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Abstract: The presented paper is a part of a bigger research on the architecture of the 

collective house from its genesis to nowadays. Here definitions of architecture are given and 

analysed. The most important stages and figures of this kind of architecture are studied. The 

article put an accent on Bauhaus school because of its contributions to the architecture of the 

collective house.  

Архитектурата е човешка дейност, която ни помага да живеем в природата като 

създава обитаеми пространства в нея. Обитаването е не само механичен акт на заемане 

на пространството и времето, то е не само рационална цел, породена от инстинкта за 

физическо оцеляване, а често е емоционална нужда, която има социални, етически и 

естетически рамки, променящи се в историята. Така че разбирането за обитаемост 

(оттам и за архитектурата) не е даденост, а процес на самосъзнаване както на 

обществото, така и на индивида. По тази причина онова, което вчера е било обитаемо, 

днес може да се окаже необитаемо. Архитектурата може да предлага нови форми на 

обитаване, но не може да реши проблема докрай. Идеята за обитаване се доразвива от 

обитателя. Мартин Хайдегер (Martin Heidegger) в статията си Да строиш, да 

обитаваш, да мислиш (Bauen, Wohnen, Denken) през 1951 година пише: "Истинската 

немотия на обитаването се корени във факта, че простосмъртните трябва да започнат 

да търсят есенцията на обитаването, трябва първо да се научат да обитават" (Heidegger 

1951). Разбирането за обитаемост, което често пъти всъщност е само усещане, 

различно за всяка култура, намира материален израз в съгласие с политическите, 

икономическите и техническите дадености на момента, които в последна инстанция го 

обуславят. И знае се, че първото, единствено и винаги еднакво обитаемо пространство, 

първото човешко жилище, е утробата на майката. Роден дом, роден край, родина – най-

скъпите ни обитаеми пространства – имат емоционална връзка с утробата на 

майката. Този изначален факт, битуващ както съзнателно, така и подсъзнателно, е в 

сърцевината на универсалната архитектурна граматика, която без съмнение 

съществува и създава единство между частното и общото. Той винаги ще се проектира 

в усещането и разбирането ни за обитаемост и ще прави нуждата от жилище една от 

най-важните за нашето съществуване, една от най-важните за нашето същество. В този 

план големият бразилски архитект Оскар Нимайер в годините на своето политическо 



изгнание ще напише: “Далеч съм от всичко / от всичко, което обичам, от тази чудна 

земя на моето раждане. / Изгарям да тръгна на път, / там, в Бразилия искам да прекарам 

живота си. / В моя край, под моя покрив, / да играя с моите другари, да усещам 

времето, / да гледам звездите, да чувствам живота, / там, в Бразилия искам да прекарам 

живота си. / Този гаден живот, този грип не минава, / не издържам да слушам толкова 

глупости, / изгарям, напускам, / там, в Бразилия искам да прекарам живота си. / 

Животът тук не ми служи, не ми служи за нищо, / решението е взето, никой не може ме 

спря. / Майната му на тъпото бачкане, на вселената скапана, / там, в Бразилия искам да 

прекарам живота си” (Niemeyer 2014). 

        

"Къщата, домът, е единствената крепост срещу ужаса на нищото, на нощта и на 

тъмното начало; пази между своите стени всичко което човечеството е събирало през 

вековете; противопоставя се на трудностите, на загубите, на отсъствието, тъй като 

организира свой собствен вътрешен ред, на общуване и страсти. Нейната свобода се 

разгръща в стабилното, в затвореното, и не в откритото и неопределеното.  Да си си в 

къщи е все едно да приемеш бавния ход на живота и удоволствието от неподвижната 

умисленост” – пише немският философ Имануел Кант.Тази негова мрачна 

метафизична констатация, това разбиране за обитаемост, вероятно вече отминало, в 

някаква степен може да бъде разбрано като се има предвид, че Кант практически 

никога не напуска родния си Кьонинсберг и родната си къща, освен за сутрешната си 

разходка, която прави в един и същи час и по един същи маршрут. Тази идея за дома, 

валидна за тези, които в онези години са могли да си позволят да имат жилище, 

(нищото, нощта и тъмното начало са другите, които нямат дом) ще се запази още почти 

два века. 

До края на XIX век архитектурата практически никога не се e занимавала с 

проблема за жилището на широките маси. Вън от обмислената архитектура за 

богатите, “архитектурата на жилището” за останалите е създавана под натиска на 

инстинкта за самосъхранение, само в редки случаи прозира формализирането на 

някаква духовност, доколкото крайната ограниченост на средства я позволява. Но 

настъпват промени. Индустриализацията концентрира множество работници в 

градовете, само за периода 1890-1914 г. градското население в Европа нараства с 60 

милиона. Ситуацията в Лондон, Париж и Берлин е трудна. Случва се често работници 



на нощна смяна да спят в леглата на семейни работници, които през деня са на работа, 

а жената прислужва на едните и на другите. “Хората живеят там в пълно объркване, 

като животни” – пише Жан Алеман. Условията на живот са такива, че самите 

индустриалци започват да развиват жилищни политики които да спасят работната сила 

от туберкулоза, алкохолизъм и промискуитет. Положението в големите индустриални 

градове на САЩ не е по-различно. Фоторепортажът на Джакоб Рииз от 1890 г. "Как 

живее другата половина/ How the other half lives" обръща за първи път внимание на 

обществото за условията на живот в Ню Йорк. Проблемът който трябва да бъде решен 

в онези години, както отбелязва Валтер Гропиус, е да се премине от modus non 

moriendi към minimum modus viviendi. 

  

Берлин 1895 



 

Ню Йорк 1890 

В този период, към края на XIX век, в строителството навлизат нови материали: 

стомана, стоманобетон и индустриално стъкло, които дават възможност коренно да се 

променят строителните технологии. Сградите вече могат да са високи, колкото е 

необходимо, а прозорците – неограничено големи, като в същото време те са много по-

евтини в сравнение с дървените, тухлените или каменни постройки, които заместват. 

Любопитно е, че използването за първи път на тези нови строителни материали и 

технологии не е в Европа, където, в по-голямата си част, те биват изобретени. Наред с 

това приложението им не е наложено от някаква политическа или естетическа нужда.а 

от неотложността да се преодолеят последствията от едно бедствие. През 1871 година 

Чикаго, по онова време вече голям индустриален център, е изпепелен от пожар. 

Високите цени на земята налагат да се търсят решения във високи постройки, а новите 

материали и строителни технологии дават тези решения. Появяват се първите 

небостъргачи, които тогава са около 15-20 етажни и във всички случаи са обществени, 

а не жилищни сгради. Изобретяват се първите асансьори. Започва да се говори за 

Чикагска школа в архитектурата, но всъщност става дума за школа в строителните 



технологии, тъй като от формална гледна точка резултатите са еклектични. От 

теоретическа гледна точка обаче, най-видният архитект от чикагската школа – Луис 

Съливан изказва идеи, някой от тях в абстрактна форма, които са конкретизирани, 

развити и приложени от следващите поколения архитекти в Европа. В статията си от 

1892 Орнаментът в архитектурата той пише: “Бих казал, че би било чудесно ако се 

въздържаме в продължение на няколко години да използваме орнаменти, за да може 

нашите мисли изцяло да се посветят на строителство на сгради добре проектирани и 

красиви в своята голота... ” (Sullivan 1892) По-късно, през 1896 г. в друга своя 

статия Високата административна сграда артистично разбрана Съливан посочва: 

“Това е основен закон на всички неща органични и неорганични, на всички неща 

реални и нереални, на всички неща човешки и свръхчовешки, на всички проявления на 

мислите, сърцето и душата, а именно че животът се разпознава по своите 

проявления, че формата винаги следва функцията. Това е законът” (Sullivan 1896). 

По времето, когато в Чикаго се експериментира с нови строителни технологии и 

материали, в Европа се появяват социалдемократическите партии, които бързо намират 

подкрепа сред избирателите и още преди Първата световна война имат силно 

присъствие в множество европейски парламенти. Те, както и новопоявилите се 

синдикални движения, ще накарат немския канцлер Ото Бисмарк, още в края на XIX 

век, да създаде по законов ред първите социални гаранции за работниците. По-късно 

Ваймарската конституция от 1919 година ще признае правото на всички на достойно 

жилище. 

Новата политическа, социална и икономическа ситуация, в която се оказва 

Европа по това време създава разнородни течения в изкуството и архитектурата. Що се 

отнася до архитектурата, през първите 20 години на ХХ век архитектурните течения се 

борят между носталгията по миналото и утопията за бъдещето. През третото 

десетилетие на XX век изкристализират нови идеи, именно тогава ще се положат 

основите (в един или друг смисъл) на архитектурата която познаваме сега и ще се 

преобрази физиономията на почти всички големи градове по света. 

  

1892-1919: АР НУВÓ,  ФУТУРИЗЪМ И ЕКСПРЕСИОНИЗЪМ 



Ар Нувó  (Art Nouveau наричан още, Jugendstil, Sezession, Modern Style, Nieuwe 

Kunst, Floreale, Modernismo) е преди всичко стил, характерен за приложните изкуства - 

украшения, вещи за бита, мебели, бижутерство, графичен дизайн, а също и за 

архитектурата. В различните страни контекстът варира – в Англия Джон Ръскин и 

Уилям Морис се опитват да съчетаят традиционното занаятчийство и социализма като 

създават движение което наричат Изкуство и Занаяти (Arts and Crafts), във Франция 

ситуацията се характеризира най-вече с търсене на идеализираното „отдалечено“ – 

както от деспотичното минало, така и от неясното бъдеще. Като цяло може да се каже, 

че този стил е създаден от и за новопоявилата се буржоазия в Европа в края на XIX и 

началото на ХХ век като реакция срещу масовото индустриално производство, с 

ентусиазъм приемано от масите, но считано от богатите за неприемливо евтино за 

социалния им статус, без душа и с опростена естетика. В замяна, макар че се приемат 

новите строителни материали (желязо, стоманобетон и стъкло), сградите се покриват 

(отвътре и отвън, включително мебелировката) с изобилна орнаментация, която трябва 

да предаде пищност на иначе скучната и груба мощ на зараждащото се индустриално 

строителство. Американският историк на културата Карл Шорске   в книгата си  Виена 

от края на века: Политика и културапише: “Изкуството престана да е израз на 

величието на аристокрацията и на религиозната надутост; превърна се в орнамент, в 

общо достояние на културното гражданство … Икономическият растеж на Австрия 

даде възможност на много фамилии да се стремят към аристократичен живот. Богатите 

буржоа и успяващите бюрократи … построиха вили подобни на музеи, които се 

превърнаха в центрове на бурен социален живот. Не само аристократичните обноски, 

но и интелектуалната същност се създаде в салоните и соаретата на новия елит” 

(Schorske 1980: 23). 

В архитектурата този стил създава противоречиви произведения които се 

простират между сладникава орнаментална претрупаност и вагнерово космическо 

внушение. Орнаменталната разточителност е типична за един от най-известните за 

времето архитект и дизайнер на интериори белгиеца Анри ван де Велде, както и за 

много други. Скоро, още през 1905 година, ван де Велде сам ще напише: “До каква 

степен имам право да налагам на света вкусове и желания които са толкова лични? 

Вече не вижадам връзката между моя идеал и света”. 



В периода между 1904 и 1912 г. каталонският архитект Антони Гауди 

последователно строи две жилищни кооперации познати като къща Батлó и къща 

Милá, намиращи се в Барселона на малко разстояние една от друга. И двете къщи са 

считани за големи постижения на стила Ар нувó (каталонски модернизъм), но 

разликата между тях е очевидна. Ако къща Батлó прилича на украшение за коледна 

елха, то къща Милá впечатлява със своята монументалност – фасадата, по която се вие 

дялан камък, проблясват отраженията от асиметричните стъкла на прозорците и се 

открояват балконите от ковано желязо, прилича на бяла прибойна скала, покрита тук-

там с водорасли останали от отминала буря и изсъхнали на средиземноморското 

слънце, между които блести морската вода и пяна които носи прибоят. 



 

Гауди - къща Батло 



 

Гауди - къща Мила 

Адолф Лус, австрийски архитект и теоретик на архитектурата, близък приятел и 

съмишленик на Витгенщайн, през 1908 година пише есето: “Орнамент и 

престъпление, в което твърди: “Огромната вреда, опустошенията които създава върху 

естетическата еволюция повторното появяване на орнамента, биха могли лесно да се 

забравят, тъй като никой, нито даже една държавна сила, може да спре еволюцията на 

човечеството. Само е възможно да се забави. Можем да чакаме. Но е престъпление към 

хората, тъй като по този начин се пилеят труд, пари и човешки ресурс. Времето не 

може да компенсира тези поражения” (Loos 1908: 15). През 1931 пак Лус в есето 

си Въпреки всичко пише: “Казвам ви, че ще дойде ден когато, ако имаш затворническа 



килия мебелирана… от професор ван дер Велде ще се счита за утежняващо вината 

обстоятелство” (Loos 1931: 87). 

Разрухата на първата световна война слага край на предвоенната Бел Епóк, на 

безгрижието и лукса и Ар Нувó практически изчезва. Втората световна война ще сложи 

край и на Ар Декó – еклектичен стил в някакъв смисъл продължение на Ар нувó, при 

който орнаментите са по-малко и се заимстват характеристики от други архитектурни 

стилове, появили след 1920 година. Архитектурата на Ар Нувó и Ар Декó е 

архитектура за богатите, жилището за широките слоеве от населението е вън от 

полезрението и целите на представителите на тези архитектурни стилове. 

Футуризмът е типично италианско течение в изкуството. На 20 февруари 1909 

година във вестник Le Figaro Фелипо Томазо Маринети публикува Манифест на 

Футуризма, където се казва: “… 4. Ние твърдим, че величието на света се обогати с 

нова красота: красотата на скоростта…  7. Красота има само в борбата. Произведение 

на изкуството което не е агресивно не може да е велико… 9. Ще прославим войната – 

единствената хигиена на света – войнолюбието, патриотизма, унищожителния жест на 

освободителите, красивите идеи, за които си струва да умреш и презрението към 

жените… От Италия ние прокламираме по света нашия манифест на смазващо и 

възпламеняващо насилие, с който създаваме ФУТУРИЗМА…” (Marinetti 

1909). Въпреки агресивния, войнстващ тон на манифеста, на скандалните сблъсъци, 

които възникват почти навсякъде, където се появят футуристите, на сближаването с 

Бенито Мусолини и фашизма, много от техните произведения са вълнуващи и до днес. 

Особено футуристичните картини в които се търси нова експресивност на линията. 

Футуристите разтварят цветовете, за да ги превърнат в слънчев лъч и разрушават 

обектите, за да им предадат динамизъм. В архитектурния манифест на Антонио Сант-

Елия, публикуван на 11 юли 1914 г. в Милано, също звучи войнстващият тон на 

футуризма, но в него блестят и нови идеи за града на бъдещето, които ще окажат 

влияние на последвалите архитектурни движения през целия ХХ век: ”Ние трябва да 

открием и отново да построим града на бъдещето като едно огромно буреносно 

произведение, гъвкаво, подвижно, динамично във всички свои части, и къщата на 

бъдещето ще е подобна на огромна машина… Къщата от бетон, стъкло и желязо, без 

рисунки и скулптури, красива само с естествената красота на своите линии и форми, 

изключително грозна в своята механична хубост, толкова висока колкото е нужно …, 



трябва да се издигне на ръба на смайваща пропаст, улицата, която няма да е като 

изтривалка пред вратите, а ще се построи на няколко нива под земята, и ще поеме 

градския трафик, където ще се стига посредством метални пасажи и изключително 

бързи ескалатори… Трябва да се елиминира декоративното. Проблемът на 

футуристката архитектура не бива де се решава като се заимстват фотографии от 

Китай, Персия и Япония, или да се оглупява с правилата на Витрувио, решенията 

трябва да се вземат на основата на гениални прозрения съпътствани с опита на науката 

и техниката. Всичко трябва да е революционно. Трябва да се използват покривите и 

мазетата, трябва да се намали важността на фасадите…” (Sant`Elia 1914). Въпреки че 

архитектите футуристи оставят множество проекти, малко от тях са построени. 

Изключение прави автомобилната фабрика на Фиат в Туринския квартал Лингото на 

младия архитект Джакомо Мате-Труко, построена през периода 1916 – 1923 година. На 

покрива на фабриката е изградена изпитателна писта с бетонова настилка и дължина 

2400 метра. 

 

Антонио Сент-Елия - Новият град 



 

Джакомо Мате-Труко - Изпитателна писта на Фиат 

С идването на Мусолини на власт през 1922 г. Маринети се опитва да превърне 

футуризма в официално държавно изкуство. Противно на очакванията му, Мусолини 

не приема, като през 1923 г. изказва изненадваща за един диктатор идея: “Аз 

декларирам че съм далеч от това да насърчавам идеята за държавно изкуство. 

Изкуството принадлежи на индивидуалното. Държавата има само задължението: да не 

пренебрегва изкуството, да създава човешки условия за артистите, да ги окуражава от 

артистична и национална гледна точка”.  И това в някаква степен е спазено – във 

фашистка Италия се преплитат различни архитектурни стилове, включително тези, 

считани за леви. Самият Корбюзие участва в архитектурни конкурси там. Въпреки 

всичко Маринети остава верен на фашизма до своята смърт през 1944 година. Режимът 

оценява тази негова лоялност и го прави член на основаната от фашистите Академия 

на Италия, публикува и популяризира литературните му произведения. Със смъртта на 

Маринети, футуризмът изчезва напълно, макар че de facto това става още след края на 

Първата световна война. 



Експресионизмът е по-скоро културно движение, изражение на усещането за 

живота на част от младото поколение немски художници, отколкото стил в изкуството. 

Възниква в Германия преди първата световна война, успоредно с европейските 

авангардни движения като фовизъм, кубизъм, футуризъм, дадаизъм Може да се каже, 

че бунтът срещу кумирите на Ницше, отхвърлянето на старото и настояването за 

преоценка на всички ценности, е възгласът на експресионистите, с който търсят 

освобождение от старите академични правила, от авторитарния диктат на буржоазията 

посредством, пречистващата сила на Аз-а. Най-значимите групи артисти в рамките на 

това движение са Мостът (Die Brüke) и Синият Ездач (Die Blaue 

Reiter). Експресионизмът като културно движение не съществува дълго, скоро много 

от неговите поддръжници приемат други естетически виждания, често пъти близки до 

появяващата се в Германия през 20-те години Нова Предметност (Neue Sachlichkeit). 

Стъклото, за архитектите експресионисти, е максималният експонент на волята 

на артиста (Kunstwollen): “Ако искаме да издигнем нашето културно ниво, ние сме 

задължени, харесва ли ни или не, да преобразим нашета архитектура. И това само е 

възможно, ако ликвидираме затвореността на нашите помещения, където живеем. 

Можем да го постигнем, само ако въведем архитектурата на стъклото, която ще 

позволи да влезе светлината на слънцето, луната и звездите в нашите стаи, не само 

през няколко прозореца, а през всички възможни стени, които ще са изцяло от стъкло, 

от цветно стъкло” – пише през 1914 година немският поет и писател Пол Шеербарт в 

есето си Архитектура от стъкло (Scheerbart 2010). Най-видният представител на 

експресионизма в архитектурата е Бруно Таут (Bruno Taut). През 1914 по негов проект 

е построен павилионът от стъкло за изложбата в Кьолн на държавно 

финансираната Немска Асоциация на Производителите (Deutscher Werkbund) –

 асоциация, която си поставя за задача да обедини традиционните занаяти с 

индустриалното производство, за да може Германия по-успешно да се конкурира с 

тогавашните индустриални сили на Франция, Великобритания и САЩ, и е 

предшественик на по-късно появилата се Баухаус (Bauhaus). По фриза на павилиона 

под стъкления купол са записани някои от афоризмите на Шеербарт: “Светлината има 

нужда от стъкло”, “Цветното стъкло разрушава омразата”, “Стъклото носи нова ера” и 

т.н. 



 



 

Стъкленият павилион на Бруно Таут 

В архитектурно отношение експресионизмът не оставя конкретни решения за 

колективното жилище, но поставя стъклото в центъра на вниманието и го превръща 

във важен елемент на зараждащата се нова архитектура на жилището. Самият Бруно 

Таут ще се посвети, през 20-те години на ХХ век, на архитектурата на жилището, вече 

напуснал идеите на експресионизма. Като главен архитект на частната фирма GEHAG 

GmbH, ще построи в този период над 12 000 жилища в Берлин, между които най-

известни са жилищните комплекси “Подковата (Hufeisensiedlung)” – по формата на 

комплекса и “Чичо томовата колиба (Onkel Toms Hütte)” – по името на малък 

ресторант намиращ се в близост. 



 

Подковата 

 



1919-1933: НОВА ПРЕДМЕТНОСТ – БАУХАУС И ВХУТЕМАС  

Строго взето терминът Нова Предметност (Neue Sachlichkait) се появява в 

Германия, когато изкуствоведът и директор на музея за изобразително изкуство в 

Манхайм, Густав Фридрих Хартлауб пише през май 1923 г. циркулярно писмо до 

художници и галеристи под заглавието “Нова предметност” в което изразява 

желанието си да организира изложба през есента на същата година на нова съвременна 

живопис: “… Аз бих искал да изложа онези художници които са останали верни – или 

са доказали своята лоялност – към положителната, конкретна реалност и които 

показват убеденост в това, което правят”. Изложбата в крайна сметка се провежда в 

Манхайм през юни 1925 година под заглавието: Нова Предметност. Немската 

живопис след експресионизма (Neue Sachlichkait. Deutsche malerei seit dem 

expressionismus). Но това е само формалния претекст за установяване на термина. 

Думите предмет, предметност, вещ, вещественост често се употребяват, за да 

обозначат една нова естетическа и политическа ситуация в която след Първата 

световна война се оказва Европа и по-специално – Германия и Русия. В Германия, 

разрушена от войната, се създава Ваймарската Република (1919-1933), в която с 

променлив успех управляват социалдемократите (SPD). В този период се гласува 

Ваймарската конституция, реализират се множество ляво ориентирани политики, има 

голям подем във всички области на живота и специално в областта на културата. След 

идването на Хитлер на власт всичко постигнато от Ваймарската република в областта 

на изкуството е обявено за дегенеративно. В Русия, също разрушена от войната, е 

победила Октомврийската революция и след 1917 година започва безпрецедентен за 

тази страна творчески период, който постепенно е задушен след обявената от Сталин 

през 1929 Година на Големия Прелом – курс с който се поема път 

към “Колективизация, индустриализация и културна революция”. Тази обстановка в 

Германия и Русия, през споменатия период, е особено благоприятна за архитектурата, 

доколкото всички останали клонове на изкуството не изискват големи инвестиции от 

държавата и е достатъчно да не бъдат забранявани, за да се развиват, но за 

архитектурата е необходим икономически ресурс и той е наличен само ако 

архитектурните идеи са одобрявани и подкрепяни от политическата власт. Централен 

социален проблем и в двете разрушени страни е жилището и затова именно то се 

превръща и в централен архитектурен проблем. В така очертаната Нова 

Предметност в архитектурата се вписват и идеите от онези години на френския 



архитект с швейцарски произход Корбюзие и движението Стилът (De Stijl) в Холандия. 

Тогава се създава и Баухаус. 

Училището Баухаус (Bauhaus) е основано през 1919 година. Първото му 

седалище е във Ваймар (1919 – 1925), има още две седалища – в Десау (1925-1932) и в 

Берлин (1932 – 1933). В периода на своето съществуване (1919 – 1933) е управлявано 

от трима директори: основател и пръв директор е Валтер Гропиус (1919 – 1928), след 

него директор е Ханес Майер (1928 – 1930) и най-накрая е Лудвиг Мис ван дер Рое 

(1930 – 1933). С идването на Хитлер на власт училището е закрито, неговите учебни 

програми са обявени за дегенеративни и голяма част от учителите и техните ученици 

са принудени да емигрират. През 1935 г., вече емигрант в САЩ, Валтер Гропиус 

публикува книгата Новата архитектура и Баухаус, в която, между другото, 

разказва:  “… Идеята за една нова образователна система, която да обединява всички 

клонове на дизайна ме вдъхнови да основа Баухаус. По време на войната бях повикан 

на аудиенция с  Великия Херцог на Sachasen-Weimar-Eisenachpara, за да обсъдим 

възможността да ръководя Училището за Изкуства и Занаяти във 

Ваймар (Grossherzogliche Kunstgewerbeschule), като заместя на този пост известния 

белгийски архитект Анри ван де Велде, който ме бе предложил за свой наследник. 

Приех предложението и по този начин поех контрола на Училището за Изкуства и 

Занаяти във Ваймар през пролетта на 1919 г. Беше ми дадена пълна свобода относно 

неговата реорганизация, както и тази на Академията за Изящни 

Изкуства  (Grossherzogliche Hochschule für Bildende Kunst)… Слях тези две институции 

в една под формата на подготвително училище за дизайн и го нарекох Държавен 

Баухаус Ваймар (Das Staaliche Bauhaus Weimar). По този начин исках да разреша 

трудния проблем да комбинирам дизайнерското въображение и техническата сръчност. 

Това означаваше да намеря един нов, досега несъществуващ ученик, който да бъде 

обучаван и в двете сфери и да бъде еднакво изобретателен и в двете… Нашата цел бе 

да елиминираме недостатъците на машината, без да пожертваме никое от нейните 

предимства. Центрирахме се в реализацията на прецизни стандарти, а не в създаването 

на отминаващи новости…  Така училището Баухаус бе открито със специфичната цел 

да реализира модерно архитектурно изкуство, което, така както човешката природа, 

трябва да обхване всички страни на проблема. С федерирането на всички изкуства (с 

техните манифести и тенденции), всеки клон на дизайна, всеки вид техника можеха да 

бъдат координирани  и всяка да намери своето подходящо място. Нашата крайна цел, 



по такъв начин, бе постигането на сложно но неделимо произведение на изкуството, 

голямо здание, при което старата разделителна линия между монументалните елементи 

и декоративните е изчезнала завинаги” (Gropius 1971: 34). 

През Ваймарския период на Баухаус, въпреки усилията на Гропиус и неговите 

сътрудници, в училището по същество не се преподава архитектура, нито се 

реализират съществени архитектурни проекти, основно поради несъгласие на властите 

с разрастването на влиянието и значението на училището. Оскар Шлемер, един 

от сътрудниците на Гропиус, през 1922 година пише: “Сега ситуацията е такава че в 

най-добрия случай можем да си позволим да мислим за дома, може би само можем да 

мислим… Пред сегашните икономически трудности, нашата задача е да бъдем пионери 

на простотата, да търсим най-простата форма за всяка житейска нужда и в същото 

време резултатът да бъде полезен и солиден”. Въпреки големите ограничения в онзи 

период, вече изкристализира идеята, която ще остане водеща в продължение на 

години, че формата трябва да следва производствения метод, предимствата и 

ограниченията на материалите и социалните нужди.            

В крайна сметка властите на Ваймар закриват Баухаус по политически 

съображения, но училището вече е добило голяма популярност в цяла Германия, така 

че Гропиус получава многобройни предложения да го прехвърли в Десау, Франкфурт, 

Мюнхен, Дармщадт, Крефелд, Хамбург и т.н. Гропиус избира Десау. Кметството на 

Десау финансира нова сграда на училището, къщи за преподавателите и общежития за 

студентите. Всички те са проектирани от Гропиус и са построени в рекордни срокове - 

през 1925 и 1926 година. Тези сгради се превръщат в компендиум на архитектурните 

идеи на Буахаус.    



   Училището Баухаус в Десау 

 Общежитието Баухаус в Десау 

През  периода 1928-1930 година директор на Баухаус е Ханес Майер, който 

разширява и задълбочава обучението по архитектура. За него сградостроителството 

е “елементарен процес”, който трябва да вземе предвид биологичните, духовните и 



интелектуалните нужди на обитателите, така че да направи обитаването пълноценно. 

Архитектурата трябва да търси начин да реши конфликта между индивидуалните и 

колективните нужди. Според него “да се строи не е естетически процес… да се строи е 

само организация: социална, техническа, икономическа и психическа.“ 

През периода 1930-1933 г. директор на Баухаус е Мис ван дер Рое. По негово 

време Баухаус, по същество, се превръща в училище по архитектура. Съществуват 

значителни разлики между стила на Майер и този на Мис, първият говори за 

строителство, а вторият за изкуството да се строи. Мис изоставя напълно идеята да 

съчетава теорията и практическите упражнения, при него всичко е теория. Прецизните 

проекти на Мис са новите учебници. За разлика от Майер, той малко се интересува от 

нуждите на обитателите – за него най-важна е красотата на пространството, 

пропорцията и материала. Да се проектира дом от 50 кв.м. с идеите на ван дер Рое е 

трудно, доколкото той би предложил само едно единствено празно помещение. Макар 

не винаги практичен, Мис ван дер Рое оставя архитектурни шедьоври, които блестят 

именно с празни пространства, пропорции и материали. 

Известният изкуствовед от онези години Ерно Калай в статията си Десет години 

Баухаус пише: “Дейността на няколкото аутсайдери, която през ваймарските години бе 

разпалено критикувана, сега се е превърнала в явление в бизнеса. Къщи и дори цели 

комплекси се строят навсякъде; всички с гладки бели стени, хоризонтални редици 

прозорци, просторни тераси и плоски покриви. Хората ги приемат, ако не винаги с 

голям ентусиазъм, най-малко без възражение, като продукти на вече познатия “Баухаус 

стил”… Днес всеки го познава. Домове с много прозорци и бляскав метал: Баухаус 

стил. Тръбни фотьойли: Баухаус стил. Лампиони с никелирани стойки и непрозрачни 

стъкла: Баухаус стил. Тапети с геометрични шарки: Баухаус стил. Липса на картини по 

стените: Баухаус стил” (Kállai 1930). 

Всъщност, Баухаус като институция не оставя почти никакви реализирани 

архитектурни проекти, но архитектите обучени там и техните последователи, освен в 

самата Германия, пренасят идеите на движението по цял свят. След закриването на 

Баухаус от Хитлер, поколението архитекти създадено там се разпилява по света. 

Много, между тях Гропиус и ван дер Рое, отиват в САЩ като пренасят архитектурния 

стил там, други заминават за Съветския съюз и за кратък период участват в 

архитектурното планиране, но скоро са прогонени от Сталин, а тези с еврейски 



произход отиват в Израел, където построяват белия квартал в Тел Авив, състоящ се от 

4000 бели постройки. Техните имена се срещат още и в Мексико, Шанхай и даже 

Найроби и навсякъде стои печатът на Баухаус. Стогодишнината от създаването на 

Баухаус се отбелязва в цял свят, тъй като именно там се раждат много от идеите, които 

и до днес дават облика на много градове по света. 

Ернст Май, убеден последовател на идеите на Баухаус, през периода 1925-1930 

година става главен архитект на Франкфурт. В този период предприема мащабно 

жилищно строителство, най-голямото в Германия. Построени са около 15 000 хиляди 

апартамента. Апартаментите на Май са компактни, независими, добре екипирани. 

Жилищните комплекси разполагат с училища, театри, плувни басейни. В 

сътрудничество с Май, работи австрийската архитектка Маргарете Шютте-Лихоцки, 

която през 1926 година проектира известната франкфуртска кухня, със стандартно 

обзавеждане и рационално интегриране в кухненското помещение. Май за първи път в 

Европа използва индустриално изготвени стоманобетонни панели. Най-известният 

комплекс от всички е жилищен комплекс Рьомерщадт (Siedlung Römerstadt). През 1930 

година Май заедно с още 17 архитекти, включително Маргарете Шютте-Лихоцки, 

заминава за Съветския Съюз, за да участва в тамошното строителство, основно в 

изграждането на новия град Магнитогорск. Но Май е разочарован от нерешителността 

на администрацията, лошото строителство и корупцията и през 1933 г. заминава за 

Найроби, тъй като поради еврейския си произход не може да се завърне в Германия. 

През 1953 година Май отново пристига в родината си по покана на правителството на 

Западна Германия и започва работа като архитект на колективни жилища в Хамбург и 

Бремен, занимава се преподавателска работа и издава няколко книги по урбанизъм. 



  

Франкфуртската кухня на Маргарете Шютте-Лихоцки 



 Жилищен комплекс Рьомерщат, Франкфурт 

През 1927 г. в Щутгарт под ръководството на Мис ван дер Рое е построен 

жилищен комплекс Вайзенхоф (Weissenhofsiedlung), който по същество 

представлява архитектурна изложба на тема жилището, обобщаваща постигнатото в 

областта на архитектурата на колективното жилище. Мис поканва да участват най-

известните архитекти от Европа, които паралелно с германските архитекти работят 

върху проблема на колективното жилище в контекста на новата предметност – между 

поканените са: Гропиус, Ауд, Корбюзие, Буржуа, Бруно Таут, Беренс, общо 17 

архитекти. Построени са 21 жилищни сгради, от които само 11 са запазени, а 

останалите са разрушени през войната. Всичките сгради отговарят на общи принципи, 

характерни за архитектурната тенденция, която представят: изчистени от всякаква 

орнаметалност, бели фасади, плоски покриви, големи прозорци, големи свободни 

пространства в интериорите, широко използване на индустриално подготвени 

елементи, което позволява тяхното построяване само за 5 месеца. Истината е, че 

индустриалните елементи се оказват твърде скъпи, и елегантното обзавеждане 

направено от самите архитекти довеждат до цени далеч над финансовите възможности 

на работниците, за които са предназначени. Така или иначе, изложбата, продължила 

няколко месеца, има огромен успех и е първото реално свидетелство за зараждащия се 

тогава международен архитектурен стил. 



 

 

 Ко

мплекс Вайзенхоф в Щутгарт 



ВХУТЕМАС – Супрематизъм и Конструктивизъм 

“Другари! Двойният пожар на войната и революцията опустоши нашите души и 

нашите градове… Обръщам се към вас, които приемате наследството на Русия,… с 

въпроса: с какви футуристични здания ще покриете местата на вчерашните 

пожарища?… Да ви пази здравият разум от физическо насилие над остатъците от 

художествените старини. Тях предайте на училищата и университетите за изучаване по 

география, бит и история, но с негодувание отхвърлете онова, което тези вкаменелости 

ще ви поднасят вместо хлябa на живата красота… Никой не може да знае с какви 

огромни слънца ще е осветен живота на бъдещето… Едно е ясно – първата страница от 

най-новата история на изкуството е отворена от нас” – пише Маяковски в първия и 

единствен брой на “Вестник на Футуристите” през март на 1918 година (Маяковски 

1918).  

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) е основан през 

1920 година с декрет на Съвета на Народните Комисари (Совнарком) и всъщност слива 

два съществуващи дотогава института – Института по рисуване, скулптура и 

архитектура и Института за приложни изкуства Строганов. Спецификата на 

ВХУТЕМАС, подобно на тази на Баухаус, е в нейната нетрадиционна структура, която 

обединява факултети с творческа ориентация – живопис, скулптура, архитектура, и 

факултети с производствена ориентация – полиграфически, металообработващ, 

дървообработващ, текстилен, керамичен. По такъв начин желанието на основателите е 

да се създаде у студентите обща пластическа основа за всички видове пространствени 

изкуства. Във ВХУТЕМАС преподават около 100 преподаватели на приблизително 

2500 студенти, като за периода на неговото съществуване, във ВХУТЕМАС се 

дипломират 411 архитекти. Между преподавателите са изявени представители на 

съветския авангард, възникващ в онези години, особено в областта на архитектурата, 

живописта и скулптурата. Попова, Родченко, Мелников, Малевич, Лисицки, Гинзбург, 

Леонидов са имената на някои от най-известните. 

Във факултетите по живопис, скулптура и архитектура на ВХУТЕМАС се 

преподават идеите на супрематизма. Супрематизмът се свърза с името на Малевич, 

който през 1918 публикува Супрематически манифест:  “… Бунтът в Изкуството на 

Кубизма и Футуризма се състои в стремежа на гения да разруши дебелото наслоение от 

занаятчийски идеи и да наложи проявата на своята воля. Революцията на Кубизма и 



Футуризма основава своето Изкуство върху отломките от вещите, създавайки нов 

порядък в тяхната композиция. Ние отидохме по-нататък и отхвърлихме всичко, 

изгонихме всяко съприкосновение с вещите и вълнението от живота. Набелязаният от 

нас път на Изкуството е равнодушен към тъгите и радостите на живота, както 

равнодушни към тях са небесните висини.” (Малевич 1918). 

В архитектурно отношение супрематизмът скъсва с класическите правила на 

архитектурното композиране, при което се търси йерархично наслагване на 

елементарни пространствени форми, създавайки по този начин едно непротиворечиво 

цяло. Супрематистите поставят чистите форми в конфликт, за да създадат "нечисти" 

изкривени пространствени композиции изпълнени с вътрешно напрежение и 

динамизъм, при тях няма една ос която да “помирява” и “подчинява” формите, а 

множество оси, които утвърждават “равноправието” на формите и ги поставят в 

конфликт.  

Лисицки, Леонидов, Татлин, Хидекел са сред най-известните изследователи, 

които заедно с Малевич развиват идеите на супрематизма. Те 

последователно “стабилизират” конфликта на формите, нестабилните композиции 

постепенно се превръщат в съчетания подобни на машини, изпълняващи определени 

функции. Тази тенденция Малевич с неодобрение нарича конструктивизъм, защото 

намира, че се извършва завръщане към вещите и предметите. Супрематизмът и 

конструктивизмът скоро стават известни и акламирани на Запад. През 1922 г. в Берлин, 

Еренбург и Лисицки започват да издават списание на руски, немски и френски език 

под заглавието Вещь/Gegenstand/Objet. В манифеста, публикуван в първия брой, 

Лисицки пише: “Ние нарекохме нашето списание “Вещ”, тъй като за нас изкуството е 

създаване на нови вещи… Всяко организирано произведение – дом, поема или картина 

е целесъобразна вещ не отделя хората от живота, а им помага да го организират… 

Оставете декларациите или опроверженията – правете вещи” (Лисицки 

1922). Корицата на третия и последен брой на списанието е синтез на идеите на 

конструктивизма, там са супрематичните квадрат и кръг на Малевич, хиперболизирана 

машина и ред конструктивистки лозунги. През 1927 година Малевич посещава 

Баухаус, където представя превода на немски на книгата си Светът без предмети –

 Die Gegenstandlose Welt. 



Практически никой от архитектурните проекти на конструктивистите не е 

реализиран по онова време – или по липса на средства, или по техническа 

невъзможност, или поради политическо неодобрение. Някои от техните идеи са 

реализирани едва след 1950 година, най-напред в Съветския Съюз, а по късно и на 

запад, по настоящем те са истинска архитектурна мода. През 1930 година ВХУТЕМАС 

е закрит, преподавателите и студентите са разпилени, а някой от тях са преследвани и 

убити от сталинския режим. 

Що се отнася до колективното жилище, идеите за него следват политически 

поръчки, които в много случаи остават далеч от вижданията на архитектите. 

Официалната линия е строителство на колективни жилища от казармен тип. През 1924 

година вестник Правда публикува статията Отново клетки, където между другото 

пише: “… Не ни трябват английски къщи. Не ни трябват отделни квартири. Дайте ни 

дом, в който да може да живее семейството на работника, да общува с другите 

семейства, да отиде в общата зала – да поговори, да почете...” 

Под предлога че е необходим преходен период между старата идея за жилището 

и новите разбирания, Мойсей Гинзбург проектира и построява в периода 1927 – 1931 

година, в Москва жилищния блок известен като дом Наркомфин. Блокът разполага с 6-

етажна жилищна част, 85 метра дълга и 17 метра висока, с ориентация по дългата 

страна изток-запад, с 50 апартамента за около 200 обитатели. Построени са пет типа 

апартаменти с площ между 25 и 85 кв.м. По големите апартаменти разполагат с хол 4,6 

метра висок, кухня и сервизни помещения с височина 2,3 метра на първия етаж и 

спални и бани с височина 2,3 метра на втория етаж, до който се достига по вътрешна 

стълба. Конструкцията е стоманобетонна, опряна на колони. Блокът разполага и с 

комунална част, свързана с жилищната посредством топла връзка. Комуналната част, 

която представлява голям стъклен куб със страна 10 метра, е разделена на два етаж и 

разполага с обща кухня и две столови – лятна, открита на покрива и зимна, закрита. От 

кухнята е можело да се купува храна за вкъщи. В комуналната част са разположени 

още гимнастически салон и библиотека. Проектирана е детска градина, но не е 

построена.  Корбюзие проявява голям интерес към постройката и я посещава два пъти. 

Архитектурните идеи заложени в дом Наркомфин, макар и сградата да е изолирано 

явление в Русия, стават в цяла Европа, за дълъг период от време, важна отправна точка 



в търсенията за оптимално колективно жилище. През 2019 година ще бъде завършена 

пълна реконструкция на сградата. 

  

Наркомфин - 1931 г.  

 

Наркомфин - реконструкция, 2010 г.  



1928–1959: МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ЗА МОДЕРНА 

АРХИТЕКТУРА – CIAM 

В периода 1928-1959 г. се провеждат единайсет Международни конгреса за 

модерна архитектура (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne – CIAM). На тези 

конгреси се изгражда нова концепция за градоустройството на съвременния град и за 

архитектурата на колективното жилище. Архитектурният стил, който изкристализира 

на тези конгреси е прието да се нарича международен архитектурен стил. 

CIAM I и II. През 1928 година Корбюзие е номиниран за получаване на първа 

премия, измежду 377 участници, в архитектурния конкурс за проект на Двореца на 

нациите в Женева, но по-късно резултатът от конкурса е обявен за невалиден под 

предлог, че плановете представени от Корбюзие са изработени с темперни бои в 

противоречие с изискването те да са начертани с туш (години по-късно Корбюзие и 

Оскар Нимайер печелят конкурса за сградата на асамблеята на Обединените нации в 

Ню-Йорк). Много от участниците са възмутени от бюрократичното поведение на 

организаторите на конкурса. Събраните в Женева известни архитекти от цял свят са 

поканени от мецената Хелен Мандрот в замъка ѝ в Швейцария, където тя ги посреща с 

думите: “Основната цел която ни е е събрала тук е да сглобим различните елементи на 

съвременната архитектура в едно хармонично цяло и да дадем на архитектурата нов 

реален, социален и икономически смисъл”. Дискусиите от този първи конгрес са 

обобщени в декларацията на конгреса, написана от Корбюзие и подписана от 

всички: “Съдбата на архитектурата е да изразява духа на всяка епоха… Ние сме се 

събрали с идеята да търсим хармонизацията на архитектурните елементи и да поставим 

отново архитектурата в нейната истинска среда, която е икономиката и обществото, а 

те заедно са в услуга на човешката личност… Спешно е, вместо да моли за помощ 

почти единствено едно анемично занаятчийство, архитектурата да си служи с 

огромните ресурси на индустрията, дори и ако това води до резултати много различни 

от онези които се славеха в отминали епохи… Трите основни функции, за които 

урбанизмът трябва да се погрижи са: обитаване, труд, развлечение” (CIAM’s La Sarraz 

Declaration 1928) 

Вторият конгрес се провежда през 1929 година във Франкфурт, под егидата на 

Ернст Май, който вече е събрал голям опит в проектирането и строителството на 

колективни жилища. Централна тема на конгреса е Минималното необходимо жилище 



(Die Wohung für das Existenzminimum), като се констатира, че жилището макар и малко, 

трябва да е хигиенично да има добра вентилация и обилна естествена светлина. Всеки 

член на семейството трябва да разполага със собствена стая. Предвид високата цена на 

терените за строителство за предпочитане е изграждането на жилищни блокове с 

различна етажност вместо индивидуални жилищни сгради. 

Горе долу по това време Карел Тейге, един от най-известните представители на 

европейския авангард от чешки произход, публикува книгата Минималното 

жилище, която е не само книга по архитектура, а и предложение за нов начин на 

живот. В нея той предлага да се преосмисли жилищното пространство не като умалена 

версия на богаташкото жилище от XIX век, а в един нов контекст на съжителство на 

различните полове, поколения и класи, в сътрудничество на архитектите с философите, 

социолозите, икономистите, лекарите, психолозите… 

CIAM III – Сияйният град. Третият конгрес на CIAM се провежда в Брюксел 

през 1930 година, под егидата на белгийския архитект Виктор Буржоа, който тогава е 

главен архитект на града и заместник председател на CIAM. Тема на конгреса е 

оптималното застрояване на терените. Разисква се каква трябва да е етажността на 

жилищните блокове без да се стигне до единодушие. Впечатление прави изказването 

на Корбюзие: “Нещо хубаво или лошо е големият град? Кои са неговите граници: един, 

два, пет, десет милиона жители? Тук не бива да отговаряме на тези въпроси; явлението 

голям град съществува и представлява, в определени моменти, качествено 

йерархическо събитие; големият град се превръща в привлекателен център който 

събира и умножава духовните резултати от това така динамично струпване. Големите 

градове по същество са командни центрове” (Ле Корбюзье 1977: 98). Известният 

архитект Рем Колхас (Rem Koolhaas), познат със своята маниакална нетърпимост към 

схващанията на Корбюзие, защитава подобна идея във вероятно най-известната си 

книга  Делириумният Ню-Йорк (Koolhaas1978). 

На същия конгрес Корбюзие представя 17 големи архитектурни платна, на 

които са синтезирани идеите му за идеалния град на бъдещето наречен от 

него Сияйният град (Ville Redieuse). Със Сияйния град Корбюазие доразвива идеите 

си, представени през 1922 година под името (Ville Contemporaine). Отделните зони на 

града в концепцията на Сияйния град не са концентрично разположени както 

при Съвременния град, а следват линейна последователност, така че всяка зона може да 



расте встрани в зависимост от нуждите които бъдещето може да наложи. В центъра 

на Сияйния град се намират жилищни комплекси с високи блокове и културни 

центрове. Те са ограничени от двете си страни с зелени пояси, оттатък зелените пояси 

от едната страна се намират зони за правителствени сгради и университети, а от 

другата са зоните за лека и тежка индустрия. Очевидно идеите за Сияйния град могат 

да бъдат приложени само за нови градове или след радикални преустройства на вече 

съществуващи. 

Калиниски проспект. Идеите на Корбюзие за Сияйния град частично са 

реализирани в Москва при построяването на Калински проспект в периода 1964-1970 

година. Прокарана е  нова голяма пътна артерия от двете страни на която са построени 

високи жилищни и административни сгради. Съществуващите дотогава постройки 

почти напълно са разрушени. Днес Калиниски булевард е една от най-луксозните 

улици на Москва. 

 

Сияйният град на Корбюзие 



 

Калинински булевард, Москва 

Бразилия и Чандигарх са нови градове построени според международния 

архитектурен стил и идеите за Сияйния град. 

Чандигарх е построен в периода 1951-1956 година по искане на тогавашния 

президент на Индия – Джавахарлал Неру, след отделянето на Пакистан от Индия, при 

което индийската част на щата Пенджаб остава без столица. Генералният план и 

административните сгради са проектирани от Корбюзие. Жилищната част на града се 

състои от 47 микрорайона с размер 800 на 1200 метра, всеки един със собствени 

училища, пазари и развлекателни заведения, така че достъпа до тях да не изисква 

повече от 10 минути път пеша. Транспортните артерии са диференцирани по тяхното 

предназначение – главните пътища са свързани с вторични достъпи на по-ниско ниво, а 

до тях се достига с озеленени пешеходни пътеки. Градът е ограден с 16-километров 

зелен пояс, административният център е изнесен извън града. Днес в Чандигарх живеят 

около един милион жители, университетите там са едни от най-престижните в Индия, а 

Индекса за човешко развитие (IDH) на ООН е най-високият в цяла Индия.  

Идеята да се построи нова столица на Бразилия датира още от XVIII век, през 

1891 г. е включена като конституционно изискване и е реализирана в периода 1956-

1960 година по времето на президента Жуселино Кубичек. Главен урбанист на новия 



град е Лусио Коста, а главен архитект е Оскар Нимайер. При административните 

сгради до известна степен е нарушен канона на международния архитектурен стил, 

Нимайер е дал простор на въображението си: ”Не е правият ъгъл, който ме привлича, 

нито правата линия. Това което ме привлича е свободната чувствена крива, която 

откривам в планините на моята страна, в криволичещия курс на реките, в тялото на 

обичаната жена” (Niemeyer 2014: 56). През 1987 година Бразилия е обявена от 

ЮНЕСКО за световен паметник на културата. 

 Бразилия 



 Чандигарх 

CIAM IV – Атинската харта. Темата на този конгрес е Функционалният град и 

първоначално е трябвало да се състои в Москва под егидата на Гинзбург, но 

административни неуредици възпрепятстват провеждането му там и в крайна 

сметка конгресът се провежда през лятото на 1933 година на борда на лайнера 

Патрис II по маршрута Марсилия – Атина. Този конгрес одобрява т.н. Атинска харта, 

редактирана от Корбюзие, но тя не се отпечатва тогава. Публикува се чак през 1942 

година от Корбюзие и каталунския архитект Жозеп Луис Серт.   

Атинската харта е документът, оказал най-голямо влияние върху идеите за 

урбанизма и архитектурата през XX век и особено до тези отнасящи се до 

архитектурата на колективното жилище. Максимите на Атинската харта са базирани на 

обстоен архитектурен анализ на 33 големи градове по света, между които по-голямата 

част (28) са европейски (Берлин, Париж, Лондон, Мадрид, Барселона, Брюксел, Атина 

и др.), три са в Америка (Лос Анджелис, Балтимор, Детройт) и два са в Азия (Да Лат и 

Бандунг). Изводът от този анализ е че: “По-голямата част от проучените градове 

представляват днес един голям хаос. Тези градове не отговарят по никакъв начин на 

своето предназначение, което би трябвало да е задоволяване на биологическите и 



психологически нужди на населението” (The Athens Charter 1933). Атинската харта 

представлява 95 аргументирани постулата за архитектурата на колективното жилище и 

свързаните с нея градоустройствени проблеми, видени в перспектива, далеч 

надхвърляща тясното архитектурно схващане: ”Съпоставянето на икономиката, 

обществото и политиката с психологическите и философски ценности на човека внасят 

в дискусиите грижа както за индивида, така и за колектива. Животът е пълноценен, 

само ако се помирят двата противоречиви принципа, които управляват човешката 

личност: индивидуалното и колективното… Географията и топографията имат важно 

значение за съдбата на хората. Пропорцията на елементите суша и вода … моделира 

разумно поведение, което дава отпечатък върху дейността (на хората) и намира 

изражение в дома, селото или града… расите със своите най-различни религии и 

философии умножават човешките начинания и всяка предлага една различна форма да 

се разбира и личен смисъл да се живее...  Духът на града се е формирал с течението на 

годините; обикновени сгради са придобили вечен смисъл доколкото символизират 

колективната душа; те са силата на едно наследство което без да претендира да 

ограничи прогреса, предопределя създаването на индивида така както климата, расата 

или традицията. Градът, който е “малката родина”, съдържа в себе си морална ценност 

която остава и е неразделна от него… Животът на един град е едно непрекъсващо 

събитие което се проявява през вековете посредством материални произведения …, 

които му дават особен облик и от които блика малко по малко неговата душа. Тези 

прекрасни свидетелства на миналото трябва да бъдат запазени на първо място заради 

тяхната историческа и сантиментална стойност, но също защото някои съдържат в себе 

си пластична красота в която е вписан геният на човека в неговото най-интензивно 

проявление... Използването на машините трансформира напълно условията на работа. 

Един бесен ритъм … съсипва условията на живот… Жилищата подслоняват лошо 

семействата, погубват интимния им живот; непознаването на жизнените им нужди, 

както физическите,  така и моралните, дава отровни плодове: болести, изостаналост, 

бунт… Първата задача на урбанизма е да отговори на основните нужди на хората… 

Слънцето, …, трябва да влезе в жилищата за да разпилее в тях своите лъчи, без които 

живота повяхва. Въздухът, … трябва да е чист, без отровни газове и прах… 

Съвременните техники на строителство включват нови методи на строителство… 

Откриват един нов цикъл в историята на архитектурата. Новите съоръжения ще имат 

размер и сложност непознати досега… Архитектурата ще управлява съдбините на 

града…” (The Athens Charter 1933). 



Малко преди прокламирането на Атинската харта, през 1932 година в Музея за 

Модерно изкуство в Ню-Йорк е организирана Изложба за модерна архитектура 

(Modern Architecture, International Exhibition; New-York - Feb. 10 March 23, 1932; 

Museum of Modern Art). В книгата-каталог издадена по повод на изложбата, младият 

тогава архитект Филип Джонсън, пише: “Четиримата основатели на международния 

стил са Гропиус, Корбюзие, Оуд и Мис Ван дер Рое. От тях единия е парижанин, роден 

в Швейцария, друг е холандец и други двама са германци; но е много трудно да се 

намерят национални характеристики в техните работи. Корбюзие, е може би най-

големият теоретик, най-ерудираният и най-сериозният експериментатор, Гропиус – 

най-социално осъзнатият, Мис Ван дер Рое – най-луксозният и елегантен, докато Оуд 

притежава най-чувствения и дисциплиниран вкус” (Philip Jhonson1932: 19). Тази 

изложба пренася през океана идеите на международния архитектурен стил, където те, 

за определен период от време, добиват голяма популярност. 

CIAM V – IX: Тези конгреси се провеждат в периода 1937-1953 г. и по 

същество са посветени на разширяването и задълбочаването на идеите на Атинската 

Харта. Следващите CIAM X и XI са проведени през 1956 и 1959 година и се известни с 

появата на т.н. Тим Х. Става дума за група млади архитекти, които подлагат на критика 

някои от идеите, заложени в Атинската харта. Те се опитват да дадат ново разбиране за 

дома, улицата и града като изказват концепцията, че домът трябва да бъде схващан по-

широко от идеята за минимално необходимото жилищно пространство. В известен 

смисъл те възприемат представите на екзистенциализма, че съществуването се налага 

над същността и че опитът, направен в Атинската харта да унифицира 

съществуването, за да наложи същността е погрешен. Според тях улицата трябва да 

върне своя традиционен смисъл като място, където хората споделят социален живот, 

който им позволява да формират виждане за света – мнението на “улицата”. И най-

накрая, според тях, градът трябва да се превърне в една интелектуална и емоционална 

общност, която да притежава своята градска идентичност, но не като спомен за 

миналото, а като идея за едно общо бъдеще. Те критикуват международния 

архитектурен стил, затова че създава абстрактна и анонимна градска среда – едно 

организирано и хигиенично нищо. 
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