразяващ „духа на епохата”. Същевременно, може да 
се отбележи, че това са държави, в които индустриалната революция бързо 
„нахлува” в ежедневния живот, променяйки за няколко десетилетия облика на 
населените места, приоритетите на хората, ежедневната им култура. Като 

                                                 
23 (Movimento italiano per l’architectura razionale- Италианско движение за рационална 
архитектура). 
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резултат се формират различни движения,  които търсят решение за проблеми 
като ниско качество на индустриалната продукция, отчуждаване на твореца от 
продукта на неговия труд, лошата градска среда и социално недоволство от 
ниското качество на живот.  

Недоволството от тези негативните резултати предизвикват първоначално 
завръщане към занаятчийския модел - издигане като пример качеството на 
средновековните образци, както и близката връзка между майстора и продукта на 
неговия труд. Противоположна на този модел и на практика по-„жизнеспособна” 
се оказва позицията, че в новото развитие на обществото, ролята на артиста 
вече не е непосредственото изработване на обекта, а в изработването на 
прототипи за индустриално производство. 

Аналогично, развитието на науката, техниката и технологията предлага 
нови материали, нови методи за строителство и нови типове конструктивни 
схеми. Противоречието между тези нови средства и наложените модели от 
еклектиката, класицизма и романтизма, поражда недоволство в архитектите и 
предизвиква стремеж за търсене на нова посока в архитектурата. 

Политическата насоченост на развитието на архитектурата се променя. 
Ако първоначално е ориентирана към нуждите на замогващата се средна класа, 
постепенно акцентът се измества към социалния аспект, икономичността и, с 
изключение на Италия, към лявата политическа ориентация. Архитектите вярват, 
че архитектурата е средство за социални промени, за образование и 
просветление на масите и ще доведе до „по-добро” общество. 

Историческите промени след 1900г и Първата световна война стимулират 
международните отношения. Културното развитие се пренася на международно 
ниво, свързано с общуването и връзките между отделните интелектуални 
кръгове, в контекста на стремеж към общоевропейско развитие (формиране на 
ОН и др.) Всички тези фактори, довеждат до един процес на много интензивно 
взаимно влияние, общи инициативи и, в крайна сметка, изравняване на 
стандартите, един стремеж за наднационалност на архитектурата. Ако 
първоначално развитието тръгва от концепцията за национално издигане и 
желание за доминиране на индустриалната сцена, то постепенно се развива 
идеята за интернационализация на изкуството и архитектурата (международни 
срещи, формиране на CIAM.) 

Развитието на модерната архитектура довежда до оформянето на 
определена архитектурна форма – изчистена, геометризирана, лишена от 
декоративен детайл. Тектоничната традиция, наследена от предишните епохи, 
постепенно се размива, заместена от други водещи категории. Често пораж-
дащите принципи, изпадат в смислови противоречия. През цялото развитие на 
модерната архитектура две са основните тенденции в подхода към проектиране: 
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- „органична тенденция”- до известна степен формалистична - 

произлизаща от идеята за формата като първопричина и прилагането ѝ според 
функцията, на естественото „случване” на архитектурата. 

- „рационалистична тенденция” – първоопределящата роля се отдава на 
рационалното, на осмисления подход, базиран на анализирането на 
изискванията на функцията, или подчиняващ се на предварително определени 
правила, които пораждат формата. 

Противопоставянето между тях е изострено, докато със създаването на 
обединена платформа на модерната архитектура, рационалния принцип взема 
превес и се представя като водещ. 

Същевременно, макар модернизмът да произлиза от рационални 
тенденции и да е вдъхновен от социални идеи и индустриалния напредък, в 
същността си той все пак се свежда до една естетическа, умствена нагласа. 
Всички творци, дори и най-крайните в обосновката си конструктивистични групи, 
базиращи се на социални, научни, статистически и пр. проучвания не успяват да 
избягат напълно от естетическото осмисляне на архитектурата. 

 
 
Изследването на модернизма поражда въпроса, какво се случва извън 

това формиращо ядро? Тези територии, в които културната среда е свързана и е 
под влияние на западноевропейското развитие на архитектурата, но 
същевременно по редица стечения на обстоятелствата не е преживяла тази 
плавност в преминаването от исторически последователните архитектурни 
стилове. До голяма степен, това са територии, исторически, политически или 
географски свързани със Западна Европа – гранични или колониално обвързани.  
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ГЛАВА 2. Проучване на появата и развитието на регионалните 
модернизми 
 
2.1. Няколко насоки на изследване 

Антропологът Ерик Волф 24 определя света като „колекторна кутия, една 
цялост от взаимно свързани процеси“ и за да може да го опознаем по-добре е 
необходимо понятия като „нация“, „общество“ и „култура“, да бъдат разбирани 
като „пакети от отношения“ ( Wolf 1997:3). Именно изследването на тези връзки 
на културно и архитектурно ниво би позволило да се разгадаят механизмите за 
привнасяне на идеята на архитектурния модернизъм от пораждащия го център, 
към периферните зони и логично – откриването на обратни влияния.  

За да може да се установят основните черти на българския архитектурен 
модернизъм, от водещо значение е да се характеризира „регионалния 
модернизъм“ като такъв. Изследването на развитието му се концентрира върху 
няколко подбрани примера извън границите на традиционно разглежданите 
европейски примери. Очевидна е невъзможността да се обхванат всички 
примери в рамките на такъв тип изследване. Поради тези причини, и поради 
крайната цел за разбиране именно на българския случай, са подбрани региони, 
които споделят някои общи основни постановки. Това са региони, в които 
страните, подобно на България са смислово и исторически свързани със 
Западната цивилизация25 и в които навлизането на модернизма се случва 
приблизително в същия период – през първата половина на XX век. 

Разглежданите случаи са сведени  до четири основни групи - САЩ, 
Латинска Америка, Скандинавски полуостров и Балкански полуостров – като 
регион на който непосредствено принадлежи България.  

 
2.1.1. Развитие на модернизма в САЩ 

Макар традиционно в много историографии американската архитектура да 
се включва в основния ”комплекс”26 на изследване на модернизма, на практика 
архитектурните връзките и влиянията между Европа и САЩ преди 30-те години 
на XX в. са частични и основно на личностно ниво.  

                                                 
24 Eric Wolf е американски антрополог. Той се занимава с изследване на селските 
общества и латинска Америка. Най-известната му книга е „Europe and the People Without 
History” (Европа и хората без история).  
25 Самото дефиниране на Западната цивилизация варира според различните 
изследователи, но най-често се дефинират три основни формиращи го традиции -. 
класическата култура на Гърция и Рим,  християнската религия, и ерата на 
Просвещението (Kurth 2004:5). Подбраните региони попадат под различни влияния, но в 
конкретния период западноевропейското, може да се отчете като водещо.  
26 До голяма степе, традицията да се включва американската архитектура в 
развитието на модернизма произлиза от книгата на З.Гидион „Време, пространство, 
архитектура” ,  където той я включа като отделен етап. 
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В края на XIXв., въпросът, който стои пред американските архитекти е 

дали да следват европейските модели или да търсят собствена идентичност. В  
прехода към модернизма, в американската архитектура се различават две 
отделни местни линии на развитие, които водят към него.  

От една страна, този преход се свързва с развитието на типологията на 
небостъргача. Спецификата на тази сграда е съчетана с концептуалните 
търсения на Чикагската школа27. Разбиранията, че архитектурата трябва да 
изразява регионалния характер и да стъпва на модерните технологии довеждат 
до оформянето на „органичен“ подход при проектирането. То се наследява и в 
разбиранията на т.нар. „Прерийната школа“, като се комбинира с концепцията, че 
архитектурата се базира на фундаментални надисторически композиционни 
принципи, и архитектът е свободен да експериментира. Най-ясно тези принципи 
проличават в творчеството на Ф.Л.Райт. В сградите си той се стреми екстериорът 
и интериорът им да са в унисон, да отразяват предназначението си и да са в 
хармония с мястото и времето на създаването си.  

 Другата  линия на развитие се асоциира с разбиранията на „Изкуства и 
занаяти“ и Ар нуво. Така, братята Грийн28, в проектите си за къщи, известни като 
„върховно бунгало“29, отхвърлят неокласицистичния колониален стил и създават 
своеобразен локален език, т. нар. „Калифорнийски стил“. Те смесват познати 
принципи, като оформянето на къщата като цялостни произведения на 
архитектурата и интериорния дизайн, с локални особености, подчинени на 
местния климат, връзката с природата и дори влиянието на местния испански 
стил. Исторически форми на испанските мисионерски сгради се открива и в 
архитектурата на  Ървинг Джил30. Оформя се архитектурен език на чистота на 
формите и бели мазилки, съчетани с дървени елементи. 

Тези няколко явления се проявяват на фона на обща архитектурна еклек-
тика, създаваща „технически нови сгради с ретроградни историцизирани фаса-
ди“(Tietz1999:42).Постепенно се оформя характерния изразен език на Ар Деко.  

В тази среда, модернизмът навлиза с работата на двама австрийски 
емигранти - Рудолф Шиндлер и Ричард Нойтра. В тяхното творчество се открива 
кръстосването на идеите на ранния европейски модернизъм, с чисто 
американски влияния, като уклон към връзката между екстериор и интериор. K. 

                                                 
27 определението „Чикагска школа” е използвано за първи път през 1908г. от архитекта 
Томас Телмадж, за обозначаване на група архитекти,към които е принадлежал той и 
която е включвала и Ф.Л. Райт. Терминът навлиза в архитектурната историография 
чак през 1929 от Х.Р.Хичкок в книгата му „Модерна архитектура: Романтизъм и 
Реинтеграция”.  
28 Greene&Greene- Charles Greene (1868–1957г.), Henry Greene (1870–1954г.) 
29 „Ultimate bungalow“ терминът e въведен през 1977г.от Randall Makinson в книгата   му 
"Greene & Greene, Architecture as a Fine Art" 
30 Irving Gill (1870-1936г.) 
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Фрамптън отбелязва, че основния принцип на Р. Шиндлер и Р. Нойтра31, „не е 
изследването на абстрактната форма сама по себе си, а по-скоро разра-
ботването на отношенията между светлина и сянка, между сграда и природа – 
един по-скоро хедонистичен подход, отколкото рационален“ (Frampton 2007:250). 

Изследването на навлизането на модернизма в американската 
архитектура,  разкрива някои специфики, като например значението на 
тектониката за развитието на Чикагската школа. Същевременно, регионалните 
различия във формите определят местни варианти на „Изкуства и занаяти”. Те 
водят до отделна линия на архитектурна еволюция, вдъхновена от локалната 
среда. Разработването на връзката с природата има съществено отражение 
върху архитектурното творчество, като изследване на взаимно проникване и 
тенденция към равнопоставеност. Често, модерната архитектура се асоциира с 
идеята за по-здравословен и по-свободен начин на живот.  Безспорен е фактът, 
че архитектурните постижения на Ф.Л.Райт също оказват известно влияние в 
Европа. Точно този пример разкрива и една особеност на регионалния 
модернизъм - често местните линии и привнасяния се превръщат в източник за 
вдъхновение и в „централното“ развитие на течението. 

Регионализмът на модернизма в САЩ трудно се отграничава, поради 
факта, че след средата на 30-те години (и особено след Втората световна 
война), и с физическото преселване в САЩ на голяма част от „бащите на 
модерното движение”, акцентът се измества и нейното доминиране в световен 
план обхваща  архитектурната практика. 

 
2.1.2. Развитие на модернизма в Латинска Америка 

Развитието на латиноамериканската архитектура през XIX и началото на 
XXв. е отражение от специфичните обстоятелства и климат. След придобиването 
на  независимостите си около началото на XIXв., тези страни минават през 
период на политическа нестабилност, водещ до установяването на военни 
диктатури32. Новият статут на независими държави, предизвиква стремеж към 
бързо изравняване със Стария свят. Липсата на класическа традиция в 
изкуството,  поражда желание за доказване на своеобразна модерност. Реално, 
това се свежда до отричане на всичко местно и модерен се асоциира с 
„чуждестранен”, и по-конкретно, да спазваш стандартите определени в Европа. 
Латиноамериканският интелектуален елит е информиран за европейските 
тенденции - неговите членове получават образованието си в Европа, масово 
практикуват френски език, запознати са с европейската преса и литература. В 
цяла Латинска Америка, XIXв. е период на архитектурна еклектика, най-често 
следваща френския академичен пример. Сгради  в класически стил се считат за 
проява на култура и модерност. Но в края на XIXв. и началото на XXв. се 

                                                 
31 Rudolph Schindler(1887г.-1953г.), Richard Neutra(1892г.-1970г.) 
321876г,1910г- Мексико, 1889г, 1910г –Бразилия, 1870г.- Аржентина и т.н. 
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забелязва все по-силно навлизане на референции към колониалния стил и 
местните индиански традиции.  

В началото на XXв. под влияние на Европа, в архитектурните среди се 
разпространяват идеите на модернизма. Новата архитектура се приема способна 
да облагороди обществото. Тя е привлекателна и за политиците - чрез нея те се 
стремят да си изградят образ на напредничавост и просперитет.  Употребата на 
модерни материали и индустриално изработени елементи, внушава идеята за 
една развита икономика, а предприемането на мащабни строителни инициативи 
в сферата на образованието и жилищната политика - социална ангажираност. На 
практика действителността често е друга. Индустрията на нито една от латино-
американските държави не е достатъчно напреднала и „новите” материали 
трябва да бъдат внасяни, а инициативите в сферата на социалното жилище са не 
напълно адекватни спрямо нуждите на населението. 

Същевременно, в този период, проблемите за идентичността на 
латиноамериканската култура се поставят на дневен ред. От механизмите на 
възприемане на европейската култура до осмислянето на колониалното и на 
предколониалното богато минало на отделните страни, творците виждат 
различни възможности за развитие.  

В Мексико, повратен момент се явява мексиканската  революция33 (1910-

1917г.). Социалната програма на новото правителство залага на образование, 
здравна грижа и достъпно жилище за населението, което поражда нужди от 
бързо строителство и облагородяване. Същевременно, значителния успех на 
художниците - муралисти34, се отразява върху последвалото развитие на 
модерната архитектура. Интегриране на политически ангажирано изкуство в 
архитектурата се превръща почти в норма, и макар често поради 
минималистичната и абстрактната нагласа на архитектите тази интеграция да е 
трудна, тя създава оригинален образ. 

Значително влияние в тази насока оказва Гийермо Зарага35, промотиращ 
нуждата от нови функционални форми, отговарящи на нуждите на времето, 
употребата на нови материали, техники и системи за строителство. Постепенно 
се оформят чертите на местната модерна архитектура. Тя е подчинена на 
локални естетически и функционални модели, и включва традиционни материали 
и цветове. Жилищния проблем в Мексико подпомага разгръщането на идеите на 
течението в социалното строителство. В проектите на Х.О‘Горман и Х. Лагарета36 
се разкрива една от двете характерните посоки на развитие на мексиканския 

                                                 
33 1910-1917 г., или още Мексикнска гражданска война, е значителен военен конфликт.Тя  
завършва с изработване на Мексиканската конституция и променя значително всички 
аспекти на живота в Мексико. 
34 “muralistas” от „mural” – стена (исп.) 
35 Guillermo Zárraga ( 1892- 1978г. ), мексикански архитект, преподавател  и писател, 
публикувал и под псевдоним Diego Canedo. 
36 Juan O'Gorman(1905-1982г), Juan Legarreta(1902-1934г.) 



 25
модернизъм – радикален функционализъм, внимателно съгласуване с нуждите 
на обитателите, ефикасност и икономичност.  

Другата посока се характеризира със специфична поетичност, изразяваща 
се във внасянето на чисто местни елементи, основно свързани с цветовото 
оформление, специфичните текстури на местните материали и отношението към 
природата и се открива в творчеството на Л. Бараган37. 

В Бразилия, в началото на XXв.,  отхвърляйки историзма, архитектите се 

обръщат за вдъхновение към традиционната архитектура на колониалните 
църкви и sobrados38. Неоколониалния стил, с изчистени геометрични форми, и 
минимално обработвани материали, се превръща във водещото течение между 
1920 и 1930г. Идеите на модернизма навлизат към 1925г. с дейността на няколко 
новодошли европейски архитекти. Те попадат под влияние на местната култура. 
Характерни моменти са демонстрирането на знаците на „местното”, както и 
съгласуването с условията – икономика, налични материали, способности на 
работниците, основни социални нужди и културно възпитание. 

Две са линиите на развитие на модерната архитектура в Бразилия. 
Първата е свързана с правителствени програми, които приемат архитектурата 
като средство за възпитание и същевременно за реклама. Благодарение на 
политически патронаж и отчасти на намесата на водещи фигури на европейския 
модернизъм, архитектурните реализации са по-програмни и „принципни”. 

 Другата линия на развитие е продукт на частно възлагане, което определя 
нейния характер. Подчинена на по-ограничени възможности и по-консервативен 
вкус, тя е по-еклектична, но и по-прагматична, тя е „архитектурата на обемите, на 
правите линии, на малкото, но честно и правилно използвани, декоративни 
елементи, които не маскират структурата на сградата (Quezado Dekker 2001:82).  

Въз основа на направения кратък преглед, може да се отбележи, че 
Латиноамериканския модернизъм е далеч от елементарно копиране на 

европейския модел и не е пасивен приемник на идеи, а благоприятна среда в 
която  новаторските идеите намират свое място и се развиват в свободни посоки. 
Разпространената в Бразилия „метафора на канибализма”, формулирана от 
група бразилски интелектуалци изразява концепцията за начина по който се 
преобразуват европейските идеи там – едно отношение на селективно избиране 
на европейските идеи при което резултатът е напълно бразилски” (Fraser 
2000a:9, Jimenez del Val 2010:12). Осмислянето, приемането и преработването на 
европейската концепция на модернизма, създава собствен локален модерен 
израз. Идентичността на латиноамериканския модернизъм се разкрива по начина 
по който архитектите експериментират с адаптирането на европейските теории в 
латиноамериканската действителност. Модернизмът в архитектурата се приема 
като логично приемствен в развитието на местната архитектура – така той е 

                                                 
37 Luis Barragán Morfín(1902г.- 1988г.) 
38 именията на заможната класа 
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национално обоснован, и дава израз на „блестящото“ развитие на страната. 
Реално, въпреки напредничавите теории, методите за строителство са 
съобразени и произлизат от локалната строителна култура. Наблюдават се 
решения, които комбинират модерното и националното. Такива моменти са 
включването на художествени творби или растителност, използването на 
локални материали и техники, формални препратки към колониалното минало 
или индианската култура, употреба на традиционни цветове, текстури и пр. 
Същевременно, връзката с природата е много силна, тя се пази и култивира, и 
често има водеща роля. 

 
2.1.3.Развитие на модернизма в Скандинавския полуостров 

В началото на XXв. се обособяват съвременните северни страни39. Всички 
те са държави, относително малки по размер, с етнически хомогенно население, 
като в исторически план споделят общо политическо минало и особено 
стремежът към достигане на т.нар. модел на “социална държава“40. 
Забележително високи са нивото на социалното единство, усещането за 
сплотеност и социална отговорност, които са постигнати. Климатът, ландшафтът, 
традициите и културните особености дефинират линията на развитие и на 
архитектурата. Може да се разчете развитие, близко до европейското - 
традиционното следване на стилове, от романско и готическо до ренесансово и 
бароково изкуство, но всички със силен локален уклон. От края на XIXв до края 
на Първата световна война, архитектурните  настроения преминават от 
неокласицизъм към национално-романтично течение и обратно.  

Скандинавския модел на социална държава е замислен от Социал- 
демократическата партия на Швеция, още около 1920г. Основна цел е да се 

изгради социално-хомогенно общество, и в името на тази цел, управляващите 
съчетават капиталистическа икономическа система с леви социални идеи. Този 
период съвпада с развитието на модернизма в Швеция и връзката между 
неговото развитие и политическата еволюция на страната е ясно четима. 
Модернизмът се основава на идеите за социално единство, а функционално 
решените модерни жилища, болници и центровете за социални грижи 
илюстрират модела на социалната държава.  

 Ключов момент е Стокхолмското изложение за индустрия и изкуство през 
1930 г. При проектирането му, функционалният подход и работата със метал и 
стъкло, създават лекотата, присъща на модерната архитектура. В следствие на 
Стокхолмската изложба, е публикуван манифестът на шведските модернисти  

                                                 
39 Дания, Норвегия и Швеция-1905, Финландия – 1917г. Исландия- през 1918- лична уния с 
Дания, независимост-1944г. 
40 В Швеция след 1936г., се разпространява терминът „folkhemmet ("дом на хората“), а 
след II Световна война, този социален модел е назован  „Държава на всеобщото 
благоденствие“ (Wellfare state). 
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„Acceptera“ („Да приемете“). В него се разкриват основните разбирания за 
модерната архитектура - нейната роля е да реагира на комплексна проблематика 
от икономически, демографски и геополитически промени, вместо на стилова 
еволюция. Шведското разбиране за модернизма е доста по-гъвкаво от „строгото” 
основно течение на европейският модернизъм. В известен смисъл шведският 
модернизъм е по-прагматичен и съответно успява да се намеси много по-
ефикасно в ежедневният живот и да реструктурира социалните връзки. Приема 
се, че всичко се научава от историята - стига тази история да е разбирана по 
правилния начин. Така модернизмът създава нова историческа наследственост. 
Важен момент е тълкуването на традиционната шведска къща като стъпка по 
пътя към функционализма. Макар да липсва индустриализация в исторически 
план, тази къща се тълкува като „обект тип“ – един естествено възникнал такъв. 
И точно поради тази причина, когато проектира нова сграда, архитектът може да 
е спокоен, че е стъпил здраво върху миналото.  

В късно постигналата независимост Финландия, търсенето на 

национална идентичност е основен проблем засягащ художествените области, a 
архитектурата се приема като средство за политическа и социална изразност. 

Теоретичните разработки на Сигурд Фростерус и Густав Стренгел41 имат 
важна роля. В публикуваният през 1904г. манифест наименуван: „Архитектура: 
предизвикателство към нашите опоненти от Густав Стренгел и Сигурд 
Фростерус”, те атакуват стойностите на национално-романтичното движение и 
защитават рационален подход за създаване на съвременни архитектурни форми, 
който стъпва на техническите достижения и употребата на нови материали.  

Характерна за 20-те години е новата засилена социална политика, която 
дава отражение върху архитектурата. Планират се комплекси, в които социал-
ните идеи са застъпени сериозно. Изложението в Турку (1929г.), проектирано от 
Алвар Аалто и Ерик Бригман42 се оказва повратната точка за навлизането на 
модернизма. На него, за първи път, идеите на новото течение биват представени 
на широката публика и то става своеобразен манифест на функционализма. В 
творбите си, финландските модернисти осмислят и адаптират принципите на 
модернизма. Може би, най-значително е творчеството на А. Аалто, с което той 
надскача мащаба на Финландия. Макар да се включва в дейността на CIAM, той 
съчетава модернистичния език и функцио-нални принципи с чувствителен 
подход. Към края на 30-те години и E.Бригман, и A.Аалто се обръщат частично 
към традиционните материали и детайли. Същевременно, във финландската 
архитектура има и друга линия на по-рацио-нален подход с по-задълбочен 
интерес по отношение на социалният аспект и мо-дерните материали, изразен в 
работата на Вилио Ревел, Аулис Бломстед43 и др. 

                                                 
41 Sigurd Frosterus, 1876-1956г., Gustaf Strengell,1878 -1937г. 
42 Erik Bryggman(1891-1951г.), Alvar Aalto (1898 – 1976г.) 
43 Viljo Revell, 1910-1964г., Aulis Blomstedt, 1906- 1979г. 
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Скандинавският модернизъм се характеризира с човешкия си мащаб, 

чувствително взаимодействие с природата, предпочитание към естествените 
локални материали и местни занаяти, скромност на формата, социална насо-
ченост. Вместо рязко скъсване с традицията, се внушава усещане за свързаност 
и приемственост с местните по-ранни архитектурни стилове. Естетиката и аске-
тизма на модерната архитектура се асоциира с простотата на традиционната 
селска сграда. Същевременно, всяка от страните признава социалното равен-
ство, индустриализацията и урбанизацията като основни фактори в модерния жи-
вот. Всички аспекти на обществения живот се приемат за обща отговорност, и 
модернизмът - с неговите социална обусловеност, стремеж към хигиена и 
здраво-словност, и икономическа целесъобразност - отговаря на обществената 
нагласа. Строителството се приема и използва като средство за социално 
утвърждаване, обединяване и солидарност. Характерно за скандинавския подход 
е отхвърлянето на догмите на „класическия” модернизъм, за сметка на 
съобразяване с локалните особености. В скандинавските страни дълго доминира 
нео-класицизмът, което забавя навлизането на модерните идеи. Но затова пък 
тяхното навлизане е ясно маркирано и те се утвърждават бързо. Някои автори 
подчертават, че именно опростената изразност на северния неокласицизъм 
отваря път на функционализма в края на 20-те години (Colquhoun2002:193). 

 
2.1.4. Развитие на модернизма на държавите в югоизточна Европа 
(Балкански полуостров) – Сърбия, Румъния44. 

Четвъртият пример за развитие на регионален модернизъм обхваща 
няколко държави в Югоизточна Европа, с обща линия на историческо развитие 
през XVIII-XIX в. Първоначално, част от Османската империя45, през XIXв. те 
постепенно придобиват независимост. В архитектурно отношение, след освобож-
дението си, всяка от страните попада под влиянието на неокласицистични и 
еклектични нагласи, пренесени от чуждестранни архитекти. Отхвърлянето им, 
минава през търсене на идентичност на базата на историцизирани архитектурни 
стилове, стъпващи върху архитектурата на епохи на „героично минало“. Проявата 
на национално-романтичен подход, се базира на употребата на форми от 
средновековната църковна архитектура отпреди османския период – една 
косвена препратка към византийската архитектура. Преди основаването на 

                                                 
44 При избора на примери, стремежът е  да се изследва общата рамка, в която се вписва 
българският модернизъм. Подбрани са държави, в непосредствен контакт с България – 
Сърбия и Румъния, които максимално се доближават до българския контекст. Гърция 
споделя голяма част от този модел, но поема смесено влияние и от страна на антична-
та гръцка култура, възродена през XIXв чрез националистично обосновано течение на 
неокласицизма ( „гръцки класицизъм“). (Biris&Kardamitsi- Adami2004: 13-17). 
45 Днешните територии на Румъния са били в рамките на две империи – османска и 
австро-унгарска. 
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собствени университети, местните архитекти се обучават основно в Западна 
Европа и по този начин, образованието се явява много силен проводник на 
влияния. Национално-романтичното течение, постепенно бива повлияно от 
европейските сецесионни настроения. От живописно описателно следване на 
местната архитектура, то се трансформира в доста по-абстрактен подход при 
употребата на детайли от локалните строителни традиции. Свободата на 
мисълта, присъща на сецесиона, позволява да се разчупят формалистичните 
рамки на романтизма и разширяват полето на експериментите.  

Балканският полуостров е район на относително динамично променящи се 
по територия държави и Първата световна война променя границите им. 
Последвалите значителни миграции на хора, създава нови политически, демо-
графски и творчески проблеми, и води до еволюиране на идеите. Отраженията се 
усещат в изкуството и архитектурата. Същественото освобождението на 
творческата мисъл стимулира развитие на авангардни движения, скъсващи с 
традиционните постановки и търсещи  нови пътища на развитие. Влиянието на 
западно-европейската архитектура дава своят принос. На практика, модернизмът 
се развива първо във визуалните изкуства и литературата, тъй като там 
възможността за експериментиране е по-голяма. „[…] всеки източноевропейски 
художествен авангард е тясно свързан и зависи от иновациите, случващи се в 
съвременната литература, и […] всяко движение е колкото литературно (на 
словото) , толкова и визуално […]“ (Mansbach 1990:б). 

Сърбия (Югославия) 

Тъй като Югославия се създава на базата на обединението на три 
народности – сърби, хървати и словенци, на практика е невъзможно да се 
създаде общ модел на развитие на архитектурата46. Сърбия следва по-скоро 
балкански модел.  В края на XIX и началото на  XX век, преобладаващите 
настроения варират между неокласицизма, еклектиката и сецесиона, и 
разпространяващия се Сърбо-византийски стил, търсещ да изрази националната 
идентичност на страната. 

След Първата световна война, новосъздаденото Кралство на сърби, 
хървати и словенци47  обединява територии с много различна история, религия и 
културни нагласи. За творците, това е момент, в който понятия като национална 
идентичност, историческо наследство и пр. са в контекста на новосъздадена 
държавност и необходимост от себедоказване. Развиват се различни худо-
жествени движения, измежду които е зенитизма - смесица между авангардистки 
концепции, европейски стремеж и националистични позиции. Той се свързва с 
абстрактните тенденции в изкуството и архитектурата и създава интелектуалната 

                                                 
46 В периода до Първата световна война, териториите, населявани от словенците и 
хърватите са част от Австро-унгарската империя. В този смисъл тяхното 
архитектурно развитие е оформено от австрийският културен дух 
47 Преименувано на Югославия през 1929г. 
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основа за навлизането на модерната архитектура. Белград се превръща в 
център на културния живот, в него е архитектурната образователна школа, в него 
се случват най-свободните артистични опити, повлияни от европейските 
тенденции. Създадената през1928г. „Групата на архитектите от модерното 
движение”, пледира за модернистичен подход, като същевременно застава зад 
тезата, че архитектурата се подчинява на конкретната среда, определяща с 
климата и възможностите, които предоставя за реализация, с местната култура и 
народна архитектура. Тези смесени теоретични виждания се реализират като 
един визуално-художествен подход, създаващ по-скоро естетически модел. 
Втора линия на развитие на модернизма се свързва с решаването на проблемите 
за градското обитаване, на изискванията за здравословен и качествен живот. 

Румъния 

Румъния е създадена  в средата на XIXв. като обединение на територии48,  
свързани от еднква езикова идентичност. В социално-политически аспект, в 
периода се  заражда значителен стеремеж към национално самосъзнание. 
Архитектурното отражение на тези желания е неорумънският стил, изразяващ 
националната идентичност на базата на византийски  елементи, използвани в 
старата румънска църковна архитектура. Течението намира силна подкрепа от 
страна на новооформеното през 1904 г. Висше училище по архитектура и се 
разпространява широко.  

 Първата световна война е момент на политическо утвърждаване на 
Румъния - постигане на националния идеал за обединение. Същевременно се 
създава значителна по територия и население държава със сериозен 
икономически потенциал.  

В Румъния се създава специфична културна среда, в която различни 
модерни идеи се развиват, попиват чуждестранните авангардни идеи и взаимно 
си влияят. Интересно е да се отбележи присъствието на творци, които успяват да 
надскочат локалната рамка, създавайки международно присъствие. Развитието 
на авангардисткия кръг около списанието „Contamporanul” подготвя културния 
климат за навлизане на идеите и на модерната архитектура. По-младото поко-
ление се обръща към функционално обоснованият, изчистен архитектурен език. 
Увереното навлизане на модернизма среща значително противоречие с 
поддръжниците на неорумънската архитектура по отношение на  националната 
идентичност. Линията на неорумънската архитектура е доста силна, и 
трансформирана в духа на арт деко, продължава да съществува и през 20-те и 
30-те години на XX в.  

Идеите на модерната архитектура се разпространяват в полето на 
жилищните и обществените сгради. Характерен момент е развитието на 
многоапартаментните жилищни сгради, които „имат по-голям отпечатък върху 

                                                 
48 части от Османската и Австро-унгарската империи. 
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градската тъкан, отколкото всеки друг тип сграда в Букурещ след Първата 
световна война“(Machedon&Scoffham1999:69-90). Този тип строителство е осно-
вано на частната инициатива, и е насочено към по-богатите слоеве на 
обществото. Поради икономическия просперитет на Румъния в периода, 
икономичното строителство и неговата проблематика, остават относително 
непознати и странични в румънската действителност. 

Като цяло, може да се обобщи, че в Сърбия и Румъния, като периферни 

на модерното движение страни, архитектурата от периода отразява основните 
идеи на течението, но същевременно, притежава една характерна хибридност, 
произлизаща от търсенето на връзката с локалната архитектурна традиция, и 
стремежът, чрез модерната архитектура, все пак да се изразява национална 
идентичност. Поради историческата си съдба, тези държави преживяват рязка 
промяна в развитието си, при откъсването си от Османската и Австро-унгарската 
империи. Първоначалното „ударно” развитие, внасящо изцяло чужди модели, 
бързо се трансформира, повлияно от идеята за търсене на национална 
идентичност в архитектурата. Именно това търсене става определящо в 
последвалото развитие на архитектурата и маркира цялостно периода. Дори 
когато се позиционират в рамките на модерното движение, сръбските и 
румънските архитекти чувстват в себе си необходимостта от изразяване на 
местна идентичност чрез тази архитектура. И най-често я намират, асоциирайки 
рационалността на местните49 фолклорни традиции50 с функционалистичните 
подходи на модернизма. На практика, острите конфликти между поддръжниците 
на по-традиционната архитектура и на по-модерния подход, е за начина на 
изразяване на национална идентичност, а не за нуждата тя да бъде или да не 
бъде демонстрирана. Като характеристика на успоредното развитие на 
архитектурата в тези страни,  могат да се отбележат 4 основни тенденции: 

- Отхвърляне на фолклорната традиция,рязко навлизане на чужди модели. 
- Поява на национални по звучене, романтични течения 
- Трансформация, под влияние на сецесионата архитектура на „национал-

ния“ декоративен момент, в съчетание с рационализация в пространствено 
отношение.  

- Навлизане на модерната архитектура, повлияна от местните културни 
настроения. 

 
 
 

                                                 
49 Задълбочените изследвания разкриват, че целият балкански полуостров споделя обща 
традиция на фолклорна архитектура, локално нюансирана. (Николаиду 2005) 
50 Навсякъде се открива референция  към преминаването на Льо Корбюзие през 
Балканския полуостров през 1911г. Така, например, гръцките архитекти откриват 
връзката между западноевропейския модернизъм и „скромните, малки островни 
къщи“.(Tzonis&Rodi 2013:10) 
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2.2. ИЗВОДИ: Разделение на модернистките тенденции на УНИВЕРСАЛНИ 
и РЕГИОНАЛНИ. Дефиниране на понятието „регионален модернизъм” 

Презумпцията, че модернизмът предлага наднационални, трансцендентни 
стойности и обективни критерии, претендирайки за „интернационален стил”, се 
компрометира при изучаването на отделните локални прояви. На практика се 
установява, че неговата универсалност е повече теоретична, отколкото случваща 
се на практика. При разпространението на модернизма, конкретните прояви за 
всяка страна са индивидуални. Същевременно обаче се наблюдава тенденция, в 
близки в географско или историческо отношение страни, развитието на 
модернизма да се повлиява от общи местни фактори. 

 „Регионален модернизъм“ характеризира явлението на трансформиране 
на универсалната идея на модернизма в локалните линии на архитектурно 
развитие. Регионалният модернизъм не е безкритично преработване на 
европейската модерна архитектура с малко локална декорация. Разглежданите 
примери разкриват механизъм на транслитерация, при който местните фактори 
довеждат до ново осмисляне на идеите и повторното им прераждане като вече 
адаптивни и местни. В повечето случаи, архитектите са напълно наясно с 
позицията си на повлияни и приемащи влиянието на европейски идеи. Но те 
успяват селективно и осъзнато да преработят идеите, така че те да не са 
„присадени”, а подходящи и произлизащи от мястото. В много случаи началния 
тласък идва от единични инициативи, в които самия модел вече е индивидуално 
„преведен“ от една личност, а последвалите архитектурни действия се 
реферират към първичния вече привнесен модел, дообогатявайки го и 
трансформирайки „трансформираното вече”. Интернационалността на архи-
тектурата най-често бива отричана. За сметка на това, се подчертава нуждата от 
съгласуване с местните климат, строителни методи, локални материали и пр. В 
много от случаите връзката с природата е съществен формиращ елемент. Също 
така, може да се отбележи, че модерната архитектура се асоциира с 
„напредничавия” начин на живот, често свързан с националните строителни 
проекти, като изразител на икономически и технически напредък. 

Първоначалния тласък на развитие на регионалния модернизъм, в 
последствие дава възможности за бъдещо индивидуално развитие на 
архитектурата в отделните региони. Съществуват много модели за „модерност”, 
които съвсем не са незавършени, непълни версии на „идеалиния“ западен 
модернизъм, а отделни движения, следващи своя траектория, формиращи свой 
речник и референции. В определени ситуации се наблюдава „вторично” влияние 
– въздействия, произлизащи не от първичния модел, а от вече транскрибираните 
в регионалните култури модернистични архитектурни практики, пренасящи се в 
други региони или дори „връщащи“ се към първичният център. Регионалния 
модернизъм най-често се явява като търсене на идентичност, като възможност 
за представяне на национална идентичност. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гърковата къща,изглед, Копривщица, средата на XIXв ., Автор: Майстор уста 
Гаврил Източник: http: //koprivshtitsa-surdulica.com/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жилищна кооперация на бул. Цар Освободител и ул. Св. Климент Охридски, 
София, 30-те години на XXв., Източник: личен архив. 
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ТРЕТА ГЛАВА. Регионалния модернизъм в българската архитектура – 
същност, проявление и характерни особености. Зараждане и развитие през 
първата половина на XXв.  
 
3.1. Въведение.  

 „Балканската“ съдба на българската държава трасира развитието на 
архитектурните явления в първата половина на XX век. Тенденциите в мисленето 
на българите и самоопределянето им в този период, дават основни „вектори“ в 
развитието в годините след Освобождението чак до Втората световна война. 

 
3.1.1. Историческо развитие през Възраждането 

Най-ранните фактори за развитието на модернизма произлизат още от 
Възраждането. Това е време на навлизане на идеите на Просвещението, на 
трансформиране на българския народ в нация, на икономическа еманципация и 
на политически борби за независимост. Новите културни потребности и социални 
порядки, стремежът към западноевропейски ценности, маркират съзнанието на 
българина. Някои от формиралите се идеали, макар и трансформирани, 
продължават да съществуват и след Освобождението. 

 
3.1.2. Възрожденска архитектура 

Основни тенденции през Възраждането са значителните еволюционни 
процеси в развитието на жилищната архитектура, появата на български, по 
същността си, обществени сгради и еманципирането на църковната архитектура. 
Характерни моменти са рационалният подход в организирането на сградите, 
дълбоката смислова връзка със средата,  естественият и логичен начин на 
„случване“ на селищата. Присъща черта на възрожденската архитектура, е 
нейната „хармоничност“. Самобитността на всеки район през първите етапи на 
развитие, а по-късно, естетическия и смислов унисон в оформянето и образа на 
„пловдивската къща“51, са съществени. Постига се единство в образа на всяко 
едно селище, без предварителна ансамблова планировка и без да се стига до 
повторяемост. В отделните региони се оформят определен брой „типови“ 
елементи, както по отношение на планировката, така и свързани с конструктивни 
методи или естетически похвати,  които оформят своеобразен локален „език“ на 
всеки регион или дори селище. 

 
3.2. Характеристики на периода от Освобождението до IIта Световна война 
3.2.1. Историческа справка. Българското общество.  

Освобождението на България е преломен момент за българският народ и 
българското общество. От политическият акт на създаване на българската 

                                                 
51 Определяна и  като „барокова“ ( Бичев 1955) 
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държава, основният идеал е обединяването на всички българи и 
присъединяването на всички считани за изконни български територии към 
държавата. Нерешеният „национален въпрос“ е основата на всяка външна 
политика и маркира вътрешната такава. Логична последица са политическите 
избори, които водят до участието на България в Първата световна война, а 
резултатите от тези военни действия – икономически, политически, демографски, 
но също така и морални, маркират историята на държавата в периода между 
двете световни войни.  

Структурата на българското общество е специфична, като от съществен 
интерес е формирането на своеобразна класа - т. нар. интелигенция52. Този 
процес макар и не уникален, създава специфичната среда, чийто стимули и 
стремежи повлияват върху развитието на българската артистична и културна 
дейност, и в частност върху еволюцията на българската архитектура. К. Гълъбов 
формира един призив, но и „определение“ за същността на българската 
интелигенция: „всички ние сме синове на орачи и копачи – на майки с черни 
забрадки. Ала всички ние живеем с копнежа по слънцето: с могъщата воля да 
надхвърлим своя духовен ръст, да бъдем скок в развитието на българското 
племе, и днешното поколение е показалец на едно бъдеще, каквото никой […] не 
е подозирал и не подозира. Писатели, учени, художници, учители – и най-малкият 
от тях носи в душата си нещо от този копнеж, копнежа по една голяма българска 
култура. Защото този копнеж е стихия“ (Гълъбов 2009а: 223). 

Основен исторически фактор, който има силно влияние при формирането 
на българската действителност след Освобождението е отношението към 
чуждото и родното. Еволюцията на това отношения оказва силно влияние върху 
почти всички аспекти на живота в България след Освобождението. Започнало 
още преди 1878г., първоначално особено силно е настроението за безкритичното 
приемане на всичко, което е чуждо на българското. Усещането за изостаналост е 
компенсирано от силен стремеж за достигане на европейско ниво, който води 
след себе си позитивите на цивилизацията - здравословност, икономически 
подем, демократичност, усъвършенстване на транспорт и инфраструктура и пр. 
Но същевременно, съвсем логично, подобна безкритичност довежда също така и 
до негативни ефекти на всякакви нива. От една страна се отчита загубата на 
местните културни постижения на предишният исторически период, а от друга, 
както много точно отбелязва Ив.Хаджиийски, внасят се „моделите за 
подражание“, но те не могат да бъдат постигнати адекватно, поради липсата на 
„чуждите индустриални тайни, капитали и пазари“ (Хаджийски 1974:43 ). Така се 
създава един антагонизъм между „чуждото“ и „родното“. Конкретно в изкуството и 
културата, тези настроения периодично се изострят или отслабват, варирайки 
между „интернационализацията“ и „индивидуализацията“.  

                                                 
52 през 30-те години около 65000 души, което е около 2%. ( Даскалов 2005б) 
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В разглеждания период, София се развива с най-бързи темпове, и до 

края на Първата световна война, се трансформира в търговски и индустриален 
център. Очертава се и един интересен културен феномен, подчертаван от 
множество автори от периода, а и по-късно: в България, културата в сърцевината 
си е предимно градска, а столицата се явява основният и понякога единствения 
център. Това го отбелязват както К. Кръстев „Българската култура тогава бе [...] 
столичноцентрична.“ (Кръстев1988:17 ), така и Б. Пенев: „Провинцията е обикно-
вената обстановка на тая тиха трагедия. Трябва да имаш изключително съзнание 
и стоманена воля, за да се спасиш от ръждата на българската провинция. 
Печалното е, че и до ден-днешен ние останахме с един-единствен център на 
духовен живот - София. Всичко се стреми тук.“ (Пенев 1924). На този фон, се 
разчитат някои явления в провинциалния живот, но те или постепенно замират, 
или се включват, заедно с водещите си протагонисти в столичния живот. 

 
3.2.2. Развитие на изкуството. 

Освобождението на България през 1878г. стимулира търсенето на 
национална идентичност и чрез изобразителното изкуството.  Взаимното 
противопоставяне на по-ранното „Дружество за поддържане на изкуството в 
България“(1893г.), и по-късно появилата се сецесионна група „Съвременно 
изкуство“(1903г.), отразява конфликта между „старото“ и „новото“, между 
академичното и сецесионното. Същевременно, в  риториката и на двете групи се 
открива стремежът към „европеизация“ на изкуството, както и един идеализиран 
поглед към фолклорното изкуство.  

Краят на Първата световна война „влива“ нова енергия в художествения 
живот. Две нови формации - групите „Родно изкуство“(1919г.) и „Дружество на 
независимите художници“(1920г.), категоризират основните направленията на 
мисълта. В стилово отношение „Родно изкуство“ е толерантно към всякакви 
творчески насоки, стига стремежът да е към изкуство, което по думите на Сирак 
Скитник да е „толкова модерно, колкото и наше“ (Димитрова 2012:567). Съще-
веременно, за „Дружество на независимите художници“ най-важна е свободната 
изява на личността. Художникът, може и трябва да се развива необременен от 
чуждото мнение,  да търси „свободно вдъхновение“. В началото на 30-те години 
нагласите се променят към един  по-реалистичен поглед върху българската 
действителност. Някои изследователи обобщават развитието в периода като 
„отражение на Новата предметност“53, докато други отчитат много по-комплексни 
влияния и от Новеченто, френските постимпресионистични течения и др. 
(Василев 2018). В този период именно е основана и групата на „Дружеството на 

                                                 
53 „Нашата живопис в нови насоки. Отражения на новата предметност в българското 
изкуство през 30-те и 40-те години на ХХ век“, куратори: Неда Живкова, Любен 
Домозетски, СГХГ, 13 ноември 2018 – 10 февруари 2019 
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новите художници“ споделящи принципа „за новия живот, ние търсим нови 
форми“ (Сотиров 2012:130). 

Основните идеи и концепции на българския модернизъм изкристализират 
най-ясно в литературното творчество. Критикът К. Кръстев дава характерно 
определение за периода : „Епохата беше интересна, динамична, в движение, ала 
и неизяснена в някои отношения“ (Кръстев,1988:5). Литературата най-точно 
илюстрира това многообразие и динамичност. В различните творчески кръгове се 
изследва съвременното изкуство и характера и мястото на българското такова. 
Основна остава опозицията „интернационално/родно“ и търсенето на механизми 
за създаване на времево адекватно българско изкуство. В различни 
интелектуални кръгове се разкрива постепенно оформяне на близко смислово 
тълкуване на проблема. „Нашето българско изкуство ще бъде българско – 
национално – „родно“ – не благодарение на битовия елемент или националната 
гордост, с които би могло да бъде обременено, а благодарение на българската 
душа – с всички нейни качества, – която го твори.” (Милев 2009б:178 ).  

През 1925г. е публикуван  „Краят на западната култура според Шпенглер – 
от д-р Константин Гълъбов“. В този осмислен анализ на шпенглеровия труд се 
оформя концепцията за развитие на българската култура, заложенa от Гълъбов и 
в кръга „Стрелец“- „идеята за изграждането на модерна и европеизирана 
национална култура чрез задълбочаване в родното и трансформационно 
усвояване на чуждото“ (Йорданов 2012а). В есето си „Човекът на кавала. Човекът 
на Рибния буквар. Човекът на Балкана“ се дефинират механизмите, по които се 
случва културното израстване на българина – историческата промяна може да се 
случи при наличието на външна сила - и тази сила е „чуждото влияние, идващо 
от запад, носещо идеи“. „И нашата българска култура, както всяка друга, е в 
зависимост от останалите култури.[…] ние сме били подхвърлени где повече, где 
по-малко на чужди културни влияния: влияла ни е византийската, после 
мюсюлманската и най-късно западната култура. И иначе не би могло да бъде. 
Влиянието е неизбежно, то е закон“ (Гълъбов 2009б:236).  

Тези концепции успяват да надскочат конфликта между апологетите на 
носталгичната фолклорност и противниците на „родното“, асоциирайки го с 
битовата имитативност. Макар подходът да е различен – експресионистичен при 
Г. Милев, и рационален при К. Гълъбов, тази позиция позволява на българската 
идентичност да съществува в рамките на модерността, без да се обезличава, и 
без да отрича влиянията на чуждото и в частност на европейската култура. 

В България, в периода между двете световни войни, липсва местна 
архитектурна образователна школа, липсва последователно „изследване“ на 
архитектурната проблематика, което да  създаде архитектурен климат, липсват 
архитектурни групи с установени структура и кредо. В контекста на българската 
действителност, на практика цялостният културен климат създава „мисловни“ 
центрове, интелектуални групи, в които архитектите вземат пряко участие, и от 
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които се повлияват. Тези кръгове най-често са амалгама от творци от различни 
области – писатели, художници, музиканти и архитекти. Тяхното взаимодействие 
създава  климата на модерността в българската култура. Техните концепции и 
творчески нагласи, са определящи, и от взаимодействието им се раждат 
влиянията и взаимните ускорения между различните творчески кръгове. Не е 
случайно, и не е и рядкост дуализмът в творческите търсения на тези творци – 
художник/писател, музикант/скулптор, често гравитират юрист/критик и учен/ поет 
и не на последно място архитект/художник, архитект/писател, архитект/музикант. 
Тези отделни личности са проводници, пренасящи импулсите от една насока в 
изкуствата, към друга.  

 
3.3. Тенденции в архитектурата от Освобождението до I-та световна война 

В условията на описаните процеси в българската култура, аналогично 
може да се проследи развитието конкретно на архитектурата след 
Освобождението на България. Архитектурното развитие следва очертаните вече 
моменти по отношение на балканския модел.  

Законовата основа и навлизането на новите материали, в съчетание със 
стремежът за максимално бързо „догонване” на останалите европейски държави, 
и едно частично обезценяване на местните модели, определят категоричното 
скъсването с архитектурата на Българското Възраждане. Отваря се път за 
чуждестранни архитекти и инженери, които създават първите значителни 
постройки в княжество България. Желанието за „модернизиране” следва 
водещите тенденции в западноевропейските и руските градове - историцизирани 
форми във всичките прояви и комбинации. Чужди влияния привнасят модели и 
функционални схеми, непознати на възрожденската архитектура. 

След като първото поколение български архитекти, завършили в чужбина, 
се завръща в България, при тях много бързо се избистрят поривите към промяна 
на налагащото се статукво, търсене на собствен път и идентичност. Освен от 
чисто практичните задачи, тези творци се вълнуват от по-сложни и абстрактни 
проблеми, като на първо място е създаването на „български стил”. Съвсем 
логично, тенденцията за намиране на този български стил следва една роман-
тична ос на развитие. Българските архитекти се обръщат към историческото 
наследство в търсенето си да открият език с който да изразят стремежа за 
идентичност. Те търсят вдъхновение от едно по-далечно минало, изпъкващо като 
знак на мощ и самостоятелност на българската държава и съответно на 
българската култура. Отричането на академичните тенденции е акт не толкова на 
конкретно отрицание, колкото на идеалистичен опит за откриване на национална 
архитектурна идентичност. Създават се множество оригинални творби, в които 
интерпретациите на историческото архитектурно наследство е отработено, а в 
някои случаи се комбинира със съвременни композиционни принципи и 
функционални решения. Постепенно, то се смесва и взаимно повлиява от 
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навлизащите сецесионни разбирания. Формите и похватите в редица случаи се 
припокриват. Но може да се отчете и следната съществена разлика. Ако при 
национал-романтизма основната идея е търсенето на стил изразяващ 
българската идентичност, при сецесиона акцентът пада върху търсенето на 
архитектурен стил, изразяващ съвременния дух на времето. Най-съществените 
приноси на сецесионните настроения в архитектурата могат да се синтезират в 
следното: свободно разработване на вътрешните пространства и външният 
образ на сградите, обогатяване на пластичният език с разностранни асоциации, 
емоционално третиране на обемите и детайлите в търсене на единство на 
образа. Основните принципи, върху които стъпва сецесионът- функционален 
план, рационален подход при формообразуването („отвътре- навън”), човешки 
мащаб, искреност на материалите и конструкцията, обобщен архитектурен образ, 
стилизаторски и синтетичен подход, са валидни и в българският му вариант, в 
някои случаи и търсещи връзка с местните традиции. 

След Първата световна война, може да се забележи една съществена 
тенденция на отдалечаване от пищността на богатата декоративност и 
доближаването да един по-строг и изчистен сецесион, асоцииращ се и с ар деко. 

 
3.4. Развитие на архитектурата между двете световни войни. 

Независимо от трудните икономически условия, периодът след Първата 
световна война е маркиран от бързо разрастване на селищата, в следствие на 
бежанските вълни, от по-мащабни обществени строежи, и от категоричното 
навлизане на кооперативната жилищна форма. Към края  на 20-те години и 
първата половина на 30те години на XX век, българските архитекти, макар и с 
известно закъснение, започват да следват принципи, в съзвучие с модерните 
течения в Западна Европа. Съвременните тенденции се отразяват на 
формулировките на функционалните изисквания, начините на решаване на 
архитектурните проблеми, подхода при формообразуването. Естетиката 
постепенно преминава от класицистична или късно сецесионна/ар деко, към 
модернистична, преди отново да бъде повлияна от разпространяващия се 
монументализиран неокласицизъм в края на 30-те години. 

На българската архитектурна сцена от периода, не може да се отбележи 
присъствието на една или няколко водещи личности, които да инициират и 
провеждат навлизането на модерното течение в българската архитектура. Лип-
сата на българско архитектурно училище, на практика, означава липса на 
оформена школа/школи, със свои протагонисти, които да оказват водещо 
влияние. Все пак, на фона на крайния брой архитекти в периода54, може да се 
предположи, че творчеството, писмените изяви, архитектурните инициативи 

                                                 
54 Списъкът на архитектите, които напускат БИАД  през 1927г съдържа 189 имена, в 
първите няколко месеца към новооформенто ДБА се присъединяват още около 60 
архитекти. В последствие, броят им нараства плавно през годините. 
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стават достояние на основната част от тази „гилдия“. В този смисъл, 
изследването на  поривите за концептуализиране на архитектурата, образоване, 
запознаване, предлагане на решения на определени проблеми, придобиват дос-
татъчно гласност и, макар и непряко, могат да оказват влияние върху общността. 

В началото на 20-те години, жилищната криза налага търсене на нови 
подходи при решаването на проблемите. В един от първите трудове, които 
системно се опитват да дадат перспективни посоки, книгата на „Обществено и 
частно жилищно възраждане” (1921г.) от арх. Трендафил Трендафилов, се 
предлага многопластово решение, като комбинация от подходящ законодателен 
апарат, и принципното разбиране, че архитектите и инженерите трябва да търсят 
нови насоки в жилищното строителство. (Трендафилов1921). Градо-
устройствените препоръки са повлияни от концепцията за град-градина на 
Хауърд, но качествено нов момент е предложението за „многоетажни икономични 
жилища” (по проект на Т. Горанов).  В последните може би най-ясно се разкрива 
цялостна нова посока на мисълта. Промяната в концепцията за обитаване – 
предлагане на многоапартаментна сграда, която обединява 40 жилища е мисъл, 
качествено нова за нагласата на българското население. Традиционната 
привързаност на българина към самостоятелно жилище, в самостоятелен имот, 
се налага да бъде преодоляна поради обстоятелствата наложени от кризата и 
промените в следствие на войната. В последвали разработки на 
арх.Т.Трендафилов се разкрива, един макар и умерен тон на промотиране на 
нова естетика в архитектурата.  „Победата принадлежи на пластическият 
елемент, на играта на повърхностите и обемите, на светлината и на сенките. 
Простотата в линиите и в голата повърхност имат предимство” (Трендафилов 
1925:126). Основната част от порива към модерността идва от публицистиката на 
по-широка тематика – от вече споменатите авангардни периодични издания, в 
които се публикуват по-общо артистични концептуални текстове и манифести, и 
единични статии с насоченост към архитектурата. Така, макар и фрагментарно, 
модерната мисъл навлиза в архитектурното общество.  

 Българската архитектура от края на XIX век и първата половина на ХХ век 
е преди всичко последица на специфичните условия при които се развиват 
нейните творци. Факторите, които оказват влияние при формирането на 
възгледите и творческите изяви на българските архитекти, могат най-общо да се 
групират така: 

Първо, средата в която са родени и израснали българските архитекти,  
въздейства чрез два компонента – емоционален и съзнателно осмислен като 
оставя неизбежен отпечатък. Творците които най-ярко застъпват развитието на 
модерната архитектура в България са родени в един период от около 25 години - 
от 1885 г. до към 1910г. В този период селищата претърпяват значителна 
диференциация – разликата между бързо развиващите се градове и малките 
селища, става по-съществена. Специфичната чувствителност към определени 
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форми, претворявани в творчеството на някои архитекти, позволява тълкуване 
на корените на влиянията.. 

Второ, чрез обучението си в чужбина, архитектите попадат под влиянието 
на културно-ценностна ориентация на страната, традициите и особеностите на 
висшето училище, и личностите на преподавателите. Пренасочването от Австро-
Унгария към страни като Германия, Франция и  Италия,  дава възможността да се 
черпят знания  от същите извори, като западноевропейските колеги, както и да се 
осъществяват преки контакти и непосредствена обмяна на идеи. 

Трето, чрез съвместната работа с чуждестранни архитекти в архитектурни 
бюра, институти и отделни проекти у нас и в чужбина естествено се продължава 
обучението и се разширява творческия мироглед.  

Четвърто – средата в която попадат след завръщането си, културният 
климат, творците, с които взаимодействат, оказват съществено влияние. 
Съвместната работа между самите български архитекти също може да разкрие 
взаимни влияния, които обаче по-трудно могат да бъдат изследвани. Общият 
вкус и разбирателство, както и брачните връзки, създават партньорства, които 
просъществуват дълго в българската архитектурна практика.  

Трудно е да се проучи конкретиката на преминаване на влиянията между 
различните сфери на изкуството. Могат, без да се претендира за изчерпателност, 
да се отбележат няколко ключови личности, които пренасят идеи. Те не могат да 
бъдат определени за „водачи“ в архитектурно отношение, нито са между най-
високо оценяваните от архитектурната критика творци, но тяхната творческа 
дейност притежава известна „симптоматичност“ за периода.  

Измежду тях, на първо място, може да се спомене Чавдар Мутафов (1889 -
1954г.) който освен архитект, е и художествен критик, есеист, редактор, преводач  
и човек на модерното писмено творчество. Дейността му като като редактор на 
списание „Архитектъ“, издавано от Дружеството на архитектите в периода, му 
позволява, чрез избора на статии и материали, които да бъдат поместени, макар 
и умерено да разпространява и защитава своите идеи за българската 
архитектура. Той изпъква, като теоретик и анализатор, и в своите есета за 
изкуството и архитектурата, разкрива една концепция за съвременната българска 
архитектура, свързана смислово с творческите разбирания на кръга „Стрелец“. 
Могат да се отбележат архитекти, като  Николай Марангозов, Димитър Ненов, 
Иван Бояджиев и др, които комбинират архитектурата с творческите си търсения 
в други области на изкуството. Несъмнено, могат да се открият и други връзки - 
като например родството между Ст. Белковски и художникът55 Асен Белковски, 
влияния между творците от семейство Далчеви56, контактите между Георги 
Овчаров и Сирак Скитник и пр.  

                                                 
55 писател и преводач,и преподавател в оформения през 1942г. архитектурен 
факултет. 
56 вж. Стоилова 2010 



 41
Проучването на позициите, изразени от архитектите в периода, разкрива 

един „колажно оформен“ поглед, който те имат за ролята на българския архитект 
и за архитектурната практика. От изключително значение е проблемът за 
създаването на архитектурен стил, в съзвучие със съвременната епоха. Те 
споделят хегелианското разбиране, че историята не е случайна поредица от 
събития, а прогресивно развитие с определена цел, че разумът е господар на 
света, а следователно историята на света е рационален процес. Задачата на 
архитекта се явява да открие и пресъздаде формите на съвремието, като се 
ползва материалната и духовната култура на времето. За тях. „духът на 
машината” и принципите на тейлоризма57 трябва да дадат отражение върху 
архитектурата, в съчетание със социалната мисия на архитектурата. Ролята на 
архитекта в обществото е да образова - като твори, архитектът, трябва да 
възпитава окото на наблюдателя в пропорции и естетика (Джангозов 1935), а 
създаването на „здравословна“ среда дава възможност на обитателите да 
достигнат своя потенциал.  

Същевременно, по отношението на „методологичната“ страна на 
архитектурата се  забелязват фундаменталните разлики при дефинирането на 
същността на модерната архитектура при различните творци. Оформят се три 
групи архитекти. Между опозицията на двете крайни позиции – крайният 
конструктивизъм, подчинен на целта и скъсването с всяка проява на изкуство и 
диаметрално противоположния, субективно естетически обоснован, емоционален 
подход на творец-художник - се открива, най-широко споделяното, балансирано 
разбиране, че същността на модерното усещане, произлиза от съвременните 
пропорции, дължащи се на вътрешната структура и логика на сградата.  
Цитирайки Ригл, Шмарзов, Вьолфлин и Ворингер, последните се позиционират в 
една вечна логика на архитектурата - „едно непрекъснато вариране на  форми и 
обеми, впрегнати в един активен процес на развитие, следващ човека във 
всичките му прояви на живота” (Мутафов 1931). Общото наблюдение е, че ако в 
първите години на модерните течения в архитектурата, у някои български 
архитекти се наблюдава известно увличане по крайни изказвания и „сляпо“ 
цитиране на западни протагонисти на модерното движение, то много бързо 
мненията еволюират и се усеща една зрялост в преценката за техните дела, като 
едновременно със съгласието с техните идеи, се оформят и собствените им 
отношения по темите. 

Основен проблем на теоретичните размисли на архитектите, е търсенето 
на национален (български) стил. Този въпрос, както бе посочено е от съществено 
значение в артистичните кръгове и той постоянно се поставя на дневен ред. 
Очевидна е вътрешната необходимост на архитектите от потвърждаване на 

                                                 
57 През 1929г. арх. Трендафил Трендафилов публикува „Научно организиране на труда в 
отделната държава” от Ф. Тейлър (Taylor), и дава тласък на концепциите за 
стандартизиране и организиране.  
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принадлежността на творчеството им към българското и единици са тези, които 
открито заявяват своята интернационалност и отричат нуждата от „български 
дух” в творчеството си. Негативна е оценката на копирането и механичното 
привнасяне на отделни детайли от историческите постройки. Оформя се 
концепция, която отчита историческия детерминизъм и неизбежността на 
влиянието на „по-големи архитектурни течения“. Родната, българската черта се 
изразява в „нови пропорции, ново чувство за стабилност, чара на наивната 
композиция”, сътворени от самобитният български майстор строител през XIXвек. 
(Мутафов 2009). Тази теза е философски обоснована и отразява разбиранията 
на Г. Милев, на К. Гълъбов и на др. за родната поезия, изобразително изкуство, 
музика. Отчитайки конфликтността между новото изкуство (архитектура) и 
традиционализма, пътя на българската архитектура се очертава от позицията ѝ 
на повлияна от основните идеи на модернизма, но същевременно отчитаща 
локалните фактори. Модерната естетика на формите, с въздействието на чистите 
обеми, пропорцията, контраста и материалността, е съпоставена със силно 
развито усещане за контекст – нещо чуждо на концепцията на модернизма, но 
изключително „родно и българско“ във връзка с възрожденската архитектура. 
Нещо повече, някои български архитекти изтъкват, че модернизмът споделя 
логиката, естетиката и подхода на Възраждането, което го осмисля като 
продължение на националната традиция. Много архитекти, успоредно с проек-
тантската си дейност, изучават и се занимават с опазване и реставрация на 
старите паметници на архитектурата (Кандулкова 2007). Същевременно, те остро 
осъзнават промените в начина на живот, бита и съзнанието на българите в ХХв. 
„Тя (старата архитектура) е сътворявана за други хора, за условия, които сме 
преодолели, за нужди, които ни се виждат чужди” (Мутафов 2009б:240).  

Еволюцията в разбиранията може да се проследи и в хронологията на  
конкретните архитектурни прояви. Законовите промени58 от първата половина на 
20-те години, благоприятстват за еволюция в жилищната архитектура. Чрез 
изследване на конкурсните предложения и реализираните сгради,  се разкрива 
постепенната промяната в подхода на архитектите, както и промяната на 
обществения вкус.  

Трудно е, да се проследи единна нишка на развитие на модерното течение 
в българската архитектура. Макар и с голяма условност, могат да се сформират 
няколко групи творци. Те са изцяло съставени на базата на водещата линия в 
архитектурното им творчество в периода59, тъй като към момента не са открити 

                                                 
58 „Закон за отчуждаване на здания за държавна, окръжна и обществена нужда” (1920г), 
„Закон за облекчаване на жилищната нужда” (1920г., допълнен 1921г. ) и „Закон за 
кооперативните сдружавания“ ( 1921г.) 
59 На практика, почти без изключение, в творччеството на всички архитекти от 
периода  могат да бъдат открити проекти с различна насоченост, своеобразно 
отклонение от основните им тенденции. 
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следи за някаква форма на идеологическа организираност60 на самите творци. 
Това разделяне, няма за цел да подчертае кои автори са „модерни” и кои не, а 
по-скоро е опит да се оцени тяхното положение в една двуполюсна схема между 
авангардното и академичното. Така се цели да се обхване цялостната картина и 
многообразие на архитектурния модернизъм в България.  

Първата група обхваща архитекти, чийто творби притежават смесено и 
звучене, макар и в руслото на модерната тенденция. Между тях могат да се 
споменат Д. Цолов, Ив. Васильов, Й. Йорданов, С. Овчаров, П. Марковски и др. 
Може би най-характерното при тях остава един загатнат класицистичен дух. 

Втората група обхваща творци при които модерното звучене надделява. 
Такива се явяват Ст. Белковски и Ив. Данчов, В. Ангелова- Винарова, Ал. 
Дубовик, Т. Горанов, П. Кантарджиев, Д. Ненов, С. В. Попов, Хр. Попов, Й. Севов, 
Л. Тонев, Р. Кръстанова, Д. Сугарев, В. Василев и др. При тези архитекти може да 
се отчете, че модерният подход  е основно водещият, като обаче в детайла на 
сградите, в решаването на някои елементи и подчиняването на някои условности 
на архитектурата, се усеща отглас от академичните постановки.  

Третата група архитекти са тези, в чието творчество може да се прочете 
безкомпромисна нагласа към съвременните разбирания в архитектурата, които 
могат да бъдат определени, като най-близки последователи на модерното 
течение. Измежду тях могат да се споменат  Ас. Михайловски, Н. Ямантиев, К. 
Джангозов и Р. Радославов, Георги и Христо Стоянови, П. Карасимеонов, Хр. 
Берберов, Анг. Дамянов, Ат. Делибашев, З. Илиев и др. В сградите на тези 
автори може да се открие крайното освобождаване от формите от традиционните 
похвати и звучене. В тях най-ясно се разкриват принципите на основното 
модерно течение на архитектурата, най-близка е връзката със 
западноевропейското развитие на архитектурата.  

Четвъртата група архитекти обхваща тези, които се обръщат към 
проучването на историческото развитие на българската архитектура. Архитекти, 
като Т. Златев, Хр. Пеев, Ал. Рашенов, М. Бичев и др. се посвещават на изслед-
ването, съхранението и представянето на българското архитектурно наследство. 
Разбира се, в проектантските си изяви, те следват различни концепции. 

Езикът на българската модерна архитектура е доста скромен. В него 
липсват крайните естетически търсения на европейските модернисти. Не може 
да се открият дръзки експериментаторски решения, нито авангардни 
пространствени решения – свободният план е по-скоро загатнат в някои 
единични примери, отколкото развит. Често модерният подход е по-скоро 
формално изразен, отколкото категорично следващ постулатите на модерните 
архитектурни концепции. Така, лентовидните прозорци често са „създадени“ чрез 
визуалното обединяването на отделни прозоречни отвори и плътта между тях. 

                                                 
60 за разлика от професионалните обединения, БИАД, ДБА, ИАК. 
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Издигането на сградата на колони почти не се среща, освен в някои примери 
на частни къщи, при това в ограничен размер. Покривните тераси се развиват по-
скоро като тераси към последното жилищно ниво, а  самият покрив най-често е 
скатен, докато плоски покриви са много по-редки. Техническите нововъведения 
са по изключение – основно в някои частни домове и в малобройни обществени 
сгради. Повечето детайли са лаконични, но внимателно изработени, лишени от 
излишно разточителство, но премислени. Откриват се чисто визуални компо-
зиционни решения в духа на модернизма при оформяне на метални и дървени 
елементи – като решетки, парапети, огради, врати и др. Много от сградите са 
забележителни примери, при които елементите на „неканоничност” създават 
специфичен и оригинален облик. Характерен е деликатния подход към 
съществуващата среда. 

 
3.5. ИЗВОДИ. Модернизмът в българската архитектура. Характерни 

черти и посоки на приети влияния. 

Mодернизмът в българската архитектура е самостоятелно осмисляне на 
модерните идеи. Той е маркиран от цялостната тенденция за търсене на 
българска идентичност в периода след Освобождението до Втората световна 
война. Постепенно се отрича концепцията за търсене на самостоятелен 
„български стил“. Архитектите осъзнават своята позиция на „повлияни“ от 
световните тенденции и се оформя  разбирането, че идентичността на 
българската архитектура е именно в приемането на световните тенденции, и 
претворяването им на родна територия. Логичното ѝ развитие е чрез формите и 
езика на модерната архитектура, обогатен, трансформиран, „преведен” чрез 
чувствителността към детайлите, пространствата и функционалните елементи на 
местните исторически архитектурни форми. Приемането на тази концепция 
позволява на българските архитекти да творят свободно,  успявайки да вмъкнат в 
сградите си, съзнателните и несъзнателните асоциации с автентични фолклорни 
архитектурни моменти. 

Същевременно, творците подчертават нуждата архитектурата да е 
съгласувана с местните климат, строителни методи, локални материали и 
връзката с природата. Последната е съществен елемент - архитектите често 
подчертават историческата определеност на тази връзка.  

Основна характеристика на сградите на българските архитекти от периода 
е умереността. В техните проекти и реализации, прагматичния подход надделява 
над крайни концептуални залитания. Метафората, за сградата, като жив 
организъм, който е здрав, ако никоя негова част не генерира дискомфорт,61 

                                                 
61 Проф. д.н. арх. Т. Кръстев споделя, че  арх. Белковски е казвал, че добрата сграда се 
разбира по това,че човек не я „усеща“, както не усеща частите на тялото си когато 
функционират добре. Когато я „усеща“, тогава има пропуск или проблем -  по аналогия 
на физическото усещане за дискомфорт при изявен здравословен проблем 
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разкрива тази балансирана позиция и отговаря на качествата на примерите на 
българския модернизъм.  

Българските архитекти осъзнават влиянието на средата върху конкретната 
архитектурна задача. В техните зрели проекти често се усеща именно 
осмисления подход на контекстуализма. 

Повечето архитекти развиват свой собствен почерк, който е строго индиви-
дуален. Но като обща характеристика може да се изтъкне, че при всеки от тях 
европейския устрем към модерността и търсенето на принадлежност на епохата, 
биват обогатени от личните и общобългарски фактори. Те осъзнават, че през 
цялото си историческо развитие, българската архитектура е абсорбирала 
световни течения и ги е пресъздавала чрез интерпретацията на местните 
майстори. Именно по този начин, както и откривайки родствените връзки62 на 
модернизма с фолклорната архитектура, творците приемат, че чрез кредото на 
модернизма, те все пак създават „национална“ архитектура. Когато един 
български архитект твори, следвайки най-съвременните световни тенденции, то 
неговото творчество е българско като идентичност, тъй като дори неосъзнато, 
творецът пречупва архитектурната концепция през родната призма (която е 
заложена в него). Тази концепция освобождава българските модернисти от 
необходимостта постоянно да потвърждават „българската идентичност“ на 
сградите си. Така, те имат възможността да разгърнат необезпокоявани своя 
творчески потенциал. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 често разшифровани в контекста на преминаването на Льо Корбюзие през България 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ. 

На базата на извършените проучвания може да се направи опит за 
структуриране на модернизма в архитектурната култура.  В исторически план 
модернизмът се заражда и оформя в западноевропейската култура.  Смислово в 
него се откриват две основни линии – т.нар. Централен Универсален модел и 
Регионален модернизъм – локален модернизъм на периферията.   

- Централен Универсален модернизъм 
След Първата световна война, еволюцията на модерната мисъл достига 

до най-категорично откъсване от историческите концепции. Авангардизмът в 
изкуството повлиява и на архитектурната мисъл. В отговор на проблемите, 
поставени от войната, архитектурните търсения достигат по-далече от всеки 
предишен опит. Нагласата, че архитектите се приемат за надарени да уловят 
духа на времето и да го трансформират в архитектура, им дава самочувствието 
да експериментират и да считат, че могат да трансформират обществото чрез 
архитектурата. Периодът на Първата световна война е време на множество 
архитектурни теоретични разработки, които след войната водят до ускоряване и 
на самата архитектурна практика. Внимателното изследване на запад-
ноевропейското развитие на модернизма, разкрива неговия сложен характер. 
Образът на единен модел на модернизма, който е създаден смислово 
постфактум в първите историографии, е проект на внимателен подбор и 
селекция63 още по време на развитието му, и на практика не отговаря напълно на 
реалната картина. Както определя Аалто64 „Архитектурната революция, като 
всички други революции, започва с ентусиазъм и завършва с някаква форма на 
диктатура.“ СейнтДжон Уилсън дефинира този конфликт като противоречие 
между, от една страна, теоретизиране на архитектурния процес и свеждането му 
до изцяло научен такъв, и от друга страна, архитектурата, като практическо 
занимание, при което всяка ситуация изисква да бъде изследвана и решавана за 
себе си.(St John Wilson 2007:). През 30-те години, доминирането на Льо Корбюзие 
и  CIAM, дават основно водещо предимство на теоретичния подход. Чисто 
практически, дейността на CIAM е насочен към създаването на един общ 
„модерен проект“, който на практика „изрязва“ филизите, които не „пасват“ на 
оформената теза. Мощна смислова пропаганда изтласква от централната сцена 
всички странични явления.  

Реалната картина разкрива по-скоро един мрежовиден характер, в който 
крайният резултат - модерна архитектура се достига по различни пътища, били 
те рационални или органични, теоретични или практически, тъй като, дори и най-

                                                 
63 Така например, Малгрейв описва внимателната селекция на Л. Мис ван дер Рое по 
време на подбора на проектите за Вайсенхоф, (Mallgrave 2005 :273), взаимодействията 
между Мис и З. Гидеон по отношение на „прочистване“ на движението (Mallgrave 
2005:276),  както и политиката на Льо Корбюзие. 
64 при получаване на златен медал от RIBA, 1957г. кл1. (St John Wilson 2007:23) 
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екстремните теоретици на модерната архитектура не могат да избегнат чисто 
естетическoтo осмисляне на творбите си. (Colquhoun 2002:) Но образът на тази 
модерна архитектура се комуникира  и представя смислово като резулат от един 
завършен научен метод, резултат от праволинейно развитие. 

- Регионален модернизъм – локален модернизъм на периферията. 
От друга страна, изследването на териториите, които не са част от 

пораждащия център, разкриват различна картина. В студията си „Дискретния чар 
на периферията“, Г. Станишев оформя един теоретичен модел за граничните 
култури, в които поради постоянно случващи се процеси на намеса от външни 
фактори, най-често липсва възможността за естествена еволюция на  местните 
тенденции. В тези територии е налице един периодично повтарящ се процес на 
поемане на външни влияния и тяхното хибридизиране (Станишев 2007:29). 
Изследваният тук исторически момент - на навлизане на модернизма в 
архитектурните култури на различни периферни на пораждащия център 
територии, потвърждава тази теза. Разглеждайки области, които исторически 
попадат под близки въздействия, се наблюдават идентични процеси на 
възприемане. На първо място независимо от амбицията на „централния“ 
модернизъм да предостави общовалидни, научно обосновани принципи, никъде 
неговото възприемане не е безкритичен процес. Вероятно поради исторически 
комплексните фактори, се наблюдава един много по-„житейски практичен“ подход 
за сметка на крайните идеалистични позиции. Характерно е внимателното му 
осмисляне и трансформиране съобразно местните обстоятелства. Творците 
съобразяват своите произведения с фактори, като локални климатични 
особености, местни материали и икономически възможности. Може да се 
подчертае фактът, че ако в центъра моделът на модернизма бива подчинен на 
„победилата“ концепция, то в периферните райони, другата тенденция, тази 
която бива заглушена и не бива „излъчена“ от този център се поражда 
естествено и взема превес. Разбирането, че модерната архитектура трябва да 
бъде подчинена на конкретните обстоятелства, на нейния контекст, успява да се 
развие именно в периферните територии. Този принцип, в един по-късен етап 
чрез някои творци, успява да повлияе на центъра. 

Нещо повече, характерен феномен, е позицията, която се повтаря със 
забележителна честота – че модерната архитектура е смислово свързана с 
местната традиционна архитектура - била тя латиноамериканска, скандинавска 
или балканска. В отделните територии се разкриват различни механизми на 
взаимодействие с местните фолклорни архитектурни традиции, и създаването в 
крайна сметка на локален модерен език. Основният смислов момент на това 
подчиняване се свързва с въпроса за идентичността. В този период, поради 
исторически съображения в изследваните гранични територии, дискурсът  за 
националната идентичност е на дневен ред, и местните архитекти успяват да 
направят смисловата транзиция, и да видят развитието на модернизма - една 
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концепция, претендираща за интернационалност, като възможност за 
архитектура изразяваща националната идентичност. Така, те превръщат „духа на 
времето“ в „ духа на  мястото“.  

Българският архитектурен модернизъм се вписва смислово в характерните 
прояви на регионалния модернизъм. В него може да се разчете генетичното 
кръстосване на основното кредо на модернизма и на местните български 
архитектурни традиции. 

 Навлизането на западноевропейските идеи се проследява по два основни 
начина. От една страна,  основните смислови концепции на модернизма се 
пренасят чисто по архитектурна линия, чрез образованието и взаимодействието 
на българските архитекти с пораждащия център. От друга, модернизмът, като 
парадигма е свързан с всички изкуства, и еволюцията на идеите му в областта на 
българската литратура и изобразително изкуство, води до изкристализирането на 
локално модифицирани концепции за изкуството, които на свой ред оказват 
влиянание върху архитектурата.  

Втората основна линия на влияние в българския архитектурен 
модернизъм произлиза от местното архитектурно развитие. Макар и замряла в 
периода, възрожденската архитектура е маркирала априори съзнанието на 
българските архитекти и те преоткриват и, съзнателно или несъзнателно, 
претворяват нейните принципи и форми.  

Именно  освобождаването от императива на търсене на «български стил», 
чрез осъзнаването на неизбежността на чуждите влияния, дава свобода на 
архитектите да експериментират и претворяват различните влияния, под общото 
определение «модерна архитектура».  
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Фиг.2. Модел на влиянията между Централния Универсален модел, 
Регионалните модернизми и в частност българския модернизъм 
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ПРИНОСИ 

 В началото на разработката е дефинирана хипотеза за мястото на 
българският архитектурен модернизъм в контекста на сложните процеси през 20-
те и 30-те години на XX век. В хода на проучването са постигнати следните 
резултати. 

1. Дефинирано е понятието регионален модернизъм в периода преди 
Втората световна война, и са очертани основните параметри на характера на 
явлението. 

2. Направен е обзор и анализ на историческото и смисловото развитието 
на основното направление на модернизма. В хода на изследването се 
подчертава неговият привиден характер на универсалност и единност, с 
дефиниране на основните принципи на течението. 

3. Обоснован е моделът на взаимодействие между център и периферия в 
културата на модернизма като специфичен  двигател на неговото развитие. 

4. Направен е обзор на няколко отделни прояви на регионални 
модернизми. Проучени са няколко отделни региона и са трасирани основните 
отличителни черти за всеки отделен регион. Направена е съпоставка и са 
генерирани общи принципи по отношение на регионалния модернизъм. 

5. Недвусмислено е причислен българският архитектурен модернизъм от 
периода между двете световни войни към категорията на регионален 
модернизъм. Изследвани са спецификите на периода, и е направена връзка 
между историческото, социалното, културното и архитектурното развитие. 
Оформена е концепция за разбиранията на българските архитекти по отношение 
на тяхното място в световната архитектурна култура. 

6. Изследвани са линиите на влияние в българският архитектурен 
модернизъм – произлизащи от централния модел на модернизма и от местната 
архитектурна традиция и като тяхна самобитна кръстоска.  

7. Извършеното изследване има стойност по отношение на историография 
на архитектурата.   

8. Разработения труд може да се използва като литература в помощ на 
образователния процес. 

ПРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

Направеното историко-теоретично проучване, може да се използва при 
изработване на методологии за опазване на архитектурното наследство от 
периода на българският архитектурен модернизъм. 

Поради обективните възможности за обхват на един подобен труд, 
явленията са разглеждани до определено ниво на задълбочаване. Естествено, 
оформените хипотези позволяват да се разработват по-подробни проучвания 
посветени само на отделни феномени в българското или световното 
архитектурно творчество.  
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