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от автора – за написаното
Тази монография не съдържа неизвестни исторически факти и не-

популяризирани теории. Написаното систематизира достатъчно при-
знати такива, в които се улавя човешкият стремеж да създава и усъвър-
шенства жизнената си среда.

Въпросите „що е архитектура“ и „какво съдържа архитектурната 
професия“, традиционно получават разнопосочни отговори. Преди 
около век, тези отговори като че ли са били по-ясни. Преди пет века 
са били други, или пък – не е било нужно да се знаят. С напредващото 
развитие на технологии и стандарти; с непрестанното натрупване на 
опита от отминаващи епохи, дейността постоянно разширява методо-
логическата си основа и сфери на приложение. При широкия смисъл 
на ползваните днес понятия, в изследването е заложен стремеж да не се 
разчита на техни спорни конотации, а да се отъждествяват с конкретни 
съдържание и проявления. С него аз не си поставям за цел да напиша 
кратки и неотменни дефиниции – по-различни от множеството сега 
прилагани; не считам за нужно и да има еднозначни такива. Надявам 
се, читателят да се докосне в дълбочина до явления, които е свикнал да 
приема за даденост в пространството на своето ежедневие и да осъзнае 
какъв дълъг път е извървяло човечеството, за да го изгради; да е вникнал 
в дълбоката същност на съзиданието на материални ценности и мястото 
на архитектурата в развитието на цивилизациите. Нека по този начин 
да открие свои ориентири за възприемане на собствената си среда - как 
да формира критерии за нейните качества; какво да изисква за нейното 
подобряване и как сам може да допринася за това. За професионали-
стите това би бил един събирателен и до някъде провокативен матери-
ал – рядко продуциран в едновременно широк и последователен, но и 
алтернативен прочит на някои факти и явления. За тяхното разбиране е 
необходима все пак известна предварителна професионална подготов-
ка, или по-широка обща култура в сферата. Искам също така, написано-
то да породи в моите студенти допълнителна мотивация да изучават и 
практикуват всеотдайно бъдещата си професия.

В тази връзка - в редовните учебни програми по някои дисципли-
ни във висшите училища не намират място праисторическите епохи и 
само в някои курсове бегло се споменават по-далечни култури. Въпре-
ки че този материал няма за цел да представя задълбочени познания за 
тях, то в контекста на развитие на неговата теза, е систематизиран не-
обходим за постигане на целите обем от нея. Предвид че праисториче-
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ските* периоди са несравнимо по-продължителни, най-малко изучени, 
а в тях е генезисът на днешните човешки стереотипи, респ. – отгово-
ри на голяма част от въпросите, ангажиращи това изследване, то те са 
представени в него с относително по-голяма тежест.

Поради спецификата на изследването, в което са обвързани емпи-
рично генерирани исторически данни с голяма времева отдалеченост с 
обективна и семантична оценка на тяхната значимост, то е представено 
в изключително аналитичен стил, като в него се засягат елементи от ин-
струментариума на археологическата наука - многопрофилен анализ на 
причинно-следствени връзки за възникване и изява на архаични патер-
ни и типологии. Това предпоставя обвързване на философски с архео-
логически и архитектурни концепти – традиционна сфера на спорове 
между експерти в научните области. В днешното галопиращо натруп-
ване на нови факти и теории и разрояване на науки, все по-отчетливо се 
откроява нуждата от обвързващи ги звена – някои виждат тук необхо-
димостта от нови науки, но по-адекватно е да стартираме с обогатяване 
на наличните.

Във връзка с предното - за подбор, анализ, систематизация и пред-
ставяне на разностранната информация, генерирана от голям брой из-
точници, се разчита на сравнителна методика, в чиято основа са различ-
ни подходи с предимно историко-тълкувателна и илюстративно-описа-
телна насоченост. Прилагането и на други – по-рядко и нетрадиционно 
ползвани методи (по-нататък упоменавани), в различни комбинации, 
предопределя системния анализ като общ евристичен подход в из-
следването. Алгоритъмът на прилагане на отделните похвати е целена-
сочено създаден, за да преодолее и ограничи обемът информация до 
необходимия за целта минимум. Той следва еволюционните трансфор-
мации в битието на набелязаните общности – тяхното разбиране за 
пространството и времето изобщо – понятия, късно детерминирани и 
прилагани в съвременния ни изследователски ракурс, формиран основ-
но в парадигмите на европейската цивилизация, която предопроделя 
генетично заложените ни нагласи към оценка и разбиране на социокул-
турните процеси в тази позната, изучавана и диалогова среда. В нейния 
контекст са определени и териториалната, и темпоралната рамки на из-
следването, без да бъдат пренебрегвани и някои относими теми извън 
техния обхват.

* Праисторически – най-общо ползвано понятие за времената преди Античността; за пери-
одизацията на историческите епохи, вж. по-долу и в Приложения.
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В настоящата монография са заложени и мои лични разбирания за 
архитектурата, за архитектурната професия и за строителната дейност 
изобщо. Те са спорадичен отклик на придобити знания и впечатления, 
генерирани идеи и провеждана практика за десетилетия. Вероятно 
проличава пристрастност към строителството по нашите и по източно-
европейските земи – теми, по която все още предстоят фундаментални 
заключения в науката.

Въпреки че изследването ще претендира и за научни приноси, 
стремежът ми е то да се възприема лесно и разбираемо и като популяр-
но четиво. Може да се ползва в курсовете за обучение по специално-
стите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Паркова и ландшафтна архитек-
тура“ и др. Надявам се, да послужи и като сценарий за по-задълбочено 
развитие на отделни теми в него. Моето намерение е то да е първо от 
трилогия, останалата част от която ще изследва произходите на нацио-
налната ни архитектура и идеологията на архитектурните стилове.

Приятно четене!
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въвЕдЕниЕ в тЕматиката на матЕриала
Прието е, че наименованието „архитект“* е първоначално въведено в 

древна Гърция. Няма други данни за това; спорна е информацията за точ-
ното време на появата му, но се свърза с края на периода на стопански и 
културен разцвет на древногръцкото общество през VIII-III в.пр.н.е., ко-
гато се реализират познатите ни и съхранени в останки днес строителни 
шедьоври, послужили като еталон в развитието на европейската архитек-
тура в последващите столетия. Това е било наименованието на човека, кой-
то реално „измисля“ - „проектира“, а не просто възлага и обезпечава стро-
ежа, а също и го ръководи, и лично изпълнява (скулптира) части от него. 
В последващите векове обаче, понятието „архитект“ се ползва с различно 
съдържание, или изобщо не присъства. Неправилно се счита, или по-скоро 
инерционно се приема, че понятието „архитектура“ възниква успоредно с 
него, или че едното продуцира другото по подразбиране. Въпреки единния 
корен на двете думи, понятието „архитектура“ е с неизяснена етимология 
и вероятен по-късен произход – древните гърци ползват думата тектони-
ка (τεκτονική) за „строеж“. Най-ранното документирано ползване на дума-
та „архитектура“ е в периода на разцвет на Римската република през II-I 
в.пр.н.е. и вероятно навлиза в тамошната терминология с влияния от Магна 
Греция**. В последствие към понятието се прибавят и други значения, както 
и отнемат някои, което води до днес широкото му и многостранно прило-
жение.

Не е известно редовите строители (преки изпълнители) в по-стари 
времена – преди древна Гърция, в Античността и Праисторията, да са били 
отличавани с някакви по-специални права и титли от останалите обитатели. 
Имайки пред вид синкретичното светоусещане и строгата социална йерар-
хия при тези народи, комплексното познание - строителни умения, както 
и останалите умения и знания на общността, е било достъпно и в приви-
легия само на владетелските прослойки: царе/фараони, жреци, военнона-
чалници, аристокрация, които са го прилагали, съхранявали и завещавали 
на наследниците си. Почти изцяло – особено в по-ранните протоистори-
чески*** времена, тези знания са емпирично получавани и устно предавани, 
а уменията са били демонстрирани и старателно практикувани под вещото 
ръководство на предшественика. И в по-късни епохи, след разширяване на 
строителната сфера и появата на множество видове и типологии обекти, за 
практикуване на дейността и особено – за достигане до високи позиции в 
гилдията, се изискват не само авторитетно признати познания и умения, а 
*  Архитект (старогръцки: ἀρχιτέκτων, латински: architectus) - пръв/главен строител, демиург.

** Магна Греция (латински: Magna Graecia - „Велика Гърция“, гръцки Μεγάλη Ελλάς, Мегали 
Елас) - името на част от древна южна Италия, която е колонизирана от древногръцки заселни-
ци през VIII век пр.н.е. 
*** Протоистория – период в историята на човечеството, до появата на писмени източници за 
него; вж. в Приложения.
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и ценз – пол, възраст, обществено положение и други (личностни) качест-
ва. Някои от последните – регламентирано, или по традиция, са налагани и 
днес.

За първи известни ни писмени източници, съдържащи някаква ин-
формация за начините на строителство (техни описания), са считани т.нар. 
„свещени книги“ на древен Египет - десет сборника (с предположения за 
още един изгубен) от хвалебствени биографични текстове с религиозна на-
соченост, създавани между 2500-1200 г.пр.н.е. (Старо, Средно и началото 
на Новото царство) и по-специално сборникът „Текстове от пирамидите“ 
(книга първа), в който - в контекста на задължителните процесуални дейст-
вия, които трябва да се спазват при провеждане на погребалните ритуали, 
се описва структурата – пространствената и функционална подредба на 
култови обекти – пирамиди (камерите в пирамидите), гробници, светили-
ща.* В някои други текстове („Книга за вратите“, „Книга на мъртвите“, др.) 
също присъстват релевантни описания - на декоративното оформление на 
помещенията в тези обекти; на предметната подредба в тях и т.н. Свещени-
те книги са сравнявани по смисъла и значимостта си за древните египтяни с 
индуските веди, с библейските евангелия и др., а съвкупността от ритуално-
култови предписания в тях са канон, който – изявен главно в церемониална 
насоченост, налага и правилното изграждане и оформление на обектите, 
така че те да получат благоволението на боговете за сакрализиране на лич-
ностите, за които са предназначени.

„Книгите“ са били ползвани само от фараоните и първите (главни) 
жреци и са били строго пазени. Освен това е казано, че са и „писани“ от 
тях. Бидейки крайно привилегирована да получава и предава такива зна-
ния, респ. – да провежда утвърдените ритуали, олигархичната прослойка 
е считана - не само в Египет, за „строители“ на монументалните обекти в 
древността - дворци, богати жилища, инженерни съоръжения, а и на цели-
те градове и религиозни комплекси. И днес се казва, че някой управник, по-
литик, е „построил“ нещо (значимо), асоциирайки го с периода на неговото 
управление, или визирайки реализация на обществени стремежи, които е 
успял да съобрази и имплантира в материална реалност, като зад това из-
тъкване често стои просто угодническо преклонение пред нечия индивиду-
алност без значими приноси и най-малкото – без познания и ангажираност 
в строителните процеси. Явно възвеличаването и показността чрез строи-
телство (архитектура) – мащабно, скъпо, красиво, е любим способ на власт 
имащите още от дълбока древност. С тази разлика, че тогава, повечето от 
тях действително са имали тези познания и ангажираност.

В процеса на самото изграждане на представителните обекти е полз-
ван трудът на населението и робите, а масовото непретенциозно строител-

* Свещените книги са първоначално надписи върху каменни плочи/стели, по-късно изписвани 
и върху папирус. Част от тях не са запазени в оригинал, а като преписи с вероятни множество 
промени и допълнения, създавани чак до завладяването на Египет от Рим – края на I в.пр.н.е.
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ство (бедни жилища, дворищни стопански постройки, др.) е извършвано 
от самите обитатели по заучени с хилядолетия пестеливи схеми и опросте-
ни способи, изключително с нетрайни, но бързо и лесно влагани материали 
– дърво, глина, слама и по-рядко и с камък. От тази древна „народностна 
архитектура“* днес логично разкриваме твърде малко и еднотипни следи. 
Каменното строителство на масови жилища се разпростира около начало-
то на желязната епоха (XV-X в.пр.н.е. в различните култури) с усъвършенст-
ване на оръдията на труда, като най-бедните прослойки продължават да 
обитават подобия на неолитните жилища, вкл. до Средновековието, а мар-
гинални общности – и по-късно. Аналогични примери се срещат дори и 
днес – в племенни поселения в Африка, Амазония, централна и южна Азия, 
Полинезия и др. (по-нататък в текста). Това е устойчива изява на органич-
ни модели на обитаване, комплексно реализуеми в съчетание на присъщи 
на всеки индивид холистични умения, атавистично заложени в природосъ-
образния характер на произхода на човешките същества.

Недостатъчно знаем за отдавна отминалите епохи, за да градим пре-
ценка за съдържанието на цели сфери от развитието на тогавашните общ-
ности. Настоящият материал обаче няма за цел всеобхватно изучаване на 
тяхното поведение. Той се концентрира върху пунктови изяви на човешки-
те достижения, маркиращи вододели в общностната еволюция. Канонич-
ната история постулира непрекъснат процес на прогресиращо развитие, 
довел до днешното социо-културно ниво, като осмислянето на причинно-
следствените връзки в процеса ни провокира едва ли не чрез тях да програ-
мираме бъдещото. В тази епистемологична парадигма, фазите на обществе-
но-икономическо развитие съответстват на различни нива в надстроечните 
проявления, изявяващи се в съградената материална среда. Прието е тази 
всеобща човешка История да се дели на следните фази, диференцирани по 
някои най-изявени признаци за съществени промени в нейния ход:

•  Доисторическа/Предисторическа епоха – милиони години на раз-
пространение на приматите: oreopithecus, ardipithecus, australo pi the-
cus, др., до появата на първите съзнателни човешки същества - първо-
битните „хора“;

•  Протоистория – еволюция на първобитния (действащ с реално при-
добити, заучени и прилагани умения в природната среда)** човек: 
homo habilis, homo georgicus, homo erectus, homo heidelbergensis, 
homo neanderthalensis, homo sapiens sapiens, до появата на писмени 
свидетелства за цивилизационния напредък на общностите;

* Народностна/народна/вернакуларна (англ. vernacular) архитектура - базираща се на местни 
нужди и отразяваща местни традиции. Особеното е, че тази квалификация предполага задъл-
жителното условие обектите да не са изградени по нарочен проект (изготвен от архитект), а 
да са продукт на местни майстори и личен труд. Това поставя понятието в твърде широко поле 
на преосмисляне.

** Определенията са авторски парафразирани понятия.
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•  Праистория – всеобща освидетелствена история, до диференци-
ране на регионални етнически и културно детерминирани общно-
сти*; при нас – до формиране на средиземноморските и близкоиз-
точни цивилизации;

•  Античност/Древност – епохата на средиземноморските цивилиза-
ции;

•  Средновековие – до зараждането на качествено нови социално-
икономически и политически отношения, повлияли революционно 
и върху културното развитие на общностите;

•  Ново време (Ренесанс и Ново време), Модерни времена / Модер-
ност – епохата на Ренесанса и Просвещението, до етапа на форми-
ране на съвременното държавно устройство (в света);

•  Най-ново време/Съвремие – до наши дни.
Горната класификация е конструирана следвайки постулатите на 

евроцентризма в съвременната цивилизация (западния културен европо-
центризъм) и налага – от една страна, твърде широки ареали с унифици-
рани културни нива, а от друга – твърде ограничено разбиране за качест-
вена диференциация между еволюционните фази. Гранична датировка 
на отделните периоди не се сочи. Те са със значителни разлики в тяхната 
продължителност и не са доизяснени същностните критерии за тяхната 
преходност в различните географски краища, респ. – за причините за от-
носително паралелно развиващи се в тях отдалечени неконтактни общно-
сти. Единствено за края на Античността има относителен консенсус, че 
това е окончателният разпад на Римската империя на източна и западна**, 
а за предходните епохи пък има консенсус, че не е целесъобразно да се 
датират (по точни дати) - поради обективни липси на точни исторически 
данни. Те са със застъпващи се идентични процеси, развиващи се със сто-
летия, или за няколко хиляди години. Поради което пък, за всичко преди 
Античността, често се употребява единствено определението Праисто-
рия. Периодизациите на Ренесанса и на Просвещението напр., са също 
противоречиви. Класификацията по-скоро отразява последователността 
в надграждането и трансформации във всички аспекти на развитие на об-
щочовешката цивилизация по критерии, обвързани с разбирането за ево-
люционен континюитет и цивилизационна детерминираност на западно-
европейските общества.

Така или иначе, посочената подредба е широко възприет модел, в кой-
то могат удобно да се вмъкват и аранжират различни процеси и явления, 

* И тук се спори за две дати: 395 г.н.е., когато Теодосий I официално назначава двамата си 
синове за Източен и Западен августи, или 480 г.н.е., когато умира последният номинално на-
значен император на западната империя Юлий Непот.

** Съществуват и други периодизации на отделните епохи; за хронология на културните про-
цеси и явления, вж. в Приложения.
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касаещи различни култури, без това да нарушава цялостния ѝ смисъл.* В 
културологичен аспект, тази теория подрежда развитието на европейската 
цивилизация като последователно надграждане на наследството на Рим (не 
само в технологично-художествени, а и в социално-политически и др. аспе-
кти), акумулирало постижения от древна Гърция и други асимилирани от 
нея предшестващи я култури, които се мултиплицират в последващо разви-
тие, без прекъсване на първоначалните взаимовръзки. От това би следвало 
да се констатира устойчиво прогресивно развитие на обществата и техните 
изяви, респектиращо постиженията и опита, съответно – ценностната йе-
рархизация в териториите с първоизточници, следствие на което моделите 
се унифицират, като достигат такива количествени, технологични и худо-
жествени нива, че са в състояние да влияят дълго след това върху формира-
щите се нови общности и държави.

Съвременни разбирания по-скоро отричат стройната хронологична 
последователност в развитието на цивилизациите, както и технологичните 
постижения като изключителна предпоставка за промени в културните им 
нива. Необходимостта от преразглеждане на тези и други съждения, както 
и изобщо на написаната история, е днес залегнала в не една алтернатив-
ни теории. Наложеното разбиране за „европейската“ история не обяснява 
напр. успоредното проявление на идентични процеси в различни краища 
на континента – при различни екзистенциални условия и културни нива, 
или непроявлението на отделни етапи на един и същ еволюционен процес 
на различни места. Подходът към изучаване на историята все още не обяс-
нява и по-висши технологични и културни достижения на отдавна отмрели 
цивилизации, спрямо доста по-късни, и дори настоящи, а в някои случаи 
напредъкът им бива дори срамежливо и непростимо отричан.

В контекста на предходните разсъждения, настоящият материал зала-
га на традиционно детерминирани знакови процеси и явления в човешката 
(европейска) история, доколкото за неговите изводи са важни крайните ха-
рактеристики на качествено развиващите се и променящи се в тях модели, 
някои от тях – с хилядолетия. Но когато счита за необходимо, авторът обо-
сновава несъгласието си с вече лансирани изводи за причинно-следствени-
те връзки, причиняващи базисни и надстроечни промени в обществата, и 
за резултатите от тях.

Строителната дейност днес формира една от най-мощните индус-
трии в света и винаги е била най-трудното, скъпо, мащабно, отговорно и 
въздействащо, но и пристрастяващо занимание - ангажиращо почти всички 
други сфери на човешка активност. Появата на първите стъкмени от под-
ръчни материали заслони на първобитните хора, постепенно води до необ-
ходимост от прилагане на не просто присъщи елементарни умения, пър-
вично заложени ведно със също нужните напр. за лова и риболова, а специ-

* Съществуват и други периодизации на отделните епохи; за хронология на културните про-
цеси и явления, вж. в Приложения.
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ално заучени и развивани такива – за нарочна подредба на точни елементи 
– нейното предварително планиране, както и последващи трансформации 
и поддържане. Това е качествено нов подход в тотемно-анималистичните* 
нагласи на тогавашния човек и не осъзнаваме колко мъчен и продължителен 
преход в мисленето е бил нужен, за да се измъкне от инстинктивно субмис-
ивното си поведение спрямо околната обстановка. Именно разсъдъкът, а не 
първичният инстинкт, е придал форма на новото, неподготвено от приро-
дата, или недостижимо чрез атавистичните заложби; разсъдъкът, но и още 
нещо, не присъщо на животните – образното мислене, са довели до съзна-
телно развитие на проявената абстрактна идея в модел - предвидимост на 
последващ и непознат до момента образ. Разбира се, околната среда пред-
лага и готови образци: случайно получени удобни природни форми, пеще-
ри и скални ниши, птичи и животински гнезда и хралупи и др. Вероятно 
това са модели, от които първоначално се води древният строител, но те не 
са му достатъчни като удобства, трайност, обем и локализация.

Строителството се превръща още от най-ранни времена в привилеги-
рована дейност – една от най-първите предпоставки, диференциращи со-
циалните прослойки. Съчетанието на необходимите за нейната реализация 
евристика с индивидуална ментална и ресурсна мощ я превръщат в една от 
личностно определящите, откъсващи древния човек от забулващата битие-
то му тотемна цялост и разрушаващи синкретичните и егалистични нагласи 
в неговото обкръжение. Тези характеристики я поставят в основите на по-
редния цивилизационен феномен – формирането на културата на общно-
стите. И днес, най-явната индикация за цивилизационно ниво са качествата 
на обитаемата среда.** В този контекст е въведено понятието „строителна 
култура“ - по смисъла на модел на човешко познание и поведение, зависещо 
от придобитите умения, но и от способността за символно мислене, и обо-
значаващо принадлежност към ограничена общностна сфера, с различава-
що се от масовото отношение към материалната обстановка.

От самата Древност, последното изисква специално обучение и ниво 
на владеене на специални знания и на умения в практикуването, които 
обикновено се признават и следят от тесен кръг утвърдени ментори в да-
дената сфера, или (първоначално) се практикува само от посветени. Това 

* Анимализъм - изобразяване на животни в изкуството; култово-религиозна парадигма, сис-
тема от вярвания, характеризираща се с почитане на единния Дух на природата, проявяващ се 
под формата на животински организми. Тотемизъм - култово-религиозна парадигма, система 
от вярвания, проявяваща се в опредметяване (напр. като стилизация на животни) на невиди-
мите сили (духове), движещи заобикалящия свят. Най-общо, одухотворяването на заобикаля-
щия свят се определя с термина „анимизъм“.

** „Всяка епоха, отивайки си, оставя вкаменелости. И те носят отпечатъка в себе си на епохата, 
като че ли материализират най-съществените ѝ черти, свързани с общия строй социални от-
ношения, образ на живот, мироглед.“ Антоан дьо Сент-Екзюпери.
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е спецификата на „професия“*, така като обикновено се дефинира днес: 
„вид трудова дейност (служба), която изисква продължително и интензив-
но обучение и владеене на специализирани знания и умения, и обикнове-
но се регулира от професионална организация, етичен кодекс и регламент 
за лицензиране или сертификация“ (тълк. речник). От друга гледна точка 
– най-общо, професиите са „дейности, при които дадено лице, което при-
тежава специализирани знания или умения, предлага срещу заплащане на 
други лица или организации да прилага своите знания или умения в тяхна 
полза“. Някои социологически теории определят професиите като форма 
на изява на самоопределили се елити на властта, които са организирани по 
линии на гилдиите. От тази гледна точка, специализираните знания и въ-
трешни правила изпълняват функцията да съхраняват властта, с която ня-
коя прослойка (професия, гилдия) се налага над обикновеното население.

„Професирането“ започва да се признава, след като трите етапа на пос-
тигането му биват осъзнати като необходимост за личностно усъвършенст-
ване, и са ясно разграничени. В класическия свят са били признати само три 
професионални области: философия, медицина и право, доколкото само те 
са съдържали тогава завършения цикъл от обучение, признаване и контрол 
на практикуването. И трите разполагат с етичен кодекс, и представителите 
им полагат клетва за неотменност на неговите принципи. В древна Гърция за 
основа на всички науки е считана философията**, а като най-висша творческа 
изява – поезията (литература, реторика, епос). През Средновековието фило-
софията постепенно потъва в християнската догматика и бива подменена с 
църковната схоластика. Богословието (духовенството) се превръща в главна 
и фундаментална „професия“ - до Просвещението.

Явно, в тези времена строителството/архитектурата не са считани за 
„професии“. Класицизмът дори поставя архитектурата на последно място в 
класацията на изкуствата (отново на първо място е литературата). От една 
страна, предпоставка за това е липсата на „академично“ образование тогава 
(основно е емпирично), но може би това е и принадлежността на предста-
вителите към особена (динамична в разните времена) общностна прослой-
ка, оценяваща сама себе си, по собствени критерии, и претендираща тя да 
оценява и ръководи останалите.

* Професия (лат. professio+onis) – действие и ефект от изповядване; постоянна дейност, която 
определя приобщаването към някаква (социална) група. Терминът е в основата на производ-
ни, напр. professor (лат.) – „някой, който е приет за висш експерт в изкуство или наука, учител, 
преподавател от най-висок ранг“ и др.

** В Атинската школа (след началото на IV в.пр.н.е.) се изучават различни науки, но в контекста 
на философското им начало; като разновидности на философията. За първи университет в 
познатия ни „стар“ свят (Европа и близък Изток) е считана Магнаурската школа (след нача-
лото на IV в.н.е.) – диференцирано обучаваща в различни науки предимно представители на 
аристокрацията във Византия (източната Римска империя). Предвид разните концепции за 
образование, наука и професионализъм, тази школа, както и други, са признавани, или отри-
чани като първообрази на днешните университети.
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протоистория, праистория
Развитието на индивидуалните и общностни познания и умения в хода 

на човешката еволюция е хилядолетен процес, за който толкова по-малко 
знаем, колкото е по-отдалечен от днешните времена. Повърхностният по-
глед върху Историята налага впечатление, че всичко по-важно, определило 
вида на съвремието ни – формиране на днешни държави, зараждане и раз-
витие на известните ни науки, технологии, политики, професии и т.н., се е 
случило през последните 400-500 години (в Новото време; вж. периодиза-
ция). Но това, че събраната информация за последните около 1200 години 
(след „тъмните векове“ за Европа) е по-обемиста отколкото за предходните 
напр. 12 000, не означава, че тогавашните порядки са били по-трайни; че 
средата е била достатъчно задоволяваща и нуждите по-занижени, за да не се 
налагат чести и значителни промени в живота на хората тогава; че процеси-
те са текли протяжно и праволинейно, след като разчитаме универсализъм 
в техни проявления със столетия. Предното би било донякъде приемливо, 
ако разглеждаме цялото човечество като единна цивилизационна система в 
нейното все още неприключило развитие. Други теории за цивилизациите 
ги определят като циклични явления, достигащи определни нива на възход, 
след което западат, или се трансформират, а достиженията им - или част от 
тях, отмират, или се поставят в основите на последващи цивилизации.*

Днешното разбиране за „цивилизованост“ е базирано върху морфо-
логията на явлението „човек“ – днешният човек (homo sapiens). Човекът се 
е „цивилизовал“ с достигане на умствени и психически нива, и общностни 
умения, които обаче сме оценили ние, днес - по съвременни критерии. Об-
вързвайки тази „еволюция“ и с анатомичното му развитие, фактически сме 
приравнили идентичен физиологичен модел на праисторическия „цивили-
зован“ към този, на днешния човек. Разликата между тях е на съзнателно 
(ирационално) ниво - в натрупването през последните хилядолетия на ин-
формация (познания и опит), чиято практическа изява са постиженията в 
усъвършенстване на материалната среда. Властвалите на Земята в стотици 
пъти по-дълги периоди негови „предци“, се оказват с не толкова ясни гене-
тични връзки с него, и са наричани „първобитни“, „прачовеци“, „хоминиди“ 
и т.н., и все пак - като че от куртоазия и самоуважение, са приемани за ня-
какъв вид съзнателни същества.** Не бих твърдял и че промените в съзна-
нието са били винаги надграждащи, но не и деградиращи – под влияние на 
психомоторни (инерционно влияещи от средата), и в по-малка степен от 
психосоматични (вътрешно човешки) фактори.

* Последните са цивилизациите, класифицирани на локално-исторически принцип - според А. 
Тойнби, М. Фуко и др., за разлика от тези, класифицирани на стадиален принцип (при който 
отделните цивилизации се разглеждат като своеобразни етапи в развитието на човечеството) 
и тези на унитарен принцип (по който цивилизацията е единното човечество, взето в целостта 
на своята история).

** Тук не се визират антропологически класификации.
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Счита се, че „човекът“ - прародителят на съвременния съзнателен чо-
век, започва да гради материалната си среда с „излизането“ от пещерите. 
Този нелинеен процес на постепенно изоставяне на естествените убежища 
отнема десетки (до стотици) хиляди години в кватернера* и до палеолита 
(старокаменната епоха) – специфичен за различните обитатели в различни-
те локализации. Той е обвързан с фундаментални трансформации в прото-
обществата – в генетиката и физиологията на индивидите, в социалния им 
ред и стереотипите на поведение и т.н. Началото му е много преди зараж-
дането на homo sapiens (през палеолита), който се „появява“ на сцената на 
борбите за място под слънцето с някакви неясно как вече придобити (полу-
чени?) умения да трансформира заварената среда. Историческите периоди 
преди палеолита (Предистория), обективно не са считани за ареал на homo 
sapiens; те не са включени в настоящото изследване, по-нататък допълни-
телно изяснено защо.

фиг. 2. Сезонен бивак пред пещера-
та – хипотетична реконструкция. 

фиг. 1. Пещерно обиталище – 3D реконструкция.

Учените са предпазливи в определянето на най-ранните навеси и за-
слони от клонки като изключителен строителен продукт, доколкото спо-
радичната подредба на парчета от околната среда – готово оформени от 
природата и дори частично обработени отломки, е генетично заложен ин-
стинкт в живите организми. С такъв разполага и пещерният човек, за да се 
прикрие от дъжда, вятъра и хищници, когато е отдалечен от друго (естест-
вено) убежище, както и да започне постепенно да въвежда някакви елемен-
тарни удобства в него.** Обвързването на този процес обаче с технологични 
(предварително замислени) образци и ирационално (функционално, есте-
тическо, тотемно-култово) съдържание води до появата на качествено нов 
резултат. Това е вече проява на първична строителна дейност, чийто заро-
диш е препращан между 50 хил. и 15 хил. години назад във времето. Може 
да се приеме, че тази строителна дейност е едно от първите затвърдени 
умения, които откъсват първобитния човек от природата и заобикалящия 

* Вж. в Приложения периодизацията на геоложките епохи.

**  Известно е „творческото“ поведение на някои групи птици и бозайници: сипки, термити, 
бобри, къртици, хамстери и много други животни „строители“.
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го животински свят, даващо му възможност – първоначално временно, а 
после трайно, да усяда в плодородни локации и да подсигурява пасивна-
та си защита и хранителни запаси.* Успоредно с него, първобитният човек 
проявява и други нетипични за останалите организми склонности в по-
ведението си – не просто да променя материалната обстановка, но и да я 
„преразказва“ – да пресъздава елементи от света около себе си изобщо, със 
затвърждаващото се съзнание, че самият той е част от него, влагайки в това 
начинание изключително голяма ангажираност**, а после – и да я планира.

За първобитния човек вероятно е било гениално хрумването, че може 
сам да изгради нужната му среда, първоначално пресъздавайки и разширя-
вайки ползвания пещерен модел.

Въпреки наложени теории за анимизма като първична проява на цен-
ностен ирационализъм от древния човек, цялостно изясняваща всички ас-
пекти на това му поведение теза, за сега няма. Една релевантна и близка до 
„ловната“ концепция с утилитарен уклон напр. постулира, че със скалните/
пещерни рисунки и грубо оформени каменни фигурки, индивидът прена-
ся, държи винаги близо до себе си най-важните елементи – символите за 
тях, от средата, в която протича животът му – обезпечаващи неговото из-
хранване и сигурност, прибира ги при себе си, за да не се откъсва от тях. 
Неговият „дом“ е вече не само убежище и подслон, но и се превръща в сво-
еобразен паноптикум на всичко ценно, което притежава и сакрализира към 
него момент.

Долу-горе по същото време – с интензифицирането на строителните 
занимания на homo sapiens, се появява и грънчарството (преди 15 хил. – 10 
хил. г.пр.н.е. в различни части на света). От една страна то е прагматичен 
отговор на утлитарни нужди, с предназначение да обезпечи съхраняване-
то на продукти. От друга обаче, втъкнатите в него художествени мотиви 
(декорация, фигури и форми) го превръщат също така в символ, в който са 
интерпретирани силите (божества), ширещи се около човека и (в случая) 
даряващи благата – своеобразни анимализация и тотемизация на природ-
ните източници на храна и др. За модел служат познатите близко срещани 
форми: стилизирани животински фигури (от тях идва, те са храната), пе-
щерната форма (утроба - съдържа, приютява всички и тяхното изхранва-
не), вкл. и човешки фигури (утроба/ловец - храна/противник – хищник, 
заплаха) и др.

За изграждане на това поведение човекът е направил широка крачка 
извън първичните си, атавистични стереотипи. Приема се, че съвременното 
човешко поведение включва четири съставни способности, които именно 
са не-присъщи на останалите живи организми и прекъсват инстинктивни-

* Появата на земеделието е периодизирана около X хил.пр.н.е.

** За най-древни „рисунки“ са сочени някои от пещери в югозападна Европа, като възрастта им 
се приема над 50 хил. год.; за най-стара „скулптура“ в света е приет „лъвът-човек“ от пещерата 
Хохленщайн-Стадел, Германия, от преди 40 хил. год.
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те заложби: абстрактно мислене (генериране на идеи, свободни от познати 
примери), планиране (предприемане на поредица от действия за постигане 
на определена цел, идея), иновативност (идея, намиране на нови, неприла-
гани вече решения) и символно поведение (със знаци, изображения, пред-
мети, ритуали и др.). Измежду конкретните примери за такова „човешко“ 
поведение, давани от антрополозите, се включват: специализиране на упо-
требяваните предмети, използване на символна образност (тотеми, пещер-
ни рисунки, стенописи, др.), организация на обитаваното пространство, 
ритуалност (погребения, нагробни дарове), разработване и усвояване на 
методи (начини на строителство, на ловуване), изследване (на заобикаля-
щата среда), търговия (от бартерен тип) и др.

Така, още в етапа на нейното зараждане, строителната дейност се явява 
привично непроизводна от полиморфното битие на древните хора, с при-
вилегировано значение и почти мистично съдържание за тях. Това е обяс-
нимо, имайки предвид позицията на древния човек, започнал да изгражда 
сам за себе си условия, които той изначално възприема като създадени и 
дирижирани от тайнствени висши сили, на които трябва да се подчинява, 
за да му позволят благоденствие и да не му причиняват вреди. Вероятно я е 
усещал като намеса в предоставената му с’висше светоподредба, която само 
„божества“ (претворени в символи) могат да контролират. От друга страна, 
тази намеса му е екзистенциално необходима и съответно трябва да бъде 

фиг. 5, 6. Първични заслони – анимализъм и/или пресъздаване на пещерния модел (фиг. 6)? 
Пространството, ограничаващо принадлежащата среда вече е двукомпонентно - „вън“ и 
„вътре“, но не е ясно диференцирано и се третира синкретично - по един и същи начин. Този 
подход на третиране на пространствата ще се запази чак до Античността.

фиг. 3, 4. Временни „преносими“ заслони, палеолит – реконструкции.
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измолена, одобрена от тях и проведена с подкрепата на техните материални 
превъплъщения. По този начин, тя се митологизира, така както и други ек-
зистенциално значими дейности, свързани с непосредственото му оцелява-
не. И както и при последните, още тогава извършването ѝ е било свързано 
с ритуални действия – молитви, пеене, танци, сътворяване на митове, както 
се практикува изпълнението на строителството в Древността и по-късно, и 
каквито традиции са запазени под някаква форма и до днес.

Няколко десетки хиляди години са нужни на пра-човека да усъвършен-
ства този процес (през палеолита и мезолита) с влагане на разнообразни 
природни материали - да ги подбира, обработва/преработва и комбинира, 
така че да служат адекватно за неговите строежи. Последните са и необхо-
димост, и предпоставка за окончателното „излизане“ от пещерите. Живо-
тът му все още протича и в тях, и в недалечните кратковременни биваци. 
Необходимостта от все по-обширно и пригодно жизнено пространство 
расте, но пещерата си остава здраво и сигурно убежище и е неприкосновен 
образ в символното възприятие на първобитния човек. Обаче промяната 
на природни условия, търсенето на храна, обогатяването на занимания-
та, а и любопитството му, както и „любопитните“ съседи, го подтикват да 
предприема все по-дълги походи извън нея, с което постепенно се откъсва 
от синкретизма на познатата обстановка и от нейните символи – открива 
нови. С трайното отдалечаване в откритите равнини, набързо сглобените 
заслони неизбежно се превръщат в усъвършенствани землянки и колиби. 
Оформят се принципи – модели на тяхното изграждане.

Друг фактор има огромно значение за развитие на способностите на 
хората – формирането на социум и усъвършенстване на уменията – раз-
говорната реч. Общуването в племето (рода) подсигурява възникналата 
нужда от разпределение на дейностите и ресурсите, от по-добра защита и 
взаимопомощ, в т.ч. и взаимно обучение – предаване на усъвършенствани-
те умения на все още неусвоилите ги, и др. Появява се необходимостта раз-
личните активности да се реализират по групи, а не индивидуално, което 
дава възможности за постигане на по-високи резултати от тях – извършва 
се разделение на труда. Постепенното натрупване на предизвикателства 
води до създаване на подходяща организация за групиране на по няколко 
утилитарни обекта – първообрази на племенни поселения. Така те са по-
добре защитени, а социумът – по-продуктивен.

Промените в нагласите на първобитните хора към заобикалящата 
среда – от страховия респект на принадлежност, към съзнателното ѝ прос-
транствено и символно разграничаване, се проследява в циклично натруп-
ваните материални следи от усложняващи се геометрични и анималис-
тични форми, опредметени природни визии и насъщни предназначения в 
относително ограничен период между 12 и 10 хил.г.пр.н.е. Според популяр-
ната класификация на историческите епохи, това е преходът от палеолит 
към мезолит (старокаменна - каменна епоха); според други е вече преход 
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към неолита (според тях – това е най-ранната периодизация на неолит - но-
вокаменна епоха, в близкия Изток, докато други общности изостават с 2-3, 
до към 5 хил. години). Според класификацията на геоложките епохи, това е 
преходът между късен плейстоцен и холоцен (последният от основните ге-
оложки периоди, т.е. – и настоящ антропоцентричен период), или краят на 
последния ледников период на Земята.* Именно този факт – на настъпване-
то на по-благоприятни природни условия, е очевидно импулсът подтикнал, 
но и дал насока на човешката еволюция. Това явление – ситуирано между 
10 хил. и 8 хил. г.пр.н.е. за различните общности, е наричано (с основание, 
или не) „неолитна революция“, или „неолитизация“. Разликите с „палеоти-
зацията“ са в окончателното „излизане“ от пещерите и трайното усядане 
извън тях; формирането на общности на не само родов принцип (при все 
още властващия матриархат), речевата комуникация, усъвършенстване-
то на оръдията на труда и т.н., но най-важното в контекста на настоящо-
то изследване – същностните промени в уменията и съзнанието на хора-
та („големият взрив на човешкото съзнание“), водещи до продуциране на 
качествено нови характеристики на обитаемата среда. Дали последните са 
еволюционен процес, на когото не може да се проследи непрекъснатият 
ход, или и за тези промени има „революционни“ причини и скокобразни 
преходи – вероятно ще остане отворен въпрос.** Човекът (homo sapiens) 
е надрастнал предшествениците си във всяко отношение. От тук насетне 
еволюцията постепенно ускорява своя ход.

Успоредно с трайно оформящите се модели на колиби и полуземлянки 
и тяхната подредба в селищни групи, се появяват и мегалитите*** (старогръцки 
μέγας – голям + λίθος – камък). Наложено е мнението, че изграждането им за-
почва между 15-12 хил. г.пр.н.е. и продължава масирано до към VI-IV в.пр.н.е. 
(най-ранни – в централна и югоизточна Азия; най-късни – в югоизточна Ев-
ропа). Какво е предназначението на мегалитите, от къде/от каква необходи-
мост произлизат, защо изобщо са били изграждани и най-вече – как, са все 
въпроси, които още дълго ще терзаят любопитството ни. Тук трябва да от-
бележим трудностите при датирането на елементи на неживата природа (ка-
квито са камъните), като за тяхната възраст обикновено се съди косвено, по 

* В ж. в Приложения периодизацията на геоложките епохи.

** „Неолитната революция“, респ. „големият взрив на човешкото съзнание“ е теория от 20те 
год. на XX век, интерпретираща неизяснени пунктове в Дарвиновата еволюционна теория, по 
смисъла на диалектическия материализъм. Така или иначе, по-ясна теза за качествения скок в 
развитието на човека в разглеждания период за сега няма (като изключим хипотезите за извън-
земния му произход).

*** Мегалитите са повсеместно разпространени по света, с изключение на: широка територия 
в източна и североизточна Азия, част от северозападна Америка, южна Америка, южна Аф-
рика и Австралия. Има твърдения за идентифицирани мегалитни структури дори в крайни 
зони (острови) на Антарктика, както и в други изолирани крайбрежни зони на Световния 
океан.
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данни за обвързани с тях органични артефакти, или по други методи.*  Така, за 
единични мегалитни обекти (в Европа) се твърди, че е възможна възраст над 
50 хил., дори 100 хил. години, което би препратило етапа на изграждането им 
към времена, в които няма следи дори от най-елементарни други съзидателни 
„човешки“ дейности, напр. направата на заслони от клони и шума. Направата 
на мегалитни структури замира около средата на I хил. пр.н.е., като в ограни-
чени географски области продължава до към Новата ера. Отделни мегалитни 
обекти и по-скоро – модификации на предходни такива, спорадично се появя-
ват чак до ранното Средновековие (в Европа), с предназначение на монумен-
ти, гробници, светилища и др. Всъщност, много по-късни сградни типологии, 
вкл. до Съвремието, притежават пространствена структура, визия и тектони-
ка, за които може да се правят аналози с мегалитните модели.

Мегалитите са основно три типа: менхири (бретонски, men - камък, hir 
- дълъг, висок) – свободно стоящи изправени каменни монолити, до 20 м висо-
ки; долмени (бретонски, dol – маса и men – камък) - ограничаващи от няколко 
страни (вкл. отгоре) подредени каменни блокове, частично или изцяло затва-
рящи вътрешно пространство, или пространства, с до 30 м2 площ на единична 
камера; кромлехи (долнобретонски, crom – кръг и lech – камък) – подредени 
в кръг каменни стълбове, частично, или изцяло свързани отгоре, или покрити, 
с до 100 м диаметър на кръга. Всеки един тип има разновидности. Основното 
е, че са изградени само от камък – от огромни, немащабни на човешките раз-
мери камъни, първично необработени, или частично обработени, без никакви 
спойки между тях. Устойчивостта на съоръжението се гарантира от масата на 
неговите елементи, статически правилното композирани, при учудващо адек-
ватно пропорциониране един спрямо друг. И трите типа се появяват и прила-
гат почти едновременно – спрямо динамиката на процесите в Праисторията 
(Протоисторията). За тях не може да се каже, че се „развиват“ като типология, 
а по-скоро, че търпят известни циклични модификации (разновидности) и 
равномерно разпростиращо се количествено разрастване. Уникално, но могат 
да бъдат оценени като завършени модели, ползващи характеристиките на да-
ден строителен материал при определени технологични възможности – като 
че ли са предварително „проектирани“ и специфицирани, така че всяка кон-
фигурация и вариация са достатъчно осмислени преди имплантирането им в 
конкретни форми. Изграждането им прекъсва с масовото навлизане на дреб-
ноформатното строителство** - по различно време в различните географски 
райони на тяхното разпространение, без да може да се твърди, че това е бил 
основният, определящ фактор за изоставянето им.

* За археологическите методи вж. по-подробно в Приложения.

** Дребноформатно строителство (авт.) – градежи предимно от малоразмерни предварително 
заготвени строителни елементи, даващи възможност за по-голяма комбинативност и удобни 
за подредба от сам човек - дялани камъни, тухли, керемиди, керамични, дървени и др. елементи 
на сглобки и т.н. Счита се, че усъвършенстването на модела протича между V – началото на I 
хил. (до VIII – VII в.) пр.н.е.
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фиг. 7. Разпространение на мегалит-
ните (в червено) и дребноформатни (в зеле-
ните площи) градежи между V – I хил.пр.н.е.

фиг. 8. Концентрация на мегали-
тните градежи в „стария“ Свят.

Мегалитите са изградени чрез принципно различаващи се похвати от 
праисторическите колиби, касаещи не само вида на строителния материал. 
Ако ранни образци на последните може да се интерпретират като отражение 
на трудно преодолимия, органично втъкан в първобитното съзнание гено-
центричен пиетет към животинската (човешка) и пещерна утроба (вж. фиг. 
5, 6), то предните олицетворяват стремежа за измъкване от нея. В пещерата 
и колибата човекът се крие, стреми се да се слее със заобикалящия свят, без 
да го „безпокои/нарани“, а мегалитите са демонстративно натрапващи и от-
личаващи се, брутално налагащи трайни промени в обстановката. Те агресив-
но доминират, с показност, чиито цел и принадлежност могат да се тълкуват 
върху различни идейни плоскости: от „човека“, в полза на човека; от „човека“, в 
името на демиурга; най-общо - от демиурга, подарено, предоставено от него, с 
опосредстване от „човека“. Така или иначе – с пиетет към „божествата“, в опит 
за доближаване и дори отъждествяване на човека с тях.

Мегалитната образност не може да бъде разглеждана извън синкретич-
ния светоглед на древния обитател, независимо от приликите и отликите с 
други негови произведения и реферирането им към разнообразието от култо-
во-религиозни изяви. Подсъзнателното търсене на сигурност претворява усе-
щанията за отвореност/затвореност-отдолу-отгоре-отстрани в пространстве-
на организация, реконструираща пещерните елементи вход-под-стени-таван*. 
Това ги обвързва с изконните представи за единство и съподчиненост. Докол-
кото моделът на долмените може хипотетично да се приеме като пещерно по-
добие, менхирите асоциират с тотемните стълбове. Кромлехите демонстрират 
по-различна и усложнена асоциативност – без да изключваме теориите за кос-
моцентризъм** и други, най-близкото утилитарно подобие на тяхната органи-

* Това са част от атрибутите – основни компоненти в първичната изразност на архитектурата 
– направление, ход, преход, основа, ограждение, покритие, край и т.н.

** Космоцентризъм – първият стадий на развитие на световната философска мисъл от древната 
философия (VI в.пр.н.е.). Произтича от митологичните схващания за свят, който е неразривно 
свързан с природата и нейните явления, т.е. той е „физически“, реален, и е организиран според 
естествената космическа хармония във Вселената.
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зация е събирането около огъня. Колкото и да се близки мегалитните модели 
до природни и антропогенни форми, това не отрича тяхната иновативна (ре-
волюционна) поява. Тук липсва еволюционизмът в добиване на опит чрез епо-
хален строителен процес, базиран върху резултатите от „проба - грешка“. Идей-
ната основа (олицетворението) – независимо какво е имплантирано в нея, като 
че е формирана ad-hoc. И не най-важното, но достатъчно загадъчно – защо все 
пак е трябвало да бъдат с хилядолетия изграждани по възможно най-трудния, 
неразгадан от днешна гледна точка – почти невъзможен за тогава, начин? За 
това е необходимо качествено друго съзнание, каквото строителят на колиби 
по същото време не притежава. Както и умения, за коите не се досещаме.

фиг. 9, 10. Може да се предположи, че моделирането на пещерите за повече удобства 
тече успоредно с изграждане на мегалити във външната среда. Доколкото има аналози 
в пространствената подредба на основа/под-ограждения/стени-таван/покритие, те 
могат да се открият само при долмените (вж. и други илюстрации).

фиг. 11. Долмени в Сакар планина. 
Вероятна периодизация XV-XII в.пр.н.е. 
(халколит). Предполагаемо предназначение 
– гробнични, ритуални обекти. Отворите 
заемат малка част от челните стени 
(входът на пещерата в скалния масив ?) – 
усет за пропорции и мащабиране?

фиг. 12. Долмени до Салем (Ню Хемпшир, 
САЩ). Въпреки подозренията за твърде 
„скорошен“ произход, радиовъглероден 
анализ на органични находки от място 
датира поселение към XX в.пр.н.е., което 
поставя въпроси не само към изграждането 
на мегалитите, но и към теориите за 
заселване на северна Америка. 

Не само предназначението и построяването на ранните мегалити 
остават неизяснени, но и присъствието на утилитарни мега-строежи в 
по-късни времена, които е можело да бъдат изградени с вече усвоени 
далеч по-целесъобразно приложими техники. Доколкото системни тео-
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рии по тези въпроси няма, то все пак в случаи на проследим континюи-
тет на мегалитно строителство, може да се установи негова своеобразна 
еволюция, изявена в геометризация на формите, усложняване на прос-
транствената композиция и налагане на функционално предназначение 
в редица случаи. В повечето от тях, манипулирането на каменни блоко-
ве, тежащи стотици, хиляди тона, остава загадка и при съвременните 
технологични възможности. В по-късни времена по подобен начин са 
строени предимно сгради на властта и религиозни обекти. Така, мега-
литните строежи (от Протоистория до Средновековие) приемат основ-
но символно съдържание, производно на конкретно идейно (култово, 
религиозно, властово) или утилитарно предназначение. Според него, 
може да ги определим като своеобразна „елитарна архитектура“, чиито 
отлики от „масовата“ са поддържани съзнателно с хилядолетия чрез ми-
стицизма, рационализиран от грандиозното строителство и налаган от 
елита и в негова услуга, с провежданите сред импозантната обстановка 
ритуали.

фиг. 13, 14. Стените на Саксайуаман - церемониален комплекс на инките в Куско, дн. 
Перу, строен около XIII-XIV в.н.е. Разположението, конфигурацията, прецизността на 
сглобките на стените изключва единствено отбранителната им роля. Някои обработе-
ни „камъни“ тежат над 3000 т. Общата дължина на съоръжението е била около 35 км.

фиг. 15. Пума Пунку – светилище до 
древния град Тиуанаку, до ез. Титика-
ка, дн. Боливия. Датирани са останки 
от XIII хил.пр.н.е., принадлежащи на 
неизвестна цивилизация. На снимка-
та са обекти, датирани около VIII-VI 
в.пр.н.е. по сравнителен метод. Прави 
впечатление композирането на еле-
ментите – като редуване на отделни 
фигурално завършени единични долме-
ни, строго геометризирани. Компози-
ционните похвати (симетрия, насо-
ченост, редуване, съподчинение, др.) са 
прилагани доста по-късно от европейската цивилизация. Прецизността на обработка-
та трудно се постига със съвременни инструменти.
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В популярната теория за еволюцията на човека обаче, за изначална изява 
на символно мислене се приема появата на пещерни/скални рисунки – като 
една от четирите поведенчески характеристики, отличаващи човека от остана-
лите живи организми (вж. на стр. 13). Но кое е праисторическа „рисунка“ – на-
туралистичните или стилизирани предметни, зооморфни и антропоморфни 
изображения, или руническите и пиктографски знаци* (вж. фиг. 1, 19, 20, 21 
и др.). Това са различни жанрове на първобитното изобразително изкуство, 
развивани с десетки хиляди години, за които няма научна класификация, и са 
наречени с най-общото определение, тъй като не са признати за писменост, 
или някои от тях - за иконография? Появата им е отнесена към 50 хил. години 
пр.н.е. и вече с по-ранни констатации, което общо-взето съвпада с началото на 
„изхода“ от пещерите и първичните строителни занимания на човека. Друга 
отличаваща го от животните дейност (с изключение на поддържането на огъ-
ня; дори не и „звуковите жестове“), по това време няма. Няколко хилядолетия 
по-късно - между XII-X-VIII хил.пр.н.е. (за различни части на Европа, близкия 

* Официално се счита, че руническите и пиктографски знаци са първобраза на древната пис-
меност, възникнала около VI хил.пр.н.е. в Двуречието (по-късно Месопотамия). Няма обясне-
ние за много по-ранните подобия на „записи“ в първобитните обиталища, явно отличаващи 
се, но оприличавани на „рисунки“.

фиг. 17, 18. Част от мегалитните строежи на неизвестна цивилизация от о. Менорка 
(Балеарски архипелаг, Испания), датирани към III-II хил.пр.н.е. (енеолит/халколит). 
Усложнена пространствена структура по модел на кромлеха; първообраз на ордерната 
система?

фиг. 16. Долменът Cueva de Menga (пе-
щерата на [Св.] Менга), южна Испа-
ния – най-старата могилна гробница 
в Европа, датирана около 2000 г.пр.н.е. 
Очевидна е аналогията с могилните 
гробници от Античността. Насипът, 
необходим за монтирането на 180 т 
каменен блок, може да е определил тях-
ната пространствена структура за 
хилядолетия, без да се отричат и кул-
товия, религиозен смисъл на „заравяне-
то“. След VIII в.пр.н.е. градежите им са 
дребноформатни.
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Изток и средна Азия), в периода на т.нар. „неолитна революция“, уменията в 
строителството (вкл. изграждането на мегалитите), в грънчарството, худо-
жественото творчество, родовата и социална диференциация, оформянето на 
култове, развитието на речевата комуникация, на земеделието и бартерната 
търговия, бележат динамичен прогрес. По това време човекът вече преодолява 
атавистичните си зависимости и успява да разграничи ролята на отделните за-
нимания в самостойното си, откъсващо се от природата битие. Той съзнателно 
обожествява, изобразява, опредметява и стилизира заобикалящия свят, което 
са различни премерени реакции на ангажиралите вниманието му елементи на 
средата. Не на всяка от тези дейности в основата е символното/образно ми-
слене. Последното претворява първичния образ и го насища с преносно съ-
държание, а не го копира директно и преразказва в изображение. Ползването 
на характерни черти за обозначаване на цялото се налага и от необходимост 
все повече и разнообразна информация – откривана в разширяващите се сфе-
ри на битието, да бъде събрана в едно. Целта също не е докрай изяснена – освен 
различните култови основания, може да се приеме и желанието за предаване на 
информация (за поколенията?), а може би е редно да признаем и естетически 
заложби в прародителя ни – идеята да „украси“ жилището си.

фиг. 19. „Животът и смъртта“ – скално повествование от пещера Магурата, около 
8 хил. г.пр.н.е. Редуване на знаци (руни) със стилизирани предметни, анималистични и 
антропогенни изображения. Оприличаване на утилитарна обстановка в подредбата 
на явления: колиба, пещера, огнище, покъщнина, оръдия на труда и лова/войната. Изо-
бражение на ловец/войн на кон* (крайното в ляво)?

* Счита се, че конят е опитомен около VII-VI хил.пр.н.е. Опитомяването на животни започва 
също след X хил.пр.н.е. – първо кучето, след което овцете, едрият рогат добитък и т.н. В тоя пе-
риод е установена и направата на алкохол – събиране на течности от ферментирали плодове...

фиг. 20. Скални рисунки от 
пещерата Шове, Франция; 35-
30 хил.г.пр.н.е. Едни от най-
ранните и натуралистични 
изображения, впечатляващи 
с майсторското изпълнение. 
Наслагването на образи – жи-
вописно неумение, или начин за 
пресъздаване на пространстве-
на дълбочина – реалистично 
„перспективно“ изображение на 
сцената? Сюжетът е неясен – 
предполагащ разни тълкувания. 
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Очевидни са тематичните и стилистични различия в праисториче-
ските изображения през хилядолетия и континенти. Категоризацията им 
не стои на дневен ред – все още наличните ни познания за тях са далеч от 
достатъчните за това. Те илюстрират разнообразие от предназначения. 
Възможно ли е в тази поливалентност на скалното и керамично творчест-
во да присъстват и „образователни“ елементи, и „планировъчни“ замисли? 
Докато анимистичните и пиктографски изображения върху скали и кера-
мика предполагат разностранно смислово тълкуване, то графичните и пре-
дметни модели на антропогенна среда безспорно имат по-ограничено и 
конкретно предназначение, заради основно вложената в тях утилитарна и 
планово-пространствена илюстративност. Това провокира възприемането 
им освен като култови атрибути, и като онагледяване на вече изградено и 
постигнато битие - с цел неговото познаване, съхранение, последващо при-
лагане и усъвършенстване, т.е. – като своеобразни „архиви“ и „проекти“ на 
жилища, светилища, монументи и интериори.

фиг. 22, 23, 24. Монументална „пластика“ - антропоморфни изображения от източ-
ните Родопи; VI-V хил.пр.н.е. (неолит). Сакрализиране на природата, иконопластика, 
или мемориали на личности и събития?

В подкрепа на предното, може да отбележим прецизността и реалис-
тичността с която се изобразяват, или изработват тези модели. По-късните 
представляват много точно мащабирани „макети“, по които може реално 
да се изгради устойчива сградна конструкция и да се организира функ-
ционално удобен интериор (вж. фиг. 25, 26, 27 и по-долу). По-ранните 
са по-обобщени, въпреки също точно пропорционирани, и са вероятно с 

фиг. 21. Скални рисунки от пла-
нината Серания де ла Линдоса, 
Колумбия; около 13 хил.г.пр.н.е. 
– само част от изображенията 
(на открито) върху огромен ска-
лен масив. Тук можем да открием 
записи на всякакви сценарии из 
живота на първобитния човек. 
Като че ли иска да разкаже всичко 
за себе си на идните поколения...
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предимно ритуален характер. Правят впечатление конструктивните (емпи-
рично оразмерителни) умения, опростяването на детайла на сглобките и 
дори – познаването на конзолата (еркер), гредоподпорната и арк-сводова 
конструктивни системи, въпреки последната първоначално сглобявана от 
дървени елементи* (вж. фиг. 18, 26, 31 и др.).

* Направа на каменни аркади е установена по останки от отделни сглобки в Месопотамия след 
III хил.пр.н.е. (халколит), както и други строителни компоненти, считани за много по-късна 
инвенция на европейската цивилизация – отоплителна, водоснабдителна и канализационна 
системи и др.

фиг. 25, 26. Керамични модели на интериор и жилище от района между устията на р. 
Днестър и р. Прут, V-IV хил.пр.н.е. (неолит); реконструкция (фиг. 27).

фиг. 28. Двуетажно жилище (дворец?), V хил.пр.н.е. (неолит) - глинен модел; източна 
Трансилвания; фиг. 29, 30. Глинени модели на колиби от района между гр. Чирпан - гр. 
Ст. Загора, VI-V хил.пр.н.е. Петроглифите вероятно са сакрализиращи ги като храм, 
дом, склад за храни, или друго. На втората (фиг. 30) личи знак, наподобяващ свастика...

фиг. 31. Мистични сцени върху сте-
ла от Гьобекли тепе, дн. Турция; 
X-VIII хил.пр.н.е. Аналогия на граде-
жите с мегалитите на о. Менорка, 
като за съжаление тук останки от 
покриващи конструкции не са съх-
ранени. Ясно личи повтарящо се из-
ображение на засводен обект, който 
трудно може да се асоциира с друго 
освен с утилитарно предназначение 
– колиба, долмен, или комплекс от 
такива.
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Във времето на „неолитната революция“ качествено развитие тър-
пи и селищната организация. Паралелната поява на керамиката, свързана 
с необходимостта от удобства и складиране на храна при трайно усядане, 
и на организираните селища, провокира забавни разсъждения за причин-
но-следствената връзка между тях – кое подтиква другото*. Надали бихме 
останали днес без градове и без кухненски съдове - така или иначе и двете 
явления щяха да възникнат, но при други вероятни условия, и с алтернатив-
ни последващи вариации. Може би временният характер на първите посе-
ления щеше да се запази за много по-дълго и да се отрази на вида им, който 
да се пренесе и в следващите епохи...

Изграждането на все повече трайни постройки на едно място пораж-
да необходимостта от все по-сложна организация при разполагането им. 
Усъвършенстването на този процес също преминава хилядолетно разви-
тие. Счита се, че първите праисторически поселения на нашия континент 
са възникнали в късния палеолит и началото на мезолита – между XV и X 
хил.пр.н.е., първоначално в южни и югоизточни части на континента, близо 
до големи водни басейни. За изобщо най-ранни са считани такива в източ-
на и югоизточна Азия (дн. Китай, Япония, Индия, др.), датирани 17 – 16 
хил.г.пр.н.е. Палеолитните и мезолитни заселища са от по няколко, до ня-
колко десетки полуземлянки, или плетено-глинени колиби, с тесни проходи 
между тях, понякога оградени със защитни плетове, а по-късно и с рово-
ве и насипи. Това са т.нар. „временни/сезонни лагери на ловци-събирачи“, 
които са били изоставяни при миграция към по-благоприятен район и се 
стабилизират до края на мезолита, с необходимостта да се складира хра-
на. След което са изграждани постъпателно – с нарастване на населението, 
разполагайки постройките в зависимост от топографските дадености на 
терена - по-често равнинен, като започва ползването и на камък като стро-
ителен материал. Поради временния им характер и спорадичното възник-
ване на предните, прието е за тях да не се употребява понятието „селище“, 
т.е. – съзнателно организирана структура.

фиг. 32, 33. Възстановки на лагер на „ловци-събирачи“ и на къснопалеолитно поселение.

* Според една статия в сериозно чуждестранно списание, установените най-ранни съхранени 
продукти не са храни, а течности, вкл. алкохол – от ферментирали плодове...
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Информация за тези поселения археологията черпи изключително 
от т.нар. „селищни могили“. Те са образувани чрез последователното нат-
рупване на останки от строителни пластове, домашен инвентар и други 
материали, върху изоставени предходни градежи. Периодизацията им 
се определя по различни методи, допускащи неточности от няколко де-
сетки до няколкостотин години. Допълнително препятстващо точната 
датировка обстоятелство е, че т.нар. „строителни хоризонти“* в тях са 
често със застъпващи се хоризонтална и вертикална стратификации – 
надграждането на старите градежи и добавянето на нови в един и същи 
период често се оказват в различни слоеве. Могилите са формирани с 
хилядолетия, с прекъсвания на живота в тях (хиатуси) от по няколкос-
тотин до почти хиляда години. Някои от тях са надграждани и в много 
по-късни периоди – до Средновековието. Много от тях лежат затрупани 
и в основите на съвременни селища. Определянето на вида на човеш-
ките жилища е изключително трудно, поради липсата на видими следи 
от тях на терен и деструкцията на нетрайните материали, от които са 
били изградени, а на такива извън могилите – практически невъзможно, 
ако няма други индикации за наличието им, или при случайни находки. 
Такива обаче все пак е имало и те са явно много по-ранни от груповите 
поселения от края на палеолита. Това са също временни обиталища – от 
типа на заслони, колиби, землянки и полуземлянки, изградени от пръст 
и клони, самостоятелно разположени, или също групирани, по няколко. 
За по-ранния им произход се съди по факта, че в тях и около тях не се 
откриват други артефакти освен каменни и костни оръдия за лов и обра-
ботка на дивеча. Изграждането им започва още с „излизането“ на човека 
от пещерите.

фиг. 34, 35. Туземни колиби (типи) и полуземлянка от края на XIX и началото на XX в.

* Строителен хоризонт – времето на предвидим, или установен край на период/етап на изпъл-
нение на планирано мероприятие, или завършено по идентични показатели явление, в случая 
– на реализация на строителни процеси по конкретен замисъл, в конкретен обхват, с техноло-
гиите на конкретния исторически период и при общностните стандарти и взаимоотношения 
за историческия период.
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Прието е, че един от съществените признаци на цивилизационно 
развитие* е наличието на „урбанизация“ (при наличие на усъвършенст-
вани оръдия на труда, изградена социална организация и т.н.). Урбани-
зацията** през Прото- и Праисторията е разбирана като поява на строго 
организирани групи от постройки в „правилна“ улично-квартална струк-
тура - подреждане на сградите в четими редове, желателно с правоъгълни 
форми, респ. наличие, или зародиш на ортогонална улична мрежа***, фор-
мирането на селищен „център“ и т.н. Вероятно се тълкува, че тази „под-
реденост“ е изява не просто на емпиризъм, а на осмислена строителна 
методология, включваща прилагане на системно генерирани и целенасо-
чено развивани познания - първични приложни форми на (прото)геоме-
трия, архитектурна композиция, материалознание и др. Може и така да 
е, но в същото време, подобна пространствена определеност може да се 
счита и за своеобразен антропоцентризъм – съзнателно или неосъзнато 
противопоставяне на околната „не подредена“, „хоатична“ и постоянно 
променяща се и плашеща обстановка, която древният човек не разбира, и 
от която се стреми да се предпази и постепенно се дистанцира. Тази под-
реденост е налагана от властващите в съответното поселение, избирали 
първо най-добрите и защитени места за себе си. Същите условия обаче 
могат да се постигнат и при „свободната“ селищна планировка.

Първите организирани поселения на европейския континент, за 
които се счита, че са предварително планирани по съзнателно прилага-
ни критерии (топография, ориентация, достъпност, обвързаност, защи-
та, функционалност), са периодизирани около VI-V хил.пр.н.е. (мезолит/
неолит). Трябва да се отбележи, че още в зародиша на това „селищно ус-
тройство“ се оформят два „планировъчни“ подхода – свободно и (стре-
мящо се към) ортогонално „улично“ планиране. Въпреки наложеното 
мнение, че свободното планиране се е прилагало само при особени ус-
ловия - пресечени терени и притеснени пространства, продължаващите 
археологически разкрития оборват тази теза. Тези два модела на селищна 
организация се развиват успоредно с хилядолетия и са в основата и на 
днешното градоустройство.

* Понятието „цивилизация“ е с твърде широк смисъл и с различни дефиниции; с твърде много 
съдържания и теории за човешкото развитие; вж. в Приложения.

** Терминологичното определение касае съвременните аспекти на урбанизацията: увеличава-
не съотношението на градското население и градския начин на живот. Понятието се тълкува в 
различен контекст; в случая древните селища се окачествяват по характеристики на съвремен-
ните градове: централизация, наличие на зонална диференциация и субординация, геометрична 
подредба на улици, монументализация на градежите и др.; вж. в Приложения.

*** Принципите на изграждане на ортогоналната селищна система – както в най-ранните етапи 
на зараждането ѝ, така и в късната Античност, са и по-нататък коментирани. Най-прагматич-
ната теория за първоначалната ѝ ориентация по изгрева и залеза на слънцето не обяснява мно-
жеството „безпричинни“ отклонения от това „правило“.
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фиг. 36, 37. Харапа – определян като най-древният за сега „град“, датиран VII-VI хил.
пр.н.е. (мезолит/неолит), на когото е наречена цивилизацията в долината на р. Инд. 
Протоисторическите поселения в района са от на над 20 хил. години пр.н.е.; кирпични 
градежи от Харапа.

фиг. 38. Бирана – селище от харапската 
култура, чието създаване се предполага 
преди Харапа (най-късно в IX хил.пр.н.е. 
– мезолит/ранен неолит) и провокира оп-
ределянето на „пред-харапска“ - биранска 
цивилизация.

фиг. 39. Полиочни, о-в Лемнос, Гърция – до 
скоро определян като най-старият праис-
торически „град“ в Европа (енеолит/хал-
колит). Тъмно обозначените останки са 
от края на IV – началото на III хил.пр.н.е. 
(опорната мрежа е през 20 м).

Свободното планиране на неолитните селищата не e точно „хаос“ (за-
това говорим за „планиране“ все пак). Личи стремежът към „поизправяне“ на 
проходи и огради, подравняване на застройката (улични фронтове?), или по-
стигане на концентрична структура – нещо, което като пренос на геометрия 
през такива дистанции е прекалено сложно за менталните възможности на 
този етап, но и далеч от метафизичните оприличавания на homo sapiens – до-
колкото центричността е израз предимно на религиозно или уважително пре-
клонение. И днес, радиално-кръговото планиране е натоварено с повече смис-
лово-концептуални замисли, отколкото с функционални – ако не е следствие 
на историческа, географска, социална, или технологична предопределеност.

В този ред на „цивилизованост“ се търсят и първообразите на строи-
телните обекти (архитипи) – според техния вид, пространства, функция, 
изграждане, начини на ползване и т.н. Най-ранните обекти, за които се 
приема, че могат да са в основата на трайно развиващи се модели, са ма-
сивни/полумасивни* жилищни и стопански постройки и ритуално-култо-

* Понятието „масивни“ за праисторически обекти отразява ползването на трайни материали 
– камък, талпи, кирпич, за изграждането им, разграничавайки ги от по-ранните плъстено-сла-
мени колиби, последните – съответно именувани „паянтови“.
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ви съоръжения. По-нататък те се трансформират и в други типове сгради 
– представителни, управленски, религиозни и др. Появата им е свързана с 
установената селищна организация, т.е. – те произтичат от, както и налагат 
пространствените параметри, общи правила за подредба на средата и др. 
Т.е. - един от водещите критерии за тяхната типологизация са урбанистич-
ните им (устройствени) характеристики – разбирани по днешните пред-
стави за последните. По досегашната логика – такива са присъщи само на 
зараждаща се цивилизация.

фиг. 42. „Въртене“ на северното звезд-
но небе нощем около Полярната звезда. 
Теории констатират съответствия на 
взаиморазположение на звезди с това на 
пунктови селищни елементи в неолита и 
по-късно.

фиг. 40, 41. Чатал хююк – най-добре запазеното неолитно поселение в Средиземномори-
ето (Анатолия, Мала Азия, дн. Турция). Най-ранни следи – около VIII хил.пр.н.е. (мезо-
лит); показаната структура (кирпич) е след VI хил.пр.н.е. (неолит). Поддържаното 
около две хилядолетия „сключено“ застрояване характеризира строги родово-общинни 
отношения. Пример за „свободно планиране“ на селищната структура, стремящо се 
да преодолее вероятното по-ранно „случайно“ разполагане на групи от жилища. Отно-
сителната „свобода“ на планировката е благоприятствана и от липсата на защитни 
ограждения – поради естествената защитеност, позволяваща постоянно „добавяне“ 
на ново застрояване. Графичната реконструкция (фиг. 41) илюстрира вече утвърдени 
сградни модели (доколкото може да е надеждна).

фиг. 43. Митичната Атлантида; раз-
цвет около X-IX хил.пр.н.е. по описанията 
на Херодот; първо упоменаване на радиал-
но-кръгова селищна организация. Хипоте-
тичен образ.
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Още раннонеолитните селища са с масивни градежи и са предварително „пла-
нирани“ (някъде – още в мезолит). Първоначално са полагани каменни основи 
и ограждения, но има предположения и за изцяло изградени каменни сгради, 

фиг. 46. „Градът на птиците“ в „Плоска-
та могила“ до с. Юнаците, Пазарджиш-
ко – „връстник“ на провадийския и също 
претендиращ за най-стария в Европа, но с 
ортогонална планировка (разкрития към 
2020 г.)

фиг. 44. Аркаим – „Свещеният град на бог 
Тангра“, възникнал на границата между III 
и II хил.пр.н.е. и просъществувал по-мал-
ко от хилядолетие; Закавказие, южно от 
Урал, до границата с Казахстан. Плани-
ровката на контурите му е във форма на 
свастика - идеално отложена върху тере-
на. Според хипотеза – родното място на 
Заратустра (около 1200 г.пр.н.е.).

фиг. 45. Селището в провадийските солни-
ци; VI-V хил.пр.н.е. – претендиращо за най-
стария „град“ в Европа и първото (един-
ствено за сега) неолитно селище с радиал-
но-кръгова организация. Към 2021 г. не са 
приключили проучванията в централната 
част на могилата.

фиг. 47. „Езерният град“ край дуранкулашкото езеро; VI-V хил.пр.н.е. (неолит), в 
„тройката“ на най-стари градове в Европа, с предните два. Личи смесената/свободна 
селищна планировка и каменните основи (тук част от тях – по-късни). Някои сгради 
спорят с такива от слатинското селище за най-големите неолитни постройки в Ев-
ропа. Според археолози, последното също може да се присъедини към „тройката“. Фак-
тологията води до извода за повсеместно разпространение на организирани селища с 
масивно застрояване върху югоизточната част на Балканския полуостров още в ран-
ния неолит/късен мезолит. Генетични изследвания в последните десетилетия доказват 
произхода на хаплогрупите* на европейското население от същия район. Все още тази 
култура не е призната за основа на европейската „цивилизация“.

* Хаплогрупа – генетичен код, определян от споделени полиморфни (единни) и генетични (с 
общ произход) белези на човешка популация; повече за тези изследвания вж. в Приложения.
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дори двуетажни – с поне един каменен етаж. Основания за това дават откри-
ваните в единен строителен хоризонт (стратиграфски слой) останки от стро-
ителни материали, следи от характерни сглобки и детайли и т.н.; не бива да се 
пренебрегват и глинените модели и някои изображения като източник на ин-
формация, имайки пред вид стремежа на неолитния човек са пресъздава мак-
симално точно обектите, ангажирали съзнанието му (вж. фиг. 28 и др.). Това са 
времена на вече протичаща социална диференциация в племенните общности. 
Въпреки че общественият строй не е определян като „робовладелски“*, сигур-
но е била прилагана най-малкото някаква форма на повинност за изграждане 
на общностните обекти и съоръжения (храмове, тотемни монументи, респ. 
– мегалити, фортификации и др.), а и на големите масивни жилища на влас-
товата прослойка – вождове, военначалници, жреци. Надали последните са се 
занимавали персонално и със семействата си с това, а надали е било и по сили-
те на ограничен контингент „висша класа“ да се справят сами с „луксозните“

* Официално, робовладелството възниква на прехода между IV-III хил.пр.н.е. в Месопота-
мия (Вавилон). По това време там започват да се въздигат мощните строежи на дворци, 
зикурати и фортификации. Твърди се наличието на исторически доказателства за същест-
вуването на митичната Вавилонска кула, строена около 2500 г.пр.н.е. Според една от тео-
риите, именно струпването на огромно множество хора за строителството ѝ, включващо 
чуждоземци (роби), не разбиращи местния език, е довело до дезорганизация, лошо изпъл-
нение и самосрутването ѝ. Друг въпрос е доколко е можело да бъде правилно конструирана. 
Вавилонската кула се явява първият упоменат, а вероятно – и случил се, опит за изграждане 
на „вертикален град“ (небостъргач). Строените по същото време пирамиди остават с непъл-
но изяснено предназначение.

фиг. 48, 49. Енеолитни селища край гр. Русе - V хил.пр.н.е. и при с. Долнослав (община 
Асеновград) - IV хил.пр.н.е. (опорната мрежа е през 3 м). Структурата им не е ясно 
проследима, поради преизграждане на постройките и промени в конфигурацията на 
дворовете през халколита. Въпреки това, ясно личат зони с по-подредена и по-мащабна 
застройка – доминация на обитателите им над съседните. фиг. 50. Енеолитно селище 
(IV хил.пр.н.е.) от селищна могила Поляница до гр. Търговище, с площ около 5 даа. Пра-
вят впечатление идеалната ориентация юг-север, почти квадратната форма, прила-
гана и по отношение на застройката, „улиците“ широки до 3 м, и четирите симетрич-
но разположени укрепени подхода, най-важният от които е южният. Малка част от 
градежите са масивни. Явно житието на обитателите е било спокойно и ненарушимо 
за столетия, като селището дори не търпи съществено разрастване. Опожарено и изо-
ставено в края на халколита, без повече надграждания на могилата.
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си градежи. Първоначално такива са само прежде цитираните обекти, 
докато „населението“ още дълго ще обитава паянтовите си жилища. Към 
привилегированата „класа“ вероятно постепенно се прикрепват и откро-
яващи се с организаторски, военни качества, с хитрост и търговски уме-
ния респектиращи и „забогатяващи“ индивиди, може би и носителите на 
все по-усъвършенстваните строителни (и художествени) умения. Сградите 
са с ограничено функционално предназначение (жилища, складове/обори, 
храмове) и идентична, опростена планова организация – еднопростран-
ствени; по-богатите – с две, до три помещения, обикновено анфиладно 
разположени. Все пак, недостатъчният археологически материал – особено 
от основно паянтовото строителство преди неолита, не ни дава основание 
за крайни заключения относно развитието на архитипи от тези опростени 
механично съчетавани планови схеми. Но напредващите проучвания може 
скоро да ни предоставят данни и за по-сложни и завършени сградни модели 
(вж. фигури по-долу).

фиг. 53 (реконструкция), 54. „Сключено“ застрояване от полумасивни неолитни жили-
ща, вероятно двуетажни; V-IV хил.пр.н.е. (неолит), Тиса, дн. югоизточна Унгария.

фиг. 52. Основи на богато жилище на около 
7500 г. (ранен неолит) от дуранкулашкото 
езеро, вероятно двуетажно, претендиращо за 
най-старата каменна постройка в Европа!

фиг. 51. План на неолитни жилища 
(полуземлянки) от Серуци, Италия.

Хиатусите в селищните могили – от по няколко стотин, до няколко хи-
ляди години, ни провокират с като че ли привнесени в по-късния им живот 
(а не еволюирали на място) по-мащабни, по-усложнени и повече функцио-
нално съдържателни сградни и ситуационни схеми. В т.вр., разчитането на 



38  ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА

само масивното строителство за изясняване на сградните типологии може 
да се окаже подвеждащо, доколкото интерпретации на паянтовото се при-
лагат с хилядолетия в масовото, народностно строителство* – дори и днес

фиг. 56, 57 (реконструкция). Неолитно светилище, Парца, дн. северозападна Румъния. 

фиг. 59. Традиционно провинциално се-
лище близо до Кентунг-Ситс-Хапили, 
Бирма (дн. Мианмар); XXI век – пара-
неолитна „архитектура“, с хаотично 
„преднеолитно“ разполагане на сградите.

фиг. 60. Поселение на открита в последното 
десетилетие туземна култура (ловци-съби-
рачи) в джунглите на Амазония, северна Бра-
зилия – палеолитна „архитектура“, „ино-
вирана“ с центричната затворена схема на 
ситуиране на навесите.

фиг. 58. Реконструкция на дре-
вногръцки мегарон от бронзовата 
епоха. Сравни с фиг. 26 и 27 – нео-
литни жилища.

*  Народностно строителство, народностна архитектура – вж. на стр. 11.

фиг. 55. Глинен модел на храм, погребални 
урни, или на сключено многоетажно за-
строяване? Около 5000 г.пр.н.е. (неолит), 
Тиса, дн. югоизточна Унгария. Явно, Исто-
рията има още много да ни изненадва; вж. 
и фиг. 31.
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(вж. фигури 34, 35 и по-долу). За някои от тях (мегарона* и др.) се приема, 
че са първообраз на класическите архитектурни стилове**.

Наблюдава се феномен – доколкото хиатусите насаждат идеята за 
скокообразно развитие на моделите на представително строителство, то 
традиционното, народностно, като че пренася своите някак механично в 
следващите хилядолетия и не ги дообогатява, а просто копира – животът 
тече в социо-културна инерция, и в застой. В това няма обективна логика, 
нито достатъчно фактологични потвърждения. Защо тогава моделите не се 
развиват и как могат да се копират прото (не записани) патерни в хиатусите 
- след епохални прекъсвания на усядането, респ. – на традициите? А както 
се разбира, тази приемственост може да се открие във времената от пале-
олита чак до халколита. По-късната е вече обяснима.

фиг. 61, 62. Плъстени колиби и полуземлянка в северозападна България и Делиормана 
от началото на XX в.

Не се наемам да търся точни отговори на предните въпроси; обяс-
нението може да се съдържа в някои хипотези, че темпоралната разпокъ-
саност се е компенсирала с териториална обвързаност между различните 
общности – контактували по различно време на различни места (в рамките 
на столетия). Това обаче противоречи (не изцяло) на други теории, според 
които прекомерната раздалеченост на обитанията – в най-добрия случай на 
десетки километри сред дива природа, силно е възпрепятствала комуника-
цията между тях до камено-медната епоха, което пък е една от основните 
причини за липсата на мащабни конфликти по него време.*** По-нататъшно-
то усъвършенстване на оръдията на труда и на оръжията, както и нараства-
нето на населението, водят до все по-нарастващо търсене на подходящи за 
изхранване и усядане терени, интензифициране на миграциите и все по-

* Мегарон - архитектурна форма в древна Гърция (Микена) и близкия Изток от халколита, 
типологична паянтова/полумасивна сграда - патерн, състояща се от открита веранда, пред-
дверие и голяма зала с централно огнище и трон. Счита се, че от развитието на модела про-
изхождат типовете представителни сгради (дворци, храмове) в Античността, което е спорна 
теория. Вж. илюстрации.

** Класически, класицистични, модерни архитектурни стилове – вж. в Приложения.

*** Основанията за това са в липсата на следи при археологическите проучвания от насилстве-
ни разрушения и избиване на населението.
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чести сблъсъци, прерастващи в продължителни войни. Ескалират и разно-
гласията в мултиродовите общности при протичаща социална диференци-
ация между тях. Самите селища постепенно се диференцират по големина, 
състав и благосъстояние.

В противовес на тези процеси е нарочното изоставяне и съзнателното 
унищожаване на цели селища от самите обитатели – честа практика, про-
веждана през няколко десетки до няколкостотин години. Докато първото е 
логично обвързано с търсене на по-добро място за увеличаващото се насе-
ление, с климатични промени, по-рядко с конфликти (по-скоро вътрешни) 
и др., то второто е неизяснено. Установено е по следите от опожаряване 
и разрушения, без следи от насилие (разпръснати трупове, оръжия и т.н.) 
и с индикации за масово организирано напускане, заедно с покъщнина и 
домашни животни. Обясненията за търсене на по-благоприятни условия 
тук не са меродавни; вероятно има връзка с ритуали по заличаване на нещо, 
изчерпало виталния си (духовен) потенциал и генериращо вече негативни 
влияния – нещо като „срок на годност/безопасна експлоатация“. Очиства-
нето/пречистването (и то – чрез унищожаване, изгаряне) е характерна 
черта на древните вярвания, преминало през религиозната обредност и в 
съвременни церемониални форми.

Все пак, обновяване на селищата се е извършвало основно чрез пре-
строяване, надстрояване от текущите обитатели. Определянето му посред-
ством броя на последователни наслоявания в ограничен времеви отрязък, 
сочи че това се е случвало между 100 и 150 години (в отделни случаи и за 
по-кратко)*. В тази преценка се включват непрекъснати строителни хори-
зонти, без хиатуси от по няколкостотин години. Това означава, че при сред-
на продължителност на човешкия живот тогава около 40 год., в рамките на 
съвместното съществуване на четири до шест/седем поколения се извърш-
ва цялостно подновяване на обитаемата среда, или миграция и съграждане 
на нова.

По-трудно се установява териториалното им разрастване, поради 
застъпващите се вертикална и хоризонтална стратификации (не съвпада-
щи строителни хоризонти в проекция). Поради това, е спорна големина-
та на подобно селище в ограничен етап на неговото интензивно (площно) 
развитие, или определянето му като самостоятелен „обект“ (завършена 
структура) в т.нар. „строителен ареал“**. Приема се, че с площ 60-80 даа е 
много голямо за времето си. Според констатации за характера на погре-
бенията и големината на семейните групи спрямо наличните жилища, то 

* Заключението е на автора, въз основа на данни за могили с непрекъсващи строителни хори-
зонти у нас – публикации на В. Фол, Х. Тодорова и др.

** Строителен ареал – териториално и темпорално пространствено ограничение за възниква-
не, развитие и разпад на селищна структура с идентични общностно-демографски, планиро-
въчни, архитектурно-строителни и функционално- експлоатационни характеристики.
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приютява поне 3000 жители*, което е впечатляваща цифра за поддържане 
на реда в общество на границата между егалитаризма (с патриархални ро-
дово-общинни взаимоотношения) и социалното разслояване (с родово-
аристократична, военно-политическа, религиозна доминация). Последни 
проучвания дешифрират и такива над 100 даа (у нас - в „Плоската могила“, 
провадийското и др.).

Селищното „планиране“ остава дълго време прерогатив само на оли-
гархичните прослойки, които налагат вече познати им удачно ползвани ут-
върдени със столетия/хилядолетия модели. Преустройването и разширява-
нето на тази среда е продължавало и при/от следващите владетели. Надали 
тази привилегия е следствие на осъзнаване на ранга на професията и нароч-
ното ѝ „обсебване“ – поне не в най-ранни времена. По-скоро в основата ѝ е 
усетът, че разпореждащият се в селището има предимството на най-добри-
те локации и широки пространства – аналогично на прибирането на най-
добрата реколта и най-тлъстата плячка. С навлизането на писменост, това 
статукво не се нуждае повече от доказателственост, след като подтиснати-
те са обречени на безпросветност. Вероятно заради това, привилегията да 
строи (да нарежда строежите) в Древността** не се е нуждаела от нарочно 
изтъкване, и не се обвързва с конкретни имена на владетели – до Антич-
ността, а в някои общества и периоди – и по-късно, до установяване на со-
циална йерархия в широк диапазон от занятия в обществото.

* Методите за определяне на броя на населението би трябвало да се различават за различните 
исторически епохи; според някои общо прилагани, в случая може да се приеме население и до 
5000 жители – мегаполис за Праисторията.

** Най-общо – времената на Прото- и Праисторията.
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античност
Античността е относително времево определяема епоха от цивили-

зационното развитие на човечеството. За различните култури тя започва 
и завършва по различно време и по различни начини - с различни проявле-
ния. Цивилизационни критерии се налице в древен Египет повече от хи-
ляда години преди проявата им в минойските общности; преди Египет е 
Двуречието и т.н. Безспорно обаче, при всички тях се наблюдават сходни 
(да не кажем - идентични) принципи на изграждане на обитаемата среда, 
наследени от предходните хилядолетия*, видът на същата бидейки осно-
вен критерий за установяване на цивилизованост на дадено общество.

Строителството (на сгради, съоръжения, градоустройството) на-
влиза в Античността с вече усъвършенствани модели, които напълно 
прилягат на бита и традициите за периода, колкото и елементарни да ни 
изглеждат те от днешна гледна точка. Наясно сме, че тяхното постигане е 
било резултат от процес, протекъл в десетки хиляди години, стартирал от 
„нищото“ на голата поляна, или от уютната защитеност на пещерата. Този 
процес е понякога протяжен, понякога скокообразен (при неолитната 
революция и др.), понякога реверсивен – когато ничии „визионерски 
концепции“, или по друг начин постигнати авангардни решения (заемки 
от непознати предходни, или паралелни цивилизации?) се оказват изпре-
варили нуждите и възможностите на обитателите, и са били временно 
изоставяни и забравяни, напр. – „многоетажното“ строителство, ради-
алната селищна организация (вж. предишни параграфи и илюстрации) и 
т.н. Постигнат е прелом в човешкото съзнание, който дори да смятаме, 
че разбираме, надали можем да се превъплътим, да речем, в едно почти 
животинско светоусещане – реагиращо на мига, и на моментните нужди 
и обстановка, за да проследим как то се трансформира до нивата на сим-
волно мислене и съзнателно надграждане на уменията – както в древния 
човек. Етапът, в който можем вече да се поставим „в неговите обувките“ 
– да мислим и съпреживяваме заедно с него, от близки гледни точки, с 
идентични разбирания за битието, е появата на религиите – някои от кои-
то достигнали в първичните си форми до днес, или еволюирали и имплан-
тирани в последващо възникнали.

В същото време, навлизането в желязната епоха предоставя неогра-
ничени за светогледа на тогавашните хора възможности за моделиране на 
заобикалящата ги среда - повече възможности, отколкото са могли да ос-
мислят в нейното начало. Тяхната реализация протича в следващите сто-
летия, с усъвършенстване на оръдията на труда, оръжията, пособията за 
бита и стопанския инструментариум, водещо до промени в обществените 
структури; до постъпателно разпростиране на жизнения ареал и трай-
но налагане над природата; до прецизиране и количествено и качествено 
развитие на предметната среда и т.н. В даден етап и това развитие достига 

* З а още информация към параграфа – вж. Въведение и таблици в Приложения.
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своя апогей – изчерпва насищането със стандарти, достигани с наличните 
технологии, и води до преповтаряне, застой и деградация на моделите. 
Вече постигнатите обаче са на ниво, предопределящо влиянието им за 
столетия напред в културата на следващите епохи; някои от тях откри-
ваеми и днес във формите на пространствена организация на средата, в 
нейната естетика; в нематериалните аспекти на битието.

И ако тези констатации звучат тенденциозно, то нека се замислим 
за познатите ни народни традиции в празници и занаяти, различните 
местни вярвания и други онаследени общностни характеристики. Про-
изходът на много от тях тъне далеч назад в Историята и в основата им 
поучително прозира анимизма на праисторическия човек. Надали имаме 
основания пренебрежително да се гордеем, че днешното човечество е по-
умняло през последните три-четири хиляди години в повече отколкото за 
предходните тридесет-четиридесет хиляди. Ако смятаме, че боравенето 
със съвременните технологии и инвенцията на нови „свръхтехнологии“ 
ни поставя умствено над древните - с проявата на развито аналитично ми-
слене и други нива на разсъдъчност, то интелектът включва и способно-
сти за трансформируемост, умения за адаптивност, интуитивност – все 
качества, които колкото повече „поумняваме“, все повече губим, откъс-
вайки се от изконната ни природа на произхода. Абстрактното мислене 
и символното поведение - като два от четирите стълпа, разграничаващи 
поведенческите характеристики на homo sapiens от тези на hominid (дру-
гите два – планиране и иновативност, вж. предишни текстове), все по-
вече закърняват, замествани от наготово предоставяни „верни“ решения 
за ограничен „избор“, които безконтролно приемаме; от прокламации на 
„правилни“ стереотипи и универсални „ценности“, които - неясно защо, 
не подлагаме на съмнение. Последните са също измислени от хора, също 
са прогресирали в еволюцията на битието, но не винаги са изискани от 
нуждаещите се и предлагани от продуциралите ги технократи, а са нала-
гани от определящите дневния ред ментори (предводители, политици), 
в услуга на техните разбирания за състоянието на обществата и жизне-
ната им среда. Тази парадигма витае при навлизането в желязната епоха 
и се конституира с повсеместното ѝ разпространение – при непропор-
ционалното (свръх)нарастване на технологичните възможности спрямо 
стандартите на обитаване, когато става необходимо да се подбира ин-
струментариума (ресурса за изразходване) за тяхното постигане, а не да 
се влага всичкият наличен. Привилегированите да правят това „казват“ 
кое е приложимо и кое не е нужно; кое отговаря на нуждите на властва-
щите, и кое достатъчно задоволява подчинените и т.н.

В тази обществено-икономическа обстановка Античността наследява 
модели на обитаемата материална среда, чиито най-общи характеристики, 
може да групираме*:

* Коментари и илюстрации – в предходния раздел.
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(1) По отношение на строителството на сгради и съоръжения:
• Прилагат се опростени планови схеми – еднопространствени (зал-

ни), анфиладни (до две-три обвързани помещения) и по-рядко – от по-къс-
ните етапи – централно организиращи и коридорни (последните се полу-
чават по-скоро при долепяне на отделни постройки, а не като степенуване 
на помещенията в едно жилище; вж. фиг. 53);

• Обвързано с предното – не е пълноценно осмислено функционал-
ното разграничаване на помещенията (едновременно жилищни, складови 
и др.) и съответстващото им площообразуване - доколкото е било изобщо 
необходимо;

• Като композиционно средство при изграждане на средата се при-
лага (интуитивно) основно симетрията (различни видове симетрия), с 
неовладяно – видимо нецеленасочено изявено ритмуване, изразено в тре-
тирането на плоскости (елементи по фасади - конструкции, отвори) и др. 
Още е рано за „пространствено мислене“ – „вън“ и „вътре“ са в синкретич-
но единство, отчита се екранната плоскост (като изобразителна равнина в 
дескриптивната геометрия), а не динамиката на възприятията. Същото е и 
при художествените изяви – рисунки и орнаментика. По-скоро при тях се 
забелязва отразен усет към красивото – наченки на естетско отношение, 
отколкото в строителните произведения;

• За разлика от „архитектурното“ композиране, конструктивно-
строителните похвати (вкл. ползваният инструментариум) достигат нива, 
позволяващи изграждане на дву-/три-етажни сгради, с широки подпорни 
отстояния, ерекери и дори засводени покрития. Впечатляващо целесъо-
бразно е третирането на различните използвани материали, съответства-
що на тяхната здравина и устойчивост, и пропорционирането на плът, маса 
към размери (оразмеряване) на строителните елементи; прилагането на 
различни сглобки и детайли. Конструкцията (конструктивната система) е 
плътностенна, с изолирани късни (около III хил.пр.н.е.) появи на гредопо-
дпорни структури, чийто зародиш и близко последващо развитие остават 
неизяснени с наличните за сега археологически данни (вж. фиг. 17, 18). 
Тук, надали долмените могат да бъдат причислени към сглобяемото, или се-
кционно строителство;

• Докато съотносимостта (пропорционирането) между простран-
ствените компоненти на сграда, съоръжение и околни е все още неосмис-
лена като средство за хармонизация на средата („за красота“) - т.нар. „архи-
тектурен мащаб“, то изобразяването/възпроизвеждането на отделни обек-
ти (вкл. животни, строежи и др.) с редуцирани размери – създаването на 
подобия с прилагане на аритметичен мащаб, е достатъчно добре познато на 
древните (вж. фиг. фиг. 28-31 и др.). Освен причините, поради които са го 
правили (до тук обсъждани в материала), остава неясно и с какви средства 
и инструменти. Ако е резултат само на нечие „точно око“, то е учудващо, 
имайки предвид колко малко хора (извън творческите гилдии) днес могат 
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да го постигнат, и то подкрепени с познания по геометрия, и натрупани 
впечатления от такива произведения. Очевидно, привилегированите с тези 
занимания в древността, са били и природно надарени, освен притежа-
нието на особен статус в обществата. Или по-скоро, тези им заложби са 
предпоставки за придобиване на статуса. Всъщност, такива произведения 
(рисунки, предмети/макети) не са откривани повсеместно във всички пра-
исторически култури; стилизацията и нарочното изопачаване на формите 
са също творчески подходи, за които можем да гадаем дали в тогавашните е 
въплътен същият замисъл, както по днешните ни разбирания;

• Трайната обитаема среда с масивни градежи за олигархията и бе-
дните обиталища все повече се противопоставят с напредване на общ-
ностната сегрегация. „Народностната“ архитектура логично съхранява за 
хилядолетия първичните, първобитни модели на пространствено, функ-
ционално и конструктивно изграждане на паянтови и временни обекти, 
за разлика от елитарната, при която формообразуването и естетиката тър-
пят относително развитие, и особено – конструктивните характеристики 
на сградите и съоръженията (стремежът е към по-голямо, по-здраво; кра-
сивото е неосъзната категория). Появяват се всички сградни типологии, 
познати и в Античността (на съответното ниво на функционално и прос-
транствено развитие): жилища, стопански постройки, култови и ритуални 
обекти, фортификации от различен вид и т.н.; най-късно – около III хил.
пр.н.е. (между енеолита и халколита за Европа и Средиземноморието) се 
появяват и изключително представителни, единични за държавата обекти: 
дворци, приемни тронни зали; също и казарми, трезори, свързано с нужда-
та от натрапване на едноличните деспотии, изискващи всеобщо подчине-
ние от останалите, различните.

(2). При изграждането на селищата (организираните селища):
•  От самото начало (мезолит/неолит) се налага успоредното/ орто-

гонално планиране и доста по-късно, с малко за сега установени примери 
от края на неолита, централното – радиално-кръгово. По логиката на про-
мените в съзнанието на древния човек – разчупване на синкретизма, пре-
одоляване на космоцентризма и др., би трябвало да е обратното. От друга 
страна, обясненията за замяната на племенния егалитаризъм с централиза-
ция на управлението, на холистичното с деспотично селищно развитие, не 
са достатъчни - по-скоро обяснения намираме във всички от тях. Причи-
ните са комплексни и може да се коренят в прагматиката на възприятията: 
ориентация в средата, насоченост на движението, подредба на отделните 
(правоъгълни) постройки и т.н. На практика, тези две планировъчни систе-
ми са основно прилаганите и днес;

• Липсва площадът. В неолитните селища – основно в по-късните, се 
забелязват наченки на формиране на център: наличие на по-широки неза-
строени пространства, струпване на повечето големи (по-богати) жилища 
и дворове, уширяване на улиците в участъка и др. Организацията на тези 
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характерни елементи обаче си личи, че е случайна, променлива, а някъде 
липсва;

• Фортификациите са много добре развити – изграждат се мощни ка-
менни стени (масивни и имплектон), защитни ровове и бойни кули, а също 
така и извънселищни укрепления. Разрастването на трайните селища (по-
лисите – градове-държави) налага изграждане на няколко (до три) пояса 
крепостни стени. Въпреки това, най-вътрешният пояс все още приютява не 
цитаделата (изключително олигархично-управленско седалище), а е моди-
фикация на първично възникналото поселение.

(3). Урбанизацията - Праисторията завещава на Античността и ор-
ганизиран хинтерланд, подчинен на доминацията на полиса. Създадени 
са принципи и техники за далечни комуникации: система на предаване на 
съобщения, изграждане на пътища, мостове, подпорни и иригационни съ-
оръжения и др. Може да се твърди, че „териториалното устройство“ също 
се планира предварително. През 1900 г. е открита каменна плоча, датирана 
от началото на XVIII в.пр.н.е., изображението върху която е разчетено през 
2014 г. като „карта“ на район в днешен департамент Финистер в регион 
Бретан, Франция. Други подобни чакат своето дешифриране. Непланира-
ни, хоатично струпани са крайградските зони – извън крепостните стени, 
които привличат най-бедните прослойки, търсещи препитание и защита 
– твърде подобно на днешните предградия на мегаполисите в икономиче-
ски слабо развити държави. Тези територии не са били обект не само на 
някакво „планиране“, но и на грижи за тяхното благоустройството или об-
ществена организация - по-скоро стремежът е бил за тяхното периодично 
разчистване. Поради което, тяхната периодизация, видът и броят на насе-
лението в тях, неговият бит, са трудно определими. Описания на подобни 
– като вече трайни урбанистични структури, започват да се появяват след 
Новото летоброене. В тази връзка – държавността в Праисторията и в на-
чалото на Античността – до консолидиране на апенинските царства след 
края на VI в.пр.н.е. и обединението на гръцките полиси през V в.пр.н.е., се 
простира върху „мегаполиса“ и неговия хинтерланд и рядко съдържа други 
„градски“ поселения, а само разпръснати паранеолитни селища от типа на 
предградията. Изключение правят просъществувалите в определени пери-
оди имперски и федеративни образувания в Средиземноморието, като и в 
тях управлението се реализира посредством йерархизиране на своебразни 
регионални структури, делени спрямо големите центрове (полиси). Най-
успешен пример в това отношение е Финикийската държава (Картаген – от 
средата на VI в.пр.н.е. до средата на III в.пр.н.е.). Едноличното, деспотично 
управление на широки и разноплеменни територии не постига подчине-
ние за дълго. В това отношение, може би най-ярък пример е империята на 
Александър Македонски, в която отделните завоювани държави признават 
номинално властта му, общо-взето до изтегляне на неговите войски в про-
дължаващите на изток походи.
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(4). Строителната дейност - вече се е превърнала в професия, изис-
кваща знания, умения, опит и квалификация (обществен статус), непости-
жими от всеки член на праисторическото общество. Практикуването ѝ е 
подчинено на правила. Постигнатите и новопридобити знания и умения 
се предават на определените/посветени да ги получат и развиват – първо-
начално по емпиричен път, а в последствие – и като записи под различна 
форма. Основания за твърдението дава не само логиката на постепенното 
надграждане на знанията и усъвършенстване на уменията, но и постоян-
но откривани материални доказателства за това. Освен упоменатите (във 
Въведение) свещени книги на древен Египет и други аналогично оценени 
изображения, макети, пиктографски записи и др., регламенти (кодекси) за 
практикуване на професията се вмъкват и в разпоредбите (законите) за уп-
равление на държавността. В законника на Хамурапи (първи писани закони 
от владетеля на Месопотамия – сборник от всички правила в държавата, 
първа половина на XVIII в.пр.н.е.) има раздел, регламениращ правата и за-
дълженията на Строителя*. Както е видно (от цитата под линия), подобна 
строгост и взискателност (неприложима днес) предполага, че успешното 
изпълнение на ангажиментите на Строителя, го определя като много мо-
жещ, отговорен и значим индивид с позиция в обществото. Освен този 
раздел, има и друг, упоменаващ владетеля (Хамурапи) като „създател“ на 
представителните обекти на царството – дворец, храмове и др. – като под-
крепа на разсъжденията за привилегированото положение на Строителя и 
Архи-строителя в древните общества.

(5). Относно отношението към околната (природна) обстановка 
- може да се каже, че то приоритетно е нейното „разчистване“ – все още 
човекът търси своята защита от природните сили и независимост от явле-
нията ѝ, както и дистанция от съперничещите му индивиди и общности.

Гореизброените цивилизационни характеристики са налице в близ-
кия ни познат древен свят, на места още през бронзовата епоха: в Шумер 
и Египет – след началото на III хил.пр.н.е.; Крит (Минойска цивилизация) 

* (§ 228) Ако някой строител построи на човек дом и го завърши, той [стопанинът на дома] 
трябва да му даде подарък в размер от 2 сикли [мярка за тегло] сребро за всеки сар [мярка за 
площ] от дома.
(§ 229) Ако някой строител построи дом на човек и при това извърши своята работа нетрай-
но, тъй че построената от него къща се срути и причини смъртта на стопанина на къщата, 
такъв строител трябва да бъде убит.
(§ 230) Ако причини смъртта на сина на стопанина на къщата, трябва да бъде убит синът на 
строителя.
(§ 231) Ако той причини смъртта на роба на стопанина на къщата, той трябва да върне на 
стопанина на къщата роб за роб.
(§ 232) Ако той унищожи имуществото на стопанина, длъжен е да възстанови  всичко, което е 
унищожено от него; а затова пък, че е построил дома нетрайно, тъй че се е срутил, той трябва 
да построи срутилия се дом за своя сметка.
(§ 233) Ако строителят, като строи дом на човек, не укрепи работата си, тъй че стената се 
срути, той е длъжен да подпре стената на свои разноски.
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– около XX до XV в.пр.н.е.; Микена – XV-XII в.пр.н.е., както и в по-далеч-
ни земи. Те обаче остават в Праисторията съгласно официално приетата 
историческа периодизация, въпреки че редица теории основателно поста-
вят средиземноморските култури от периода като основа, първообрази на 
древногръцката, с чийто разцвет днес отчитаме началото на европейската 
Античност и изобщо – на европейската цивилизация. В тази връзка, някои 
наричат така разширения период изобщо Древност; други отъждествяват 
двете определения. Към Античността се причислява и Рим – от създаване 
на първите царства, до разпада на империята, както и други властвали по 
различно време на континента племена – келти, траки (прототраки), етру-
ски*, др., които също създават свои култури, някои също по-ранни от дре-
вногръцката. Счита се обаче, че древните Гърция и Рим взаимстват пости-
жения и синтезират единна култура – еманация на предходни, и я пренасят 
в следващите векове. Като основание за нейната автохтонност, освен дос-
тигнатите отличителни художествени нива (за разлика от принадлежните 
към Праисторията), се изтъква липсата на достатъчно археологически сви-
детелства (липса на писмени свидетелства) за живота по североизточното 
Средиземноморие в периода между XII-VIII в.пр.н.е., известен като „гръц-
ките тъмни векове“ – по аналогия със „средновековните тъмни векове“. 
Така разбирано, излиза че около VIII в.пр.н.е. се случва „антична револю-
ция“ – по аналогия с неолитната революция (по нататък, по същата логика 
– „ренесансова революция“ и т.н.). Но както и при последните, липсата (за 
сега) на достатъчно данни не означава изобщо липса на живот и развитие 
преди тях, както и прекъсване на родословия и традиции.

* Келти, траки, етруски – наименования на племенни общности с единен етнически произход, 
формирали свои обединения на континента след XI/X в.пр.н.е. под формата на съседстващи 
градове-държави, а някои от тях – и царства след VI в.пр.н.е. За особености в културното им 
развитие се споменава и по-нататък в материала.
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ГърЦия
Преди всичко, нека изясним, че наименованието Гърция се ползва 

инерционно и някак некоректно за държавността, етноса и културата от 
периода. И днес, нашите южни съседи наричат страната си Елада. Името 
Елада навлиза в древната лексика през VIII в.пр.н.е., благодарение на Омир. 
Произлиза от наименованието на едно от племената, населявали територия 
в центъра на Пелопонеския полуостров, западно от дн. Атина, територия 
тогава наричана Ахилея, тъй като се е считало, че там е бил роден Ахил. До 
тогава отделните държави/полиси са се наричали на обитаващите ги родо-
ве – както и в останалите части на Балканския полуостров. Наименование-
то на елините пък произлиза от името на считания за техен родоначалник 
Елен/Елин. Така, горделивите гърци започват първоначално да се предста-
вят целокупно като ахейци (наследници на Ахил; вж. по-нататък данайци), 
а в последствие – като елини. За това - защо и кога са подменили етимологи-
ята на националната си гордост има интересни теории, вкл. че още в древ-
ността се зародили подозрения чий е Ахил – къде изобщо е роден, и дори да 
е бил роден в Ахилея, всъщност принадлежал към друго племе (мирмидо-
ни/мирмидонци, с които се отричат родствени връзки); бил само наемник 
в троянските войни и т.н. Действително, същият герой – като историческа 
личност, предводител на мирмидонците, извън „Илиадата“ на Омир (живял 
през VIII в.пр.н.е.) е бил известен и с имената Пирисий и Лигирон, а може 
би и други, имайки предвид как са били определяни и дори променяни име-
на на известни личности според приписвани им отличителни черти*. Въз-
можно е също така Ахил, Пирисий и Лигирон да са отделни личности. Но 
въпреки всичко, историческите им следи водят все към земите на елините.

Така или иначе, наименованието Гърция (и производни) е навлязло в 
масова употреба (около XVIII-XIX век, когато е писана древната история)** 
и чрез него удобно се разграничават тази националност и изявената ѝ кул-
тура от други (също както Византия – за източната Римска империя). Са-
мото то е въведено от римляните в края на II в.пр.н.е., следствие на техните 
завоевания – Магна Греция (Велика Гърция) са наричали покорената от тях 
територия в южната част на Апенинския полуостров, колонизирана преди 
това от древните гърци след VIII в.пр.н.е. С него започват да се зоват и те-
риториите, и техните обитатели в дн. северозападна Гърция, за които се 

* Ахил (старогръцки) - неуязвим; Пирисий (старогръцки) – леден [хладнокръвен]; Лигирон 
(старогръцки, др.) – търкалящ се [буквален превод, вероятно като метафора на „бързо дви-
жещ се“, „впускащ се“].

** С разпространение на Просвещението, създаването на научни центрове по модела на френс-
ката Академия още в средата на XVII в., интересът към археологията и др., започва масово 
писане на история – на собствените държави, възвеличавайки тяхното минало, които истории 
постепенно се канализират в обща (западно центристка) европейска история, която изучава-
ме и днес. Въпреки множеството противоречия (дори изопачения) на исторически факти в 
нея, които се установяват с продължаване на изучаването ѝ, важно е да познаваме явните ней-
ни следи, а спорните причинно-следствените връзки за тяхната поява може да тълкуваме сами.
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счита че са прародители на колонизаторите - „великите гърци“. Пръв Ари-
стотел (384-322 г.пр.н.е.) споменава за древно племе „греци“, потомци на 
Греко – историческа личност, в последствие хероизиран като митичен син 
на Пандора и Зевс, живеещи на планината Пиндус (на границата между дн. 
Албания и Гърция), но по негово време и до IV в.н.е., те са общо наричани 
както и останалите обитатели на Пелопонес тогава – елини.

Самите гръцки племена (наложили се над останалите и обединили 
по-късно градовете-държави, за чиито наследници се считали ахейците) 
се появяват на полуострова около XV в.пр.н.е. Преди това е бил спора-
дично заселван и периодично обезлюдяван от протоплемена, които ня-
кои определят (като съвкупни наименования на племенни общности) 
като прототраки, пеласги и др. Между III и I хил.пр.н.е. са установени 
поредици от продължителни хиатуси на Балканския полуостров (при-
ключват на места между XII и VIII в.пр.н.е.), така че до наличие на трайни 
следи от обитателите преди началото на I хилядолетие пр.н.е., науката не 
дава категорично заключение за произхода и характеристиките на тези 
общности.* Тук теориите са основно две: за нахлуване на (прото)дорий-
ски племена от север, или на данайски от юг, като сигурно може да се 
развие и трета – обединяваща двете. Резултатът е постепенно подчинява-
не на завареното население, изтикване на част от него на изток и на запад 
(към Мала Азия и към Апенините), налагане на управление и смесване 
на различните култури (умения, бит, култове, език), т.е. - консолидира-
не на населението на полуострова в VIII пр.н.е. към единно обществе-
но-икономическо развитие. В периода между XV и VIII в.пр.н.е. обаче, 
се случват още мащабни (конфликтни) миграции и трансформации на 
местното население (вж. предходни параграфи).

Първата теория (за дорийците – доколкото не са заварено население) се 
извежда от ограничен брой и спорни като принадлежност материални следи 
и предания (предимно устно предавани) за протичащи главно от север и севе-
роизток периодични нахлувания между XV и XII в.пр.н.е. По-сигурни и доста-
тъчни са историческите сведения за придвижването на данайците от Египет 
на север през морето и масираната им инвазия на Пелопонес. Времето съвпа-
да с изгонването на хиксосите от Египет и Изхода на мойсеевото племе към 

* Съществуват поне три налагащи се основни и крайно отличаващи се теории за:
•  трайкийски/прототракийски племена, населявали от Палеолита териториите от Адриатика 

и Бяло море до Балтика (според Херодот), разселили се във всички посоки между III и I хил.
пр.н.е.;

•  широка миграция от североизток и югоизток около V хил.пр.н.е., и друго – на индоевро-
пейски/ирански племена около I хил.пр.н.е. (наричани от гърците пеласги, също траки, на 
други места – туски/етруски, гали и т.н.), постепенно изтикали местното палеонаселение и 
населили до VIII в.пр.н.е. южната част на европейския континент;

•  автохтонно континентално население, формирано от главно три етнически групи: келти, 
траки, етруски, разселващи се и сместващи се през хилядолетията, до етапите, позволяващи 
идентифициране на отделните култури – през Атничността.
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обетованите земи.* На пътя на данайците стоят и Критската, и Микенската 
цивилзации, като има основания да се счита, че първата е разсипана от тях, а за 
втората допринасят както за създаването, така и за залеза ѝ (в някои източни-
ци, Микена е именно държавата на данайците между XV и XII в.пр.н.е.). Омир 
отъждествява данайците и ахейците, сочейки ги като най-войнственото пле-
ме, наложило се над останалите в древна Елада и в основата на провеждането 
на войните срещу Троя. Тази идентичност е още едно основание древните 
гърци да не признават Ахил за „свой човек“ (вж. по-горе).

Разясненията в предните параграфи като че ли преливат в сферите 
на квазинаучна любознателност, но в изследователски ракурс илюстрират 
многообразието на първоизточници и влияния, от които се формира една 
култура. Колкото повече знаем за някоя, толкова повече допълнителни от-
криваме. Трудно може да се приписва на единствена конкретна народност 
(етнос, цивилизация) – да се доказва нейната автохтонност. Това важи и за 
явления в сферата, възникнали в скорошното ни минало; възникващи и по 
настоящем. Гърция и Рим обаче, имат заслугата да постигнат художествени 
нива на произведенията (на литературата, скулптурата, архитектурата, за-
наятчийството и др.), които са като завършени критерии, по които могат 
да се оценяват останалите – нищо не може да се добави или извади от тях, 
без да се наруши синтезът на вложените им светоглед, техники, естетика на 
епохата. Затова са и класически.

Самите гърци не отричат връзките си с предходни цивилизации, на-
против – по различни поводи ги демонстрират. Страбон (63 г.пр.н.е. – 23 
г.н.е.) пише: „Данай** доведе хората си от Египет. И се установи в Аргос и 
издаде закон, с който хората наричащи себе си пеласги бяха преименувани 

* Хиксосите са западноазиатско племе с неизяснен произход, нахлули в северен Египет в края 
на XVIII в.пр.н.е. и управлявали го до към средата на XVI в.пр.н.е., когато XVIII египетска ди-
настия си възвръща властта – начало на Новото царство, и заробва хиксосите. Въпреки множе-
ството съвпадения в дати, събития, наименования и др., официалната наука не идентифицира 
хиксосите, израилтяните на Мойсей и данайците като един етнос.

** Във връзка с произхода на египтяни, хиксоси, данайци, израилтяни и други – според гръцката 
митология, а и според Еврипид (480-400 г.пр.н.е.) – като исторически факт, Данай и Египт са 
братя близнаци, които имат още двама братя. Баща им Бел разделил царството си на две – Либия 
(на запад от Нил) за Данай и Арабия (на изток от Нил) за Египт. Египт побеждава меламподите 
(„чернокраки“), които били нахлули в неговото царство и бидейки на върха на мощта и славата 
си, предявил претенции към дела на брат си. След пазарлъци, заплахи и измами, Данай натоварил 
50те си дъщери (данаиди) на кораб и избягал през XV в.пр.н.е. на о. Родос. Там не му провървяло; 
три от дъщерите му умрели и той продължил до Аргос – един от трите големи града (полиси) на 
Микенското царство. Там измолил благоволението на местния владетел Пеласг да го приюти. 
Постепенно го изместил от трона, като въз основа на знанията, уменията си, но и на „божестве-
ните“ способности на дъщерите си да намират извори на вода, превърнал Аргос [Микена] в цве-
тущо царство, което обаче започнало да запада след засушаване (Посейдон се разсърдил, че не 
го почитали; една от дъщерите не се омъжила за него). Останалите дъщери се разселили и дали 
началото на племенните родове в Пелопонес и Йония – всичко това обилно гарнирано с игрите 
на боговете, с нечовешки изпитания, епични подвизи и драматични падения.
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на данайци.“ Според тази легенда (вж. под черта), гърците (данайци, ахейци, 
елини) нямат нищо общо с хиксосите, а са преки родственици на древните 
египтяни. Питагор, Демокрит, Талес, Архимед, Евклид, Ератостен, Херодот 
и др. прекарват десетилетия в Египет (между средата на VII – началото на II 
в.пр.н.е.), за впечатленията си от чията култура Платон (427-347 г.пр.н.е.) 
пише: „Мъдростта на Египет е като приказка за гърците, които се чувстваха 
като деца в сравнение с тази древна раса.“ Аристотел напуска рано Академи-
ята на Платон (Атинската школа, 387 г.пр.н.е. – 529 г.н.е.) и основава (в 347 
г.пр.н.е.) своя (Ликейската [Lykeion- Lyceum-Lycée] школа), като след на-
шествието на Александър Македонски (332 г.пр.н.е.), превръща прочутата 
в древността библиотека в Александрия в изследователски център към нея.

От друга страна, те не пропускат възможност да подчертаят своите 
постижения – тези, които са в развитие на заимствани ценности, и особено 
които считат за своя инвенция. Отъждествяването с отминали величия, чи-
ито върхове са надскочили, им помага да се идентифицират като първенци 
сред останалия свят. Това самочуствие те поддържат с векове, да не кажем 
– и днес. В първи век сл.н.е., когато цяла Гърция е вече под властта на Рим, 
Плутарх с горест пише: „Кое най-много радва атиняните, с кое те се горде-
ят и на кое най-силно другите се удивляват – това са великолепните храмо-
ве, сега единствени свидетели за това, че отминалото прославено величие 
на Гърция и предишното ѝ богатство не са били измислица...”. Пиететът към 
красивото в древните гърци предпоставя адмирации не само към техните 
шедьоври, но отдаване дължимото и на асимилираните. Някои го считат 
дори за маниерен. Поражда се феномен, който се приема за начало на съз-
нателното и целенасочено опазване на историческото наследство в зароди-
ша на нашата цивилизация – съхраняват се, изучават се, копират се модели 
на представителна архитектура (скулптура, занаяти) от други места и вре-
мена (основно Египет), за да се пропагандира чрез тях не само военно-по-
литическа, но и културна доминация – нов властови инструмент в древния 
свят. За същото се ползват и литературата – епосът и митологията, както и 
други изкуства. В същото време, „грозни“, ненужни и пречещи (противоре-
чащи на мейнстрийма) произведения целенасочено се унищожават.

Но тази последователност поражда и обратен ефект – прекомерното 
повторение изморява, обезличава и подтиска творческите прояви. Кано-
низирането на „красивото“ ограничава новаторството. Днес се възхищава-
ме на съвършенството на един, да речем – йонийски храм, изронената му 
хилядолетна плът ни пренася в други времена и светове, представяме си... 
Но я си представете, че всеки ден, цял живот минавате покрай пет-шестнай-
сет такива, различаващи се само по размери (пък на различни божества), а 
сигурно и не всички блестящо изпълнени. И знаете, че така е било преди 
вас; така ще бъде и след. Ресурсът на голяма част от завещаното от Праис-
торията (народностна архитектура, сградни типологии) не се доразвива; 
спецификата (естетиката) на култури, с които древна Гърция комуникира 
– тракийска, финикийска, персийска, не се претворява. Същото важи и за 
обществено-политическото устройство – обединението на полисите и на-
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лагането на демокрацията не водят до трайни държавни консолидации на 
полуострова; съюзите там периодично се създават и разпадат, междусъсед-
ските войни не приключват. Така, възходът и апогеят на гръцките култу-
ра и цивилизация се вместват в около два века (VI/V-IV в.пр.н.е.). След IV 
в.пр.н.е. нейните територии стават лесна плячка на редица завоеватели.

Културният апогей попада в период на консолидация на полисите след 
войните с персите (начало - средата на V в.пр.н.е.), в условията на прогресивни 
обществено-икономически взаимоотношения. Перикъл (495-429 г.пр.н.е.) е 
наложил демокрацията, робството търпи трансформации*; на практика за ма-
сата от населението са въведени про-феодални данъчни и трудови повинности. 
Тази система и като цяло – демократичният социален конструкт на Перикъл, 
са първичен модел на римската имперска държавност и в частност – на прак-
тиката за стимулиране на низшите слоеве към производствена продуктивност.

Не е ясно дали точно демократизацията** предпоставя включването на 
представители на разнопоставени общности от населението (на различни 

* „Робите“ – пленници, престъпници и крайно изпаднали слоеве на местното население, ос-
тават с ограничени права, чието присъждане се степенува в зависимост от поведението и 
заслугите на всеки индивид. Някои са добивали права и върху собственост, откупване и т.н. 
Робството в суровия експлоататорски вид се запазва само в Спарта, където някои дейности 
било дори недопустимо да бъдат извършвани от „равните граждани“, а само от роби – обра-
ботване на земята, тежки строителни процеси (изкопи, превоз на материали) и др. Но дори и 
тук робите имали ограничени права – напр. да не напускат родните си места (ако са наблизо) 
като служат на господарите и да обработват срещу данък (на аренда) земи за изхранването си. 
Всъщност, по този начин, отпадала всякаква грижа на спартанаците за техните роби.

** „Демокрацията“ на Перикъл – първообраз на днешната демокрация, възниква в средата на 
V в.пр.н.е. (след 460 пр.н.е.), когато той провежда мащабни реформи, насочени към проспе-
ритета на гръцката общност, изразяващи се в балансиране на правата и задълженията на сво-
бодните (равни) граждани и стимулиране на онеправданите (роби и най-бедни). Перикъл е 
предводител на обединените гръцки сили срещу персийските нашествия в последните победо-
носни стъкновения, в резултат на които се стига до политическо обединяване на по-голямата 
част на полисите на полуострова, респ. – опити за въвеждане на единна управленска система с 
доминацията на Атина. Тези намерения – разбиранията на Перикъл, са изпреварили времето 
си. Една от реформите налага цялото правоимащо население на Атина да излиза да гласува 
на агората по важни въпроси (т.нар. „пряка демокрация“). Според различни източници, насе-
лението на полиса тогава е било около 20-25 хил. жители, като не се уточнява в тази бройка 
дали са включени и робите. Правоимащите (по ценз, възраст, пол, статус) да гласуват са 2-5 
хил. 2000 човека сигурно е било възможно да се съберат на агората и да се преброят гласовете 
им, но 5000? Освен тези неудобства, бързо се разбрало, че Перикъл използва възможността да 
види как гласува някой и по това да формира отношение към него. Постепенно правоимащите 
започнали да се сдружават (да се крият) в групи по интереси (части от целия съвет – партии; 
party, partis – от лат.) и да изпращат на съветите само представители на групите (deputy – за-
местник, от лат.). Тази демокрация изтрайва по-малко от двадесет години, като недоволните 
от орязаните права аристократи се стремят да премахнат Перикъл с всички средства. За да 
запази властта до края на живота си, той се превръща в истински сатрап, а управлението – в 
деспотизъм. Порядките от демократичното управление се развиват в различни аспекти и по-
нататък, и в Рим. Подобни форми на управление са съществували и преди древна Гърция и 
водят началото си от егалитаризма в родово-общинния строй.
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„касти“)* – оценявайки ги по способности, а не по произход и принадлеж-
ност, или възприети по-ранни и по-далечни традиции, или и двете, в удар-
ното преустройване на материалната среда през V-IV в.пр.н.е., а и изобщо 
в утвърждаването на държавността и културата по него време. Във всеки 
случай, резултатът е налице – създаването на Атинската школа (развитие 
на различни клонове от науката и то с приложна значимост), появата на 
ордерната тектонична система и класическите стилове в архитектурата, 
инвенции в градоустройството и т.н. В тази връзка – владетелите са без-
спорно водещите и определящите хода на събитията, но тяхното място в 
социалната йерархия и заслуги са ясно определени, и ролята на отделната 
личност не се пренебрегва. Знаем имената на философите, математиците, 
литераторите от това време; знаем имената на изявени архитекти**. Това са 
първите имена на архитекти в европейската история. Първото име на „гра-
достроител“ обаче не е точно на архитект, не е и на владетел, въпреки, че от 
днешна гледна точка, може да бъде считан за „политик“ – то е на Хиподам.

Хиподам Милетски (около 498-408 г.пр.н.е.) е бил популярна личност 
без конкретно занятие и особени познания, наследствен аристократ, сво-
еобразен self-made общественик (influencer), но изключително деен - взе-
мащ участие в дискусиите на градските съвети (на агората), организиращ 
демонстрации и събития и др. За него се твърди, че е „планирал“ възстано-
вяването на гр. Милет след опустошението от персите през 470 г.пр.н.е. и 
преустройването на гр. Пирея (днес – предградие на Атина). Той написва 
и започва да предлага на градските управници в Милет теория за „идеал-
ното градско управление“, в която теория една част заемат описанията на 
пространствените (планировъчни) предпоставки за „перфектното“ (спо-
ред него) функциониране на града - изцяло геометризирана структура с 
широки ортогонално проведени улици, пресичащи се в добре оформен 
площад (агора) и т.н. Моментът е подходящ този модел да впечатли „демо-
кратичния“ владетел на Атина по това време Перикъл, който му предоставя 
възможностите да материализира идеите си в Пирея. В много източници 
обаче тези резултати не се приписват на него, както и изобщо „инвенцията“ 
на ортогоналната планировъчна система (вж. текстове до тук). Но теори-
ята на Хиподам, и преди всичко - дейната му личност, силно впечатляват и 
хуманиста Аристотел, който е единственият съвременник, писал за него, и 
чиято е заслугата да знаем за „хиподамовата система“ (конкретно – за Хи-
подам). Фактически именно Аристотел я кръщава така, като я обявява за 
революционна, идеална, неоспорима и универсална, както и приписва и 
други авторства на Хиподам. Както лесно можем да направим справка в ис-
торията, тази подредба – произтичаща още от неолитните поселения, дос-

* Има се предвид не конкретно характера на индо и египетските общности, а сегрегацията на 
населението с частично наследявани права.

** Конкретно известните строители, доколкото самите личности са били и математици, фило-
софи, а сигурно изявени и в други сфери на обществения живот.
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тига завършеност много по-рано – през XVI-XV в.пр.н.е., в предшестващата 
древногръцката минойска цивилизация (градовете Фестос, Кносос и др.); 
в древните градове на Египет в III хил.пр.н.е. (Кахуун, Ону, Танис, Абидос, 
Гебти, Хмун и др.); в индо-харапската цивилизация - още в VII-VI хил.пр.н.е. 
(Бирана, Харапа); а и на други континенти (централна, южна Америка) 
има по-ранни следи от съвършено геометризирани и много по-големи се-
лища. Въвеждането на „хиподамовата“ система като канон в елиниското 
градоустройство води и до редица неблагополучия тогава, като напр. „из-
правянето“ на стръмните и тесни улици в хълмистата част на Пирея и на 
други места.

Несериозно е да се мисли, че от него момент нататък, всеки градо-
строител, проектиращ правоъгълни квартали, се води от „хиподамовата“ 
система – още повече, когато не е наясно със смисъла и зараждането ѝ. За-
слугата на Хиподам все пак е в обвързването на пространствено-планиро-
въчния (художествен) и социалния аспекти на градоустройството. Това е 
първи известен опит в историята да се обоснове защо се прави (планира) 
по определен начин и да се теоретизира моделът. За съжаление, не знаем 
нищо повече за него от до тук казаното. Може би е дитайлирал ширини на 
улици, пропорционирал зоните с различни функции, степенувал големина 
на постройки; вероятно е съдържал и благоустройствени мерки и др. Не-
центричната (ортогонална) подредба сугестира равнопоставеност – демо-
кратичност? Може би това е харесало на Перикъл, както и оформянето на 
агората, за да събира на нея градските съвети. Факт е, че агората във вида, в 
който я знаем, се появява в него период.*

фиг. 63. Агората в Атина – 
графична реконструкция към 
V в.пр.н.е. по исторически оп-
исания и археологически сле-
ди. След II в.пр.н.е. римляните 
добавят значително застро-
яване, в който вид са дости-
гналите запазените от нея 
останки до днес.

Не бива да забравяме обаче, че и най-сложните човешки инвенции, и 
най-съвършените концепти съдържат в основата си прагматиката на утили-
таризма и на природосъобразното поведение. По правите улици лесно се 

* За „агора“ първи споменава Омир – като събиране на хора и като мястото за събиране. Ве-
роятно по него време (VIII в.пр.н.е.) се оформя площадът в централната част на селищата. До 
V в.пр.н.е. представлява неподредено празно пространство, разчистено между съществуващи 
постройки. Наричали са го „архаична“ агора, за разлика от по-късната. Твърди се, че Атин-
ската агора е възстановена след гръко-персийските войни точно по останките на архаичната. 
Подобни са останали в още малко на брой по-малки селища. След 470 г.пр.н.е. агората е „йо-
нийска“ – не е ясно дали заради задължителното прилагане на наложилия се тогава ордер, или 
това е в чест на инвентора ѝ – Хиподам, родом от гр. Милет, в нея област.
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придвижваш; лесно се ориентираш; лесно може да просечеш нови между 
успоредни такива; да ги продължиш, или прекъснеш. Не е толкова лесно по 
терени като в Пирея, но не е лесно и да измислиш повече от една „револю-
ционна, идеална, неоспорима и универсална“ система.

Хиподам провежда идеите си във време на повсеместен разцвет на 
науките и културата, когато се теоретизират творческите принципи за съз-
даване на „красивото“, въпреки че естетиката все още не е на нивото на фи-
лософските категоризации (както е по-късно, след XVII век). По вида на 
плановете, има основания да се смята, че той ползва вече признати средства 
за хармонизация при създаване на произведения на изкуството; иначе каза-
но – че третира града именно като такова.

За древните гърци най-важният признак за „красиво“ е симетрията 
– припозната от Праисторията и прилагана от тях в различните ѝ видове 
(пълна, частична/дисиметрия, асиметрия; осева, огледална, ротацион-
на, транслационна и др.). Също – насочеността и редуването (повторе-
нието). Разширяват творческите подходи като осмислят и ритмуването 
и пропорционирането – вече в художествения му аспект, като основни 
композиционни средства, а също и част от допълнителните средства – 
скулптура, детайл, декорация, мебелировка, за постигане на синтез в 
пространственото изграждане на обектите си. Както и усъвършенства-
не на строителните техники. Самият Хиподам е бил и математик (поне 
така се твърди, или поне е имал основни познания в сферата). Повечето 
от преждеупоменатите мислители и творци, учили се в Египет след VIII 
в.пр.н.е., както и в Атинската школа, са и математици. Математиката (и 
геометрията) е разбирана като шаблон, поле на проекция на светопо-
дредбата, където всичко е логично последователно и взаимно допълващо 
се, и е в основата на създаване, комбиниране на простите фигури и тела, 
и на системната организация при тяхното композиране; на премерената 
достатъчност на конструктивните елементи. От тук произтича не само 
естетиката на образността, но и адекватното пропорциониране/ораз-
меряване на строителните конструкции, и постигане на тектоничност в 
древногръцката архитектура, като един от двата аспекта на архитектур-
ната композиция – обемно-пространствената структура и тектониката. 
По този начин – ако се приеме тази насока на разсъждения, може да въз-
величим Хиподам като първия, претворил художествените принципи за 
естетизация на отделни обекти към организацията на архитектурната 
среда изобщо – колкото и преносът на тези принципи в градоустрой-
ството да е бил формален, едностранчив (дори противоречив), и въз ос-
нова на вече познат модел. За постигане на композиционна цялост на 
средата обаче – или поне да се дефинират подходи, методология за това, 
има да се извърви още много път. Рим се стреми към нея; в някои архи-
тектурни течения това приключва чак в XX век, а според други теории 
– все още предстои.
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фиг. 64. Кахун – най-древният разкрит 
египетски град, датиран към началото на 
III хил.пр.н.е. Въпреки че това е ранният 
династичен период, липсва централизация 
и степенуване в селищната структура, 
което е едно от основанията да се пред-
полага надграждане на по-ранно родово-
общинно селище (или селища). Моделът 
е подобие на „секционна“ подредба – реду-
ване на унифицирани подобия на по-малки 
урбанизирани структури.

фиг. 65. Фестос, дн. о. Крит; вътрешен 
град с двореца, стопанските, ритуални 
постройки и богати жилища – II период, 
XVI/XV в.пр.н.е. Един от двата големи 
центъра на минойската цивилизация. 
Планът на другия – Кносос, илюстрира 
идентичност в принципите на селищна ор-
ганизация. Най-ранни следи от поселения 
са от VI хил.пр.н.е.; за зараждане на миной-
ската цивилизация се счита периодът през 
втората половина на III хил.пр.н.е. Орто-
гоналната структура е развита „по хипо-
дамовски“ върху хълмистия терен, но не е 
определена от улична мрежа. Широкото 
пространство не е агора, а централният 
двор на двореца. Агора (градски площад) 
все още липсва в бронзовата епоха; упра-
влението е деспотична монархия.

фиг. 66. Микена, дн. Гърция; вътрешен 
град - цитаделата с двореца, стопански, 
ритуални постройки и жилища; около XIII 
в.пр.н.е. Селищната организация в цар-
ството (полисите Микена, Пилос, Тиринт 
и др.), както и сградните модели и редица 
артефакти, въпреки презумпцията, че са 
заимствани, илюстрират непоследовател-
ност и относителен регрес спрямо насле-
деното от минойската цивилизация - ха-
отична планова структура, разполагаща 
по терена отделни компактни ортогонал-
ни „секции“; демащабизация на обитаеми-
те пространства и циклопски градежи, 
рефериращи към характеристиките на 
по-ранни исторически епохи – косвени до-
казателства за различията в произхода 
на двете цивилизации.
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фиг. 67. Етруско селище от края на VII 
в.пр.н.е., до днешен гр. Марцабото, Болоня – 
архаична (неолитна) ортогонална струк-
тура. Етруските създават свои компактни 
селища след средата на III хил.пр.н.е., кон-
центрирани в северозападните части на 
Апенинския полуостров, доскоро считани за 
най-ранните организирани поселения на кон-
тинента. Етруската култура е считана за 
основа на древноримската; до къде е влия-
нието на древногръцката и други, е отворен 
въпрос. Самата тя трябва да се разглежда 
единно с келтска и тракийска - доколкото 
това са отделни етноси, с автохтонно, или 
взаимообвързано културно развитие.

фиг. 68. Милет, Мала Азия, дн. Турция – 
план на града след 470 след г.пр.н.е.; еталон 
на хиподамовата градоустройствена сис-
тема. Херодот го нарича „украшението на 
Йония“. Има разлики между северните и юж-
ните квартали. Може да се установи уширя-
ване на две главни, пресичащи се южно от 
агората улици. Демократичният концепт 
изключва цитаделата като хипостаза на 
централизирана власт. За сметка на това, 
има няколко площада: агората, приютява-
ща комплекс от функции; непосредствено 
северно от нея - с търговски и ритулни функ-
ции и западно, в края на града – пазар. Въпре-
ки бурната си история – периодично преми-
наване в различни владения, градът запазва 
основната си структура и по римско време.

фиг. 69. Севтополис – единственият добре 
(но не изцяло) проучен тракийски град на 
Балканския полуостров, вътрешен град; в 
този си вид от края на IV в.пр.н.е. Незави-
симо дали това е столицата на Севт III, 
селищната структура е ясно четима и де-
монстрира завършен модел на ортогонална 
планировка на добре устроен и богат град 
(полис), с премислено разположени и добре 
конструирани сгради. Движимите находки 
подкрепят констатациите за неговата 
значимост. Планировката демонстрира по-
скоро развитие на неолитното (халколит-
но) селищно устройство, отколкото преки 
влияния от хиподамовата система – агора-
та е архаична (без стоа), в северозападния 
край е цитаделата и т.н.
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Древногръцката архитектура е „интровертна“ – обърната сама към 
себе си, постигаща съвършенство в собствената си образност; самовглъ-
бена и дори „егоистична“, стремяща се да засенчи съседството. Въпреки 
преломните метаморфози в начина на мислене на древните гърци, син-
кретичният светоглед все още не напуска човешкото съзнание. Шести и 
пети век пр.н.е. е ключов период в развитието не само на гръцкото об-
щество, оставил емблематични следи в културната му среда - появата в 
началото на V в.пр.н.е. (т.нар. „златен век на Перикъл“) на труда на Пар-
менид (около 515-470 г.пр.н.е.) „За природата” се счита за вододел меж-
ду неосъзнатото, чувствено отношение на индивида към заобикалящия 
свят и целенасоченото усвояване на знания и умения с цел конкретното 
им приложение. Трудът е еманация на философското течение на елеати-
те*, разчупило някои хилядолетни разбирания за природата на нещата в 
древността и дефинира по нов начин досократовите представи за битие, 
съзнание и време. Поставянето на човека в центъра на битието е качест-
вен прелом в осмисляне на подредбата в жизнената среда. Все още обаче 
религиите доминират съзнанието. Затова и цялата митология е проник-
ната от идеята за противоборството между боговете и хората; все още 
е неизяснено как хората да се избавят от боговете. Така, гръцкият храм 
е своеобразен компромис - олицетворение на съвършенството на бого-
вете, но и на съзидателната мощ на човека, без когото богът не струва 
нищо. Владетелите не са вече богове, ходещи по земята, и храмът е по-
строен от „главния майстор“ – демиург с човешки произход. В него той 
влага цялото си умение и гордост - формите са осмислени до последния 
детайл, овладени са свойствата на материалите. Същият е универсален 
като вселената – моделът му е приложим и за други представителни нуж-
ди, но в по-скромни размери и украса; самият той приютява разнообраз-
ни функции**, за които се счита, че са непосредствено (синкретично) 
обвързани с идолопоклонничеството. Творбата трябва да доминира над 
околната обстановка – от човека, и от природата създадена; последната 
трябва да ѝ се подчинява. Творбата да се подчинява на средата, вероятно 
дори не е хрумвало като идея.

* Елеати (от „елини/`елени“, произхождащи от тях) - школа от досократовия период на дре-
вногръцката философия, възникнала в края на VI в.пр.н.е. в Магна Греция, наричана още „шко-
ла на енеидите“, поради обвързването ѝ с територията на владенията на полумитичния цар 
Еней. Основа на тази философия е възприемането на съществуващото (Бог, битие, вселена) 
като едно единно, неразделно, непрекъснато, неделимо и безкрайно цяло.

** Храмовете са най-важният и най-разпространен тип сграда в древногръцката архитектура. 
Освен основното им предназначение – приютяването на светилището и олтара, често се из-
ползват и за съхранение на оброчни дарове, за седалища на жреците и като държавни трезори. 
Сгради, самостоятелно приютяващи последните функции, са също в типологията на храмо-
вете. Спорно е, доколко тези, по това време построени да изпълняват същите функции, извън 
древна Гърция, придържайки се към тази типология, са повлияни от предните, или са продукт 
на развитие на местни традиции.
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фиг. 70, 71, 72. Класическият гръцки храм е 
еталон за извеждане на хармонични пропор-
ции. Приоритетно се прилага „златното 
сечение“. Разновидностите на ордера – до-
рийски, йонийски, коринтски, са с различна 
стройност на колоните – съотношение 
на височина към средна дебелина, но с иден-
тични съотношения към други елементи и 
към цялостния обем – притежават единен 
относителен (собствен) архитектурен 
мащаб. За сметка на което, на оптическия 
(към околната среда) и човешкия мащаби не 
се държи – всъщност, най-вероятно нарочно. 
Хармонията в образа на архитектурния 
обект при адекватно пропорционирани 
негови елементи се сугестира от устойчи-
востта на конструкцията - на правилно 
оразмерените конструктивни елементи, 
което усещане за стабилност успокоява на-
блюдателя и поражда подсъзнателни довол-
ство и комфорт при възприятието. В онези 
времена, това се е постигало по емпиричен 
път – с натрупан столетен опит, на прин-
ципа „проба-грешка“. Много често, за модел 
са били ползвани познати структури от 
близкото обкръжение – дървесни стволове, 
човешка фигура; експериментирано е с раз-
лични материали. И днес, оразмеряването 
и на най-сложните строителни конструк-
ции произтича от статика, в основата на 
която са най-ранните геометрични методи 
за уравновесяване на силите на въздейст-
вие посредством реакцията на масата на 
телата, противопоставена при различни-
те им конфигурации и разположение в прос-
транството. Изявата на адекватната 
строителна конструкция в естетически из-
държан ахритектурен образ постига тек-
тониката на архитектурния обект (опре-
делението е разяснително, съществуват и 
други). Архитектурният ордер е еманация 
на тектоничност.
фиг. 73. Ерехтейон, атински Акропол, по-
следна четвърт на V в.пр.н.е. – опит за съз-
даване на пантеон на най-важните за гр. 
Атина богове – Атина Палада, Посейдон 
и Ерехтей (полумитичен основател на гра-
да). Неясно защо изграден на силно пресечен 
терен, доминиран от Партенона, храмът 
демонстрира трогателно усилие да съчетае 
полифункционалност с равнопоставеност 
на трите светилища. Явно архитектур-
ният образ не удовлетворява и опитът не е 
повторен.
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фиг. 74. Пастадно жилище - традиционна 
планировка и квартална структура; завър-
шен модел V-IV в.пр.н.е. Тип градско жилище, 
масова форма на обитаване на средната и 
заможна прослойки от населението в древ-
на Гърция. Около пастадата (покрито със 
стреха, портик, преддверие пред главно по-
мещение) са тристранно подредени, меха-
нично долепени помещения, всяко с различна 
функция: жилищна, складова, стопанска, по-
мощна. Планировката илюстрира възмож-
но най-опростено групиране на помещения 
в клетъчна структура, с възможности за 
безкрайно добавяне.

фиг. 75. Жилища от средиземноморския ре-
гион след X в.пр.п.е. Усложняването на плани-
ровката не следва точно хронологичен ред, 
а е в зависимост от локализацията, бита, 
благосъстоянието и други определящи фак-
тори, включително традициите. Много 
често пастадата – предполагаща навес и 
антова колонада, липсва в изявен вид, или е 
комбинирана с дворно пространство, поня-
кога по-обширно и обживено от нея. Харак-
терно е сключеното застрояване, блокира-
но в квартални структури. Жилището е 
напълно изолирано от съседи и минимално 
отворено към прилежащата обстановка; 
с един, до не повече от два подхода към него 
– в зависимост от разположението в квар-
тала; рядко с отворени малки прозорци към 
улицата; по-често със скатни, но и с плоски 
покриви в най-южните райони. Трудно е да 
се определи, дали тази затвореност е след-
ствие на изолационизъм и сегрегация, на въз-
държаност и прикритост от гледна точка 
на сигурност – все пак е градско жилище, в 
защитена урбанизирана среда, или на мини-
мализъм при все още неосмислената значи-
мост на функционалността и представи-
телността на външната среда. „Стената“ 
– двуизмерната плоскост, остава прене-
брегната като композиционен елемент, 
носител на естетика в древногръцката 
архитектура. Предпочитанието е, когато 
все пак е неизбежна, да се прикрива – напр. с 
колонада (ордер). Най-долу – развитието на 
пастадната структура в богати жилища 
довежда до перистилната пространствена 
организация на жилището в римския период.
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Докато гръцкият храм е еманация на естетиката на епохата, остана-
лите материални форми на съзидание залягат върху хилядолетно познати-
те. „Демократизацията“ на градоустройството не предполага единство в 
плановата композиция – отделните нейни части, приютяващи различните 
функции и типологии са сепарирани, като отрязани една от друга – меха-
нично прикачени, въпреки видимия, но неовладян стремеж към степену-
ването/съподчинението им. Пастадното жилище е по-функционално и 
усложнено от неолитното, но конструирано чрез мултиплициране на еле-
менти на предното. Относителната му еволюция може да се проследи в по-
широк обхват на Средиземноморието.

Пастадното жилище е тип градско жилище, с ограничени стопански 
функции – основно занаятчийски и търговски, извън присъщите битови. 
Освен основната му характеристика – наличието на пастадата като съби-
рателно, комуникационно пространство и в същото време осигуряващо 
простор при сключеното застрояване, планировката е вариабилна – по-
скоро като брой и големина на помещенията, както се вижда от горните 
примери. Развива се основно в средиземноморския и черноморския реги-
они, след X в.пр.н.е. След V в.пр.н.е. се срещат по-често и двуетажни изпъл-
нения, както и усложняване на плановата схема – провеждане на антовата 
колонада от три и четири страни на вътрешното застрояване; прилагане 
на анфиладна и коридорна схеми, поява на един, или два вътрешни дворо-
ве. Може да се счита за преход към перистилните домове, но също така не 
са отречени и влияния, въпреки не точно от друга жилищна архитектура 
– напр. от гимназиона, защо не и от агората (късната, йонийска агора), от 
египетските и древноримски традиции и др. (по това време колонизацията 
на Средиземноморието е в апогея си). Въпреки това, остава явно механич-
ното събиране на отделните части (клетки), асоцииращи с плановата струк-
тура на мегарона. Има основания да се смята, че извъградските жилища – в 
разпръснати родови поселения, остават на нивото на неолитната (ранноне-
олитната) „архитектура“. Обитавани са от най-бедните, обезправени слое-
ве на населението и в тях почти не присъства масивно строителство, пора-
ди което и археологическите данни за тях са оскъдни. Моделът им обаче се 
запазва и занапред, и го откриваме и в Средновековието, и по-късно, та и в 
наши дни, както по-преди коментирано в този материал.

В крайна сметка древногръцката архитектура еволюира в твърде кра-
тък исторически отрязък от време, сравним с развитието на по-ранни, успо-
редни съседни и по-късни (римската). Шедьоврите от класическия период 
са усъвършенствани за около две столетия. Затова може да ѝ простим, ня-
кои „детски болести“, непреодоляни още от зараждането ѝ. Най-великото ѝ 
постижение е архитектурният ордер – самостоятелната тектонична изява 
на гредоподпорната конструктивна система. Както и други фундаментални 
инвенции, зараждането на гредоподпорната система тъне назад в хилядоле-
тията. Ордерът обаче постига съвършеното ѝ конструиране и естетизация, а 
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чрез прилагането му – двуплановост 
на фронталното възприятие (ко-
лонада/плът), цялост на обемното 
възприятие, осмисляне на преход-
ните полуотворени пространства и 
т.н. Краткият период на развитие не 
позволява надграждане на тези по-
стижения – преноса им в нови фор-
ми. Технологичните и властови въз-
можности позволяват да се сторят 
все по-големи храмове, но те остават 
като раздути подобия на предходни-
те, демащабирани спрямо човека и 
околната обстановка. Като че стро-
ителите не могат да се решат да излязат от шаблона; не могат да се доберат 
до друг модел на величие, освен разпъвайки дименсиите до технологичните 
предели, помагайки си с още редове колони, ако стане критично. В един мо-
мент обаче, сред последните започва да се губи съдържанието. Трите стила 
– дорийски, йонийски и коринтски, въпреки сравнително последователно 
възникнали и степенувани като естетика, общо-взето се прилагат регионал-
но – по местозараждане, преди Рим да наложи интерпетацията им.

Като че ли на древна Гърция не ѝ достига време и оставя на Рим да до-
върши започнатото, но като че и не научава достатъчно от Египет, бързайки 
да се изяви. С основание считаме, че нейната култура (и не само – а също 
и наука, държавно устройство, религия и т.н.) надгражда древноегипетска-
та, но от друга страна, последната е много по-обхватна и многопластова. В 
продължение на две и половина хилядолетия развитие в типология и сти-
листика търпят дворцовите, храмови комплекси, погребалните съоръже-
ния, монументалният синтез и декорацията; строят се огромни за времето 
си градове; появяват се специфични обекти като заупокойните храмови 
комплекси, погребалните комплекси, ритуалните променади, градини, ин-
женерни съоръжения и др. Прилага се по-широк набор от композиционни 
средства (освен до сега познатите, също подобия и повторения, различни 
ритмични редове, шаблони, обогатени форми на синтез), но те се изявяват 
в рамките на конкретния обект, или на отделни части от него. Единството 
на пространствената композиция и архитектурният мащаб не постигат за-
вършеност и тук. Тромавите гредоподпорни редове надали са продукт на 
конструктивни неумения, имайки предвид други гениални конструкции на 
египтяните. Счита се напр., че Египет достига съвършенство в третирането 
на плоскостта - срещулежащия на възприятието образ на стена, преграда. 
Насочеността на дългите процесуални ходове и необходимостта да се на-
блюдават отдалече монументалните градежи е предопределила приори-
тетното отношение към фасадите. Но в същото време, всяка една фасада 

фиг. 76. Типология на древногръцкия храм 
– антов, простил, периптер, диптер, то-
лос и модификации.
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– както външна, така и на вътрешните дворове, се третира отделно, без ком-
позиционна обвързаност със съседни (вж. фиг. 77, 79). Древноегипетската 
архитектура не успява да се освободи от канони, наложени чрез религиите 
и синкретичния светоглед, които следват масива, монументалността, уни-
калността на всеки един елемент сам за себе си – като че в него трябва да се 
съдържа цялата философия на деспотичната власт. За разлика (донякъде) 
от древногръцката, която има шанса да се развие в епоха на демокрация 
и хуманизъм. Същата, след IV в.пр.н.е. елинизира Египет, но позволява и 
достатъчно модели в югоизточното Средиземноморие да „египтизират“ 
нейните (вж. фиг. 79 и други).

фиг. 77. Храм на Изида, о. Филе, първа 
половина на IV в.пр.е. – последната мону-
ментална изява на древноегипетската 
архитектура, по времето на последна-
та XXX династия.

фиг. 78. „Белведерето на Траян“, о. Филе, 
около 106-107 г.н.е.

фиг. 79. Заупокоен храмов комплекс 
на Хатшепсут, първа половина на 
XV в.пр.н.е., Ново царство. Наложено 
е схващането, че древноегипетската 
архитектура е „архитектура на плос-
костта“ – третираща основно срещуле-
жащия на възприятието образ – фасад-
ната стена; древногръцката – „архи-
тектура на обема“ – композираща от-
делните самостоятелни обекти (вж. по-
горе); древноримската – „архитектура 
на пространствата“ – вече стремяща 
се да хармонизира взаимодействието 
между открити и затворени простран-
ства. Комбинацията от формообразу-
ващи приниципи е разбира се, доста по-
сложна, особено сравнявайки древноеги-
петската и древногръцка култури.
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рим
Античната римска държава формира своята идентичност, респ. при-

същите си културни, вкл. архитектурно-строителни традиции около края 
на VI – началото на V в.пр.н.е., с налагане на римското господство над съ-
седните племена на полуострова и постановяване на републиката (509 
г.пр.н.е.). Тогава е и началото на разцвета на античната гръцка култура, 
но доста по-късно – към края на II в.пр.н.е. в римското общество навлизат 
елинистичните влияния, под формата на вече модифицирани модели на по-
стиженията и шедьоврите от класическия древногръцки период. Около век 
след това се налага имперското управление, което води Рим до нивата на 
световна империя и върхове на стопанското и културно развитие. В този пе-
риод властват принципите на строга обществена йерархия с върховенство 
на императорите, които често се самовглъбяват в ролята на първи жреци 
и наместници на божествата. Авторитаризмът въздига тяхната роля, като 
решаваща за всичко, което се случва в държавата и съответно им приписва 
и строителните, и художествени постижения (напр. „термите на Каракала“, 
„акведуктът на Валент“, „амфитеатърът на Флавиите“ – Колизеума, „фору-
мът на Траян“, „Рим на Нерон“, „базиликата на Максенций и Константин“, 
др.), за разлика от „демократична“ Гърция, която тачи имената на своите 
архитекти, скулптори, поети, философи, ведно с имената на владетелите. 
Подобен стереотип властва и в източната част на империята (Византия), 
до края на нейното съществуване в XV век. Познат още от Пра- (Прото-) 
историята, маниерът се предава през племенните общности и ранните цар-
ства в югоизточна Европа и с източните традиции, отстъпва в републикан-
ските и демократични общества за около четири века и се поставя в основа-
та и на тоталитарните имперски управления до Средновековието. Не може 
напълно да се идентифицира с привилегироваността в първобитния егали-
таризъм, доколкото там е следствие на неизбежно съхранение и предаване 
на зараждащо се познание от ограничен кръг в състояние да го направят, а 
в последствие е целенасочено ограничаване на разпространението му из-
вън върховете на вече оформилите са йерархични социални структури. За 
последното принос има и появата на религиите, и особено на монотеизма.

В тази обстановка на деспотично-монархически управления творците 
остават анонимни, но се знае, че е имало определени прослойки от насе-
лението – най-вече свързани с войската (специални инженерни корпуси), 
които са притежавали задълбочени строителни познания и умения, като са 
били обучавани в тях, за да могат да ръководят строежите – приоритетно 
фортификационни, обикновено изпълнявани от роби (военнопленници), 
от армията и с повинности на плебса. „Върховните майстори“ – императо-
рите, техни военноначалници и близки родственици и аристократи – със 
„заслуги“ към строителството са получавали прозвището dominus, което 
означава едновременно „господар“ и „майстор“, а всъщност е производна 
на deus, deum - Бог, господ. С това се признавали (почти) божествените 
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„умения“ на древните меценати да „строят“ шедьоври, а фактически – да ги 
поръчват и да налагат мненията си (често - капризи) при тяхното изгражда-
не. В аналогичен смисъл се е приписвало и званието magistrum (майстор; 
също – знаещ, можещ) – без обаче да е божествено обвързано, с което стои 
една идея по-ниско в своеобразната „класация“ на професиите (на заетост) 
в древен Рим. Тези титли са индикирали не само строителните, а повсе-
местните „божествени“ умения и знания на позованите изобщо – във всич-
ки обществени сфери. Друго приписвано звание на строителите е faber 
(homo faber), което означава в буквален превод „ковач“, а в преносен – чо-
век, който „изковава“, създава, респ. строи - занятчия, с конкретни умения в 
някаква приложна сфера. По-късно се среща в редица записи и понятието 
architecto, architectus – главен строител, очевидно под гръцко влияние, но 
по-скоро свързано с изграждането на конкретен обект, без обаче тази пре-
ходна титла да отменя върховенството в строителната дейност на dominus 
и magistrum.

Любопитна е тази широка диференциация на определящите мястото 
на всеки участник в стопанските процеси звания, особено изявена в стро-
ителството – продукт на известния ни прагматизъм и стремеж към крайна 
подреденост у римляните. Строителните умения са били изключително 
уважавани в римското общество, както впрочем е било и в древногръц-
кото, и в предишни, а и после – в периодите до Просвещението и други. 
Очевидно е било много важно всеки да си знае мястото и да се преценява 
отношението към него. Строителната дейност е приемана - както и в Древ-
ността, като съзидание, равностойно на съзиданието на полученият от бо-
говете заобикалящ свят, поради което е било редно като върховни земни 
съзидатели да се третират само обожествявани персони. Тази парадигма 
много успешно въплъщава властовата идеология на църквата (римо-като-
лическата църква) в последващите столетия, когато тя се налага като главен 
политически орган в западна Европа.

В контекста на предното - римските жреци са били наричани pontifex, 
в буквален превод - „строител на мостове“ (ponte - мост). Pontificem също 
така означава „нещо, което е на високо/извисено“ – вероятно пак по ана-
логия с мостовете. Прозвището било въведено от един от първите римски 
царе Нума Помпилий около края на VIII в.пр.н.е., с което се регламентирала 
длъжността на четири много важни личности, отговорни за строителство-
то и поддържането на мостовете в Рим. Мостовете са били от стратегическа 
важност за състоянието на града. Нума Помпилий е известен като владете-
лят, поставил основите на гражданската структура на римското общество, 
респ. – на диференциацията на жреческата общност, на занаятчийските съ-
словия и т.н., до тогава развиващо се в милитаристично-деспотични поряд-
ки. Неговият внук Анк Марций - властвал от 640 до 616 г.пр.н.е. и разбира 
се, също считал себе си и за главен жрец на царството, построил мост през 
р. Тибър, за да се стигне от двореца му право до храма на отстрещния бряг 



ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА 67

на реката. Този мост се е смятал за много важен и свещен, като на него са се 
извършвали жертвоприношения и други ритуали. Анк Марций си припис-
ва титлата pontifex maximus, с което значението на строителите на мостове 
и на жреците се приравнява и в последствие прозвището става нарицателно 
за човек, който се занимава с церемонии и религиозни ритуали, респ. – за 
главен жрец, а по-късно – и като прозвище на римските папи, като първос-
вещеници, глави на църквата, а занаятчийското му съдържание постепенно 
отпада. Дълго време римските епископи и императори си оспорват право-
то на тази титла. С обявяването на Сириций за първи римски Папа през 
384 г.н.е. тя остава в прерогативите единствено на Римската църква.

Не е неразбираемо фетишизирането на мостовете в системата от 
ценности на римското общество – мостът е човешко творение, но прео-
долява природни дадености, „сътворени от боговете“; метафорично – оли-
цетворява връзката (мост) между земния свят и този на боговете. Освен 
това е и достатъчно сложно – като конструкция и изпълнение, съоръже-
ние. Строежът на мостове, както и на всички значими обекти е „по волята 
на боговете“, и е предшестван от ритуал, провеждан от считани за свеще-
ни личности – римските понтифекси, или жреци-молители (augur) в про-
винциите. При изграждането на нов град жрецът измолва от боговете да 
определят мястото (templum), което по-късно се превръща в централна-
та точка на града, където се намира централният площад - форумът. Този 
обред може да се свърже още с елинското разделяне на земята на теменос 
(τέμενος - земя на боговете) и клерос (κλῆρος - парче земя, определена от 
боговете за хората). Разбира се, „волята на боговете“ и урбанистичната 
прагматика обикновено са съвпадали. Което илюстрира от друга страна 
високата компетенция на жреците (и императорите) по темите на градо-
строителството – предавана им с поколения. Новите градове в провинци-
ите се обвързват с идеологическия смисъл на предмостия към по-нататъш-
ното разширяване на империята – отново символното премостване между 
различни земи/светове. Римските градове са прагматично изграждани по 
ортогонална планова схема – без изключения, която много автори считат 
за производна на строгата фортификационна организация на римляните, 
наложила се по неизбежност още с формирането на първите им царства, 
устремили се към пълно господство на полуострова. Истина е, че повечето 
римски градове в провинциите са се развили от първоначално изградени 
военни лагери (Castris Militare Romana), като присъщите за последните 
военни постройки - принципия (principia), казарма (casa d’arma), военна 
болница (valetudinarium), терми (thermae) и др., се подменят с цивилни-
те - форум (forum), базилика (basilica), храмове (templum), градски съвет 
(buleuterion), жилища (habitationi), магазини (tabernae) и др. Вече знаем 
обаче, че тази ортогонална схема – в различни разновидности, се прилага 
още в далечната История, поради универсалните удобства, които предлага 
за комуникационна и функционална обвързаност в селищата. След няколко 
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века тя ще се окаже неудобна при бързото разрастване на градовете, пора-
ди необходимостта от по-къси и преки връзки между отдалечени части от 
тях с не един, а няколко площадни центрове и др.

В този контекст – римското градоустройство, както впрочем и за-
родилите се в периода трайни селища в други части на региона, явно не 
са вдъхновени от хиподамовата система (вж. фиг. 67 и др.), но в късната 
елинистична епоха прилагат някои от нейните принципи – по отношение 
организацията на късната агора (перистила, но вече не задължително с 
йонийски ордер, превръщането на стоата в градска базилика, др.), сключе-
ното квартално застрояване; също така – заимства някои сградни типове 
– булевтериона, гимназиите, театъра/амфитеатъра и др. Въпреки че рим-
ската аритектура постига отличителни резултати в композирането на от-
ворени, закрити пространства и групи от обекти, редица закостенели, про-
изтичащи от канони разбирания, препятстват развитието ѝ до нива дори 
на съвременното градоустройство. Уличните пространства се третират 
като ограничители на кварталите, а не като обвързващи откритите части 
на града – такива като форума, пазарищата, остават изолирани, оградени 
с колонади, или и стени, независимо дали по периферията им са разполо-
жени други постройки; в тях „се влиза“. Това от друга страна, е обусловено 
и от задължителната изява на ордера, който присъства почти навсякъде и 
по уличните периферии – най-вече на кардо и декуманус. Самите улици, с 
изключение на кардо и декумануса, не са степенувани по ширина, въпреки 
различното натоварване на прилежащите им квартали.

Друг ограничаващ фактор е преценката за площта, необходима за 
нов град. Обикновено лагерите са изграждани за стациониране на един 
легион - около 5500 войника (valet), от които 3000-4500 пешаци (hastati, 
principii, triarii), 1000-2500 от помощни части (auxilia) - конници, стрелци, 
„инженерни“ части, артилерия, плюс командване, клир, др. (около 6000 
обитатели), с всички необходими за пълноценен живот и обучение площи, 
постройки и съоръжения в тях. Така, площта на лагера е фиксирана макси-
мално до към 25 хаа. Има информация, но не напълно проучена, за няколко 
лагера – в африканските и източните провинции, приютяващи по някол-
ко (до три) легиона – напр. Тимгад (вж. по-долу), поради необходимостта 
от концентрация на по-големи сили в тези територии. Броят на легионите 
в периода на конституиране на империята около началото на Новата ера, 
достига 60. Голяма част от легионерите – особено в по-отдалечените от Ме-
трополията земи, се заселват там трайно след уволнението си, създавайки 
свои семейства. Постепенно извън стените на лагера се формират техни 
селища – канаби (canabae), както и селища на прикрепващо се към град-
ските условия и защита местно население – викуси (vicus). Урбанизирани-
те територии нарастват непредвидимо, което налага в някой момент да се 
защитят поне населените с римски граждани терени с втори защитен пояс, 
а понякога и трети – първоначално палисадни, а в последствие и каменни 
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крепостни стени. Неясно е защо аналогична схема се прилага и при градо-
вете, изначално възникнали като цивилни селища – върху приблизително 
същата ограничена площ, като в последствие населението на най-големите 
от тях (без столиците на империята) достига до 25-30 хил. жители в обхва-
та на най-външните крепостни стени.* Преценката за състава - за нужния 
брой, профил и заетост на потенциалните обитатели, респективно – за съ-
държанието и площта на бъдещия град, се е базирала на правила за функ-
ционирането му (обвързано с доставки, запаси, благоустройство, поддръж-
ка, отбрана и т.н.) и налични статистики (отчитайки афинитета на древни-
те римляни към точността и регулациите по принцип). В тази оценка не се 
включват прииждащи маси от местно население (вероятно и придобиване 
на роби), непредвидими обстоятелства в конфликтни периоди, водещи до 
промени в обитаването и др. Конкретни източници (архивни документи) 
за предното не са посочени. Ревитализацията на тези големи за Античност-
та градове през Средновековието – при редуциране на градския живот и 
мащаба на градските структури тогава, протича в ограничен териториален 
обхват (почти изцяло в рамките на вътрешните крепостни стени), като ос-
тавя огромни периферни терени от тях на разруха и изличаване.

При това пълзящо разрастване на градовете, римското градоустрой-
ство добива опит в етапното им реконструиране както екстензивно, така 
и чрез цялостно преизграждане на изгубилите предназначението си воен-
ни лагери в цивилни селища. Първоначално това се случва във времена на 
възход на империята, когато вътрешните ѝ територии не са били застра-
шавани със столетия и нуждите от отбрана са отпаднали поне срещу вар-
варски нападения. Това спокойствие спомага след средата на II в.пр.н.е. да 
се развие и нова форма на стопанска дейност и обитаване, и на селищно 
устройство – латифундиите. Някои достигат размерите на по-малките во-
енни лагери, само в обхвата на оградените стопански дворове, съдържащи 
терени за складове, обори, жилища и др. застрояване. Те се изпълват и с 
нови типове жилищни и стопански сгради, като извънградската вила (villa 
rustuca, villa suburbana), която в по-късни времена се трансформира в лук-
созна извънградска резиденция, палат. И днес огромните ферми в западна 
Европа следват териториалната структура, дори характера, типологията на 
застрояване и стила на римските латифундии.
* Данните са от различни, противоречащи се източници. Действително е много трудно да се 
направят изводи за населението на градове в различни части на империята. Сочи се напр. на-
растване на населението на Рим и на Константинопол – по различно време, до 1 млн. жители. 
За Рим се упоменават и цифри до 2, 2.5 млн. население, а на други места – 5-800 хиляди. Твърде 
широки диапазони, като за всички данни се „твърди“, че са от исторически източници. Гор-
ните цифри изглеждат правдиви, имайки предвид някои констатации за полиси от близката 
Античност (напр. Атина), както и интерполацията на данни за големина на селища към брой 
население в по-късни периоди, напр. установено по регистри население на Флоренция в края 
на XIV век от около 60 000 жители – бидейки най-големият град на континента по това време, 
с изключение на Константинопол – около 80 000, вероятно без хинтерланда.
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В същото време, употребата на понятието „архитектура“ остава не-
ясно в римската/латинска лексика. За строеж и строителство се използват 
думите constructio, constructione. Също така – tectonica, за обозначаване на 
вътрешната структура, конструкцията на самия обект; същата дума упо-
требяват гърците изобщо за строеж. Завършен строеж (обект, сграда) е 
aedificium. Употребата на понятието architecturae е ползвано по-скоро във 
връзка с образа на конкретен обект – с неговите художествени качества. 
Не твърде популярна, но логична е хипотезата, че етимологията на думата 
може да е от textura – най-общо казано, това е (повърхностната) изява на 
основните елементи в строежа на даден материал (съвременното ѝ прило-
жение е твърде широко). Съответно – archi-texture е общата визия на струк-
тура/строеж, съставен от множество елементи/материали. В подкрепа на 

фиг. 80. Реконструкция на Villa Borg - рим-
ска латифундия от края на II в.н.е., ситуира-
на в Германия, близо до границите на Фран-
ция, Германия и Люксембург; по настоящем 
археологически парк. Експонираната площ е 
около 5 хаа, като проучванията продължа-
ват върху поне още толкова широка тери-
тория.
фиг. 81. Латифундиите са явление не само в 
римското селищно планиране и архитекту-
ра, но и като стопанска и социална органи-
зация. Първоначално в тях са работели само 
роби, което води до неизбежно ежедневно съ-
жителство с господарите върху ограничена 
територия. Планирането на подобно посе-
ление не е било лесна работа. Тук, за разлика 
от внушителните градове, в много по-голя-
ма степен е трябвало да се съобразят те-
ренни, природо-географски, функционални, 
комуникационни, а и фортификационни об-
стоятелства. Принципите/канони на град-
ското планиране са неприложими и изоста-
вени. Резултатът е органична структура, 
подчинена на прагматизъм.
фиг. 82. Въпреки че ядрото на стопанство-
то – вилата, е изначално тип перистилно 
жилище, то и тук прагматиката, след-
ствие на характерни нужди, разчупва този 
канон. Не е определен някакъв друг тип „про-
винциална архитектура“ за тези жилища, 
но на практика те са вариабилни в плани-
ровка и образност. След трансформацията 
на латифундиите от икономически субект 
в просто богати извънградски резиденции, 
перистилните вили засенчват градските 
аналози по мащаби, богатство и декорация.
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фиг. 83, 84, 85. Еволюция на римски/
византийски град от военен лагер, в слу-
чая – Colonia Marciana Ulpia Traiana 
Thamugadi - Тимгад (берберското наи-
менование), днес в северен Алжир. Ембле-
матичен пример на класическо римско 
градоустройство. Основан през 100 г.н.е., 
по времето на император Траян, за око-
ло 15 хил. жители (три легиона) – един 
от най-големите градове до разпада на 
империята. Планиран като център на 
стратегическа отбрана, скоро – предвид 
успокояване на обстановката в региона, е 
преустроен в цивилно селище за ветерани 
от южните корпуси на римската войска. 
Личи трансформация на плановата схема 

на принципията във форум; реконструк-
цията на кварталите южно от него (в 
амфитеатър) и близо до главните улици. 
Между V-VII в.н.е. е разрушаван, спора-
дично населван и частично преизграждан, 
като се запазва структурата в граници-
те на разкритите крепостни стени. Още 
до V век се разраства (все още не са уста-
новени външни граници) и както се вижда 
– въпреки че значими обекти (капитолий, 
базилика, стадион, терми и др.) остават 
извън вътрешния град (първоначален ла-
гер), тяхната подредба изобщо не следва 
ортогоналната му структура, въпреки 
относително равния терен. Изоставен e 
след VII в.н.е.
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тази хипотеза е и фактът, че textura се употребява в латинския език и като 
„майсторство“, „майсторлък“ – умението да се изгради нещо, или в случая 
– да се създаде общата визия на обекта, по подразбиране - в художествен 
аспект. Аналогично, гръцкият architekton е главният майстор. Всъщност, в 
по-нататъшното развитие на професията, под „архитектура“ дълго време се 
е разбирало именно проявлението на видимите качества на строителния 
обект, на неговата обвивка – и то екстериорна, а дори и днес – въпреки при-
добитото широко съдържание на понятието, често го употребяваме, за да 
изразим някаква обобщена визия, или характеристика на обектите (напр. 
„архитектура на жилищните сгради“ и др.).

В имперския период на Рим, успоредно със строителството на раз-
кошни дворци и резиденции, става популярно изграждането на богато озе-
ленени и декорирани градини към тях. Те се оформят основно във вътреш-
ните дворове – перистил, на богатите жилища (domum, casa, villa), площта 
на някои от които достигала до няколко даа. В по-богатите жилища (вили), 
перистилните дворове са и повече от един. Градини се организирали и в 
откритите рекреационни пространства (вътрешни дворове – palestra, 
lapidarii) към някои от по-големите терми. Климатът на полуострова поз-
волява да се садят вечнозелени и вечноцъфтящи растения. Перистилните 
пространства са основно преходни към вътрешни помещения в жилището, 
а с превръщането им в градини се ползват и за отдих, посрещане на гости и 
забавления. Разнообразното озеленяване е съчетано с малки водни площи, 
скулптурни и декоративни стенни украси (фрески). По-големите градски 
жилища (villa urbana) и извънградските (villa suburbana - крайградска вила; 
villa rustica – селска/провинциална вила) съдържат и самостоятелни площи 
за овощни градини, някои от които също са били оформяни като места за 
отдих и/или отглеждане на редки растения – като ботанически градини. 
Обект на такова оформление са отново само жилищата на олигархията. 
Афинитетът към природната среда в укрепените масивни сгради проличава 
от преноса на флорални мотиви във вътрешните помещения – често цели 
градини, изрисувани във фреските по стените в интериора.

Не са известни създателите на тези характерни обекти. За това се из-
искват специални познания и умения, които са по-различни от просто ово-
щарските практики на населението. Известни са отново имената на владе-
тели и патриции, наложили изграждането на значими зелени пространства, 
напр. „домус Августана“ (Флавиите, Рим), „къщата на Лорей Тибурти“, „къ-
щата на Диодор“ (Помпей) и др. Единствено запазени данни за мащабно 
строителство на неограничени озеленени пространства са за „градините 
на Нерон“ (Сервилианските градини). Намират се между Палатинския и 
Ескилинските хълмове и са част от огромния дворцов комплекс на импе-
ратора, който така и остава недостроен след опожаряването на Рим през 
64 г.н.е. Останали са описания и рисунки на градините, по които части от 
тях се реконструират по настоящем. Проличава липсата на опит и умения 
на строителя да овладее широките незастроени пространства – няколко 
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десетки хаа, без ясна композиция и 
функционални връзки. Подредбата 
им представлява редуване на ком-
пактни площи с различни видове 
дървета, лозя, морави, изкуствено 
езеро и няколко сгради, ограниче-
ни от алейна мрежа на принципа на 
римското градостроителство. Така 
или иначе, замисълът и мащабът на 
реализацията са впечатляващи.

Най-ранните сведения за по-
добно мащабно зелено строител-
ство в древен Рим са от средата 
на I в.пр.н.е. Това са т.нар. „гради-
ни на Салустий“. За тях има само 
упоменаване в някои текстове от 
него време и по-скоро - за събития, 
свързани с тях, и никаква информа-
ция за планировката. Имотът се е намирал извън северната крепостна сте-
на, между градската Порта Колина и хълма Квиринал. Салустий го откупу-
ва като част от конфискуваното наследство на Гай Юлий Цезар, след убий-
ството на последния. Салустий е емблематична личност, патриций и член 
на Сената; политик, общественик, 
писател, военноначалник, админи-
стратор. Използвайки привилеги-
рованото си положение при Цезар 
и с манипулативни схеми, успява 
да се сдобие с голямо количество 
имоти в Рим и провинциите, за кое-
то в последствие е бил преследван 
от противниците му. Сигурно не 
е бил много наясно за какво ще му 
служи този неочаквано придобит 
огромен имот, но воден от търгов-
ския си нюх, решава да не го оставя 
да буренясва и го благоустрои със 
залесяване – нещо, което е било 
нетрадиционно за времето си. По-
степенно са построени и различни 
обекти – резиденция, храм, пави-
лиони за отдих (белведерета), алеи 
със статуи и др. Мястото явно е 
било уникално и става много попу-
лярно в Рим. Може да го определим 

фиг. 86. Градините на Нерон. По много 
малко материални следи и по описания са 
правени твърде различаващи се хипоте-
тични реконструкции.

фиг. 87. Градините на Салустий. Един-
ствена запазена илюстрация от V в.
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като първия известен пример за „паркостроителство“ на континента. Мно-
го е вероятно да е послужил като модел за градините на Нерон. Толкова се 
харесва, че вторият римски император Тиберий решава да го одържави от 
наследниците на Салустий (с обвинения, че имотът е придобит с подкупи, 
което не е без основание) и практически да си го отдели за лично ползване. 
„Паркът“ със сградите и скулптурите се превръща в една от резиденциите 
на римските императори – от тогава там са живели за по-кратко, или по-
дълго Нерон, Диоклециан, Константин, Веспасиан, Аврелиан и Нерва. Оп-
устошен и разграбен е от вестготите при нашествието им в Рим през 410 г.

Има откъслечни данни и за други градини-паркове, строени приблизи-
телно по същото време и в последствие, когато изграждането им се превръ-
ща в мода. През последната четвърт на I в.пр.н.е. са изградени „Емилиянски-
те градини“ около комплекса на базилика Емилия, реконструирана по това 

време от римския магистрат Марк 
Емилий Лепид (от патрицианския 
род на Емилиите). Емилиянските 
градини, както и градините на Не-
рон, са унищожени от пожара в Рим 
през 64 г.н.е. Този период от около 
500 г. – средата на I в.пр.н.е., до пада-
нето на западната Римска империя, 
се приема за начало в развитието 
на декоративното градинарство, но 
все още не и за начало на целенасо-
чено паркостроителство.

Безспорно е, че античен Рим има съществени приноси в развитието на 
сградните типологии, строителните конструкции и технологии, взаимоотно-
шенията в строителния процес, и като цяло – в подходите към организация 
на жизнената среда във всичките ѝ аспекти, а от друга страна - в издигане на 
значението и формиране на отношение към строителната/архитектурна дей-
ност. Архитектурата добива своя теория (поставя се началото на архитектур-
ната история и теория). В I в.пр.н.е. Витрувий (Марк Витрувий Полион, около 
80-15 г.пр.н.е.) пише трактата „За архитектурата“ („Десет книги за архитекту-
рата“) – първият известен научен труд по тази тема. Посвещава го на току-що 
самопровъзгласилия се за император Октавиан Август (явно претендиращ и 
за „главен архитект“ на империята, „по волята на боговете“), като всъщност 
благодарение на този интелигентен подход, успява широко да го разпростра-
ни и наложи приложението му. Трактатът има за цел да създаде единен регис-
тър от дисциплини, с модели на техни реализации, необходими на римския 
архитект по онова време – от проектирането на храмове, обществени сгра-
ди и жилища, до планирането на градове, селища и територии, включително 
детайлите, материалите, и конструктивните и технологични принципи на из-
граждането им. Едновременно с това, пресъздава и елинистичната естетика, 
основана върху представите за взаимообвързаност и пропорционално един-

фиг. 88. Перистилните градини – еманация 
на античното градинарство.
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ство между човешкото тяло, архитектурата и Вселената, подчинени на природ-
ните/космическите хармонии. Трудът повлиява развитието на архитектурата 
чак до края на XIX век – до налагането на съвременната архитектура над кла-
сицистичната (вж. по-нататък в материала).

В този контекст, отчитайки и прецизното разпределение на заетост 
в римското общество (по-преди описано в раздела), архитектурно-строи-
телната дейност е поставена в регламенти, които я определят като професия 
около началото на Новата ера, по днешните разбирания за съдържание на 
понятието. Утвърждаването ѝ обаче, и то – архитектурата като специфична 
такава, става много по-късно.

На римската цивилизация се приписват множество инвенции – не само в 
сферата на строителството. Истината е, че повечето от тях (сградни типологии, 
арк-сводовата конструктивна система, бетона, иригациите, хипокауста и др.) – 
ако не всичките, съществуват и преди римляните, но те не просто ги заимстват, 
но и усъвършенстват и претворяват спрямо характера на епохата. Успяват да 
го направят благодарение на дългите периоди, в които владеят огромни тери-
тории от Стария свят (за разлика от мимолетния проблясък на интровертната 
древногръцка). Но благодарение и на специфичните политики на асимилация 
и културна доминация, които практикуват. Поданиците, вкл. и тези в анексира-
ните провинции, са били горди че са „римляни”. Почитали са историята на дър-
жавата, още повече тези които не са знаели собствената си. Приемали са всичко 
в границите на тази територия за „римско”. Несъмнено това е допринесло и за 
достиженията в културни и обществени нива – монументалната и художестве-
но третирана материална среда е създавала увереност в мощта и вечността на 
империята. Постройките и съоръженията са ценени не само по тяхната ути-
литарна пригодност и естетика, но и заради символиката им, пораждаща пре-
клонение и вдъхновение. Продуктът на тази идеология е толкова печеливш, че 
в последващите векове разсипаната от междуособни войни западна Европа се 
стреми да я пресъздаде, за да прекрачи прага на разрухата и безвремието.

Римските архитекти успяват да „изцедят“ ордера до максималните 
възможности на материала, като го прилагат не само към гредоподпорната, 
а към всяка позната конструктивна система и в разновидности. Утвържда-
ването на римските архитектурни стилове протича между средата на I и 
средата на II в.н.е. – времето на широка експанзия на империята и бурно 
строителство. Следват около два относително спокойни века – поне за 
вътрешността на държавата и част от провинциите. Строи се основно за 
нуждите на аристокрацията и войската – вкл. цели градове. В IV век източ-
ната империя поема инерцията на това развитие, до апогея си в средата на 
VI век. Постепенно превес добиват гражданските и църковно-религиозни 
обекти. Архитектурната композиция е с фина естетика, отразяваща ясно 
изявени принципи на хармонизация (пропорции, архитектурен мащаб, съ-
подчинение, степенуване на открити, покрити и междинни пространства 
и т.н.), с минимализиран в достатъчност детайл, което прави красотата ѝ 
универсална, звучаща актуално и днес. Затова е „класическа“, а римските 
архитектурни стилове – класически, в допълнение към древногръцките.
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Трудно е да се каже, дали класическите стилове се прилагат по някакъв 
хронологичен, или териториален принцип. Вече след IV век и във Византия те 
не са обект на ясна диференциация – често се смесват, ползват се готови по-
ранни елементи, а съчетанието с източни традиции налага термина „византий-
ски“ – за културата, за архитектурата, колкото и противоречив да е като ети-
мология (за източната римска империя, а не за града Византион), и съдържащ 
дори повече разновидности отколкото петте римски стила. Все пак има някои 
констатации, без да са правила – прилагането на тосканския в представител-
ните сгради в ранните години на империята; афинитетът на Флавиите към ко-
ринтския стил, а и изобщо като че харесването на този стил и на композитния 
от клира и др. Ярък пример е Колизеумът – строен през последната четвърт от 
I в.н.е. при Веспасиан (първият император от Флавиите), който е като паноп-
тикум на ордерната система: в три нива последователно са изявени тоскански, 
йонийски, коринтски стилове в полуколоните, а в най-горното – композитни 
капители върху пиластрите. Умелото прилагане на псевдоордерната система 
към стенната плоскост е друго постижение на Рим и фактически преход към 
скелетните конструкции. Въпреки хармоничното пропорциониране между 
елементите с различна статическа устойчивост, водещо до тектонична изява 
на масите, все още оразмеряването и свързването на тези елементи с различен 
конструктивен характер не са достатъчно усвоени, за да се изгради самостойна 
многоетажна скелетна конструкция. За разлика от куполните конструкции, къ-
дето се постига съвършенство при касетирането им (вж. Пантеона и др.).

фиг. 89. Класически архитектурни редове (ор-
дерни системи) в относително реалистични 
съотношения:
• Горе (от ляво на дясно): дорийски, римодорий-
ски, римодорийски, йонийски, римойонийски, ри-
мойонийски, коринтски, римокоринтски;
• Долу (от дясно на ляво): тоскански, римо-
дорийски, римойонийски, римокоринт-
ски, композитен; последният наричан и 
„римски“/“романски“, поради инвенцията му 
от Рим. Често римският ордер е „качван“ на 
пиедестал – за разлика от гръцкия, което хи-
тро позволява да се увеличи височината му, без 
да се променят пропорциите и стройността 
на самите колони.
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фиг. 90. Етруска гробница в Тарквиния, 
близо до Рим, Италия; X-VIII в.пр.н.е. Не 
е ордерна система, но е откровена „до-
рийска“ колона. Аналогия с тракийската 
гробница „Шушманец“ до гр. Казанлък, V 
в.пр.н.е. – две колони една зад друга; в пед-
дверието йонийска, в камерата дорийска. 
Двата ордера – дорийски и тоскански, са 
с почти идентичен изглед в някои изпълне-
ния. Тосканската колона се счита за она-
следена от етруските (туски, тоскански).

фиг. 91. Етруски храм-гробница в Чер-
ветери, близо до Рим, Италия; IX-VIII 
в.пр.н.е. – вж. стилизирани „йонийски“ ка-
пители. Легендата обаче гласи, че полуми-
тичният архитект Ройкос се вдъхновява 
от затиснат с камък и повил се в краища-
та чертеж докато строи храма на Хера в 
Самос (Йония) – около 560 г.пр.н.е., за да 
измисли формата на капитела. Твърди се, 
че това е първата постройка в йонийски 
стил, просъществувала само около десети-
летие. Не са известни други произведения 
на архитекта.

фиг. 92. Етруска гробница в Червете-
ри; VII в.пр.н.е. – псевдоордерна система с 
псевдо-“коринтски“, или „композитен“ ка-
пител? Тук, легендата приписва изобретя-
ването на коринтския стил на Калимах (V 
в.пр.н.е.), след като се разчувствал от букет 
разпръснати акантови листа в кошница, 
поставена върху гроба на младо момиче. 
Нищо повече не се знае за него; по това време 
в гръцките полиси живеят няколко изявени 
личности с това име. Всъщност, първото 
произведение в този стил е златна лампа, 
горяла непрекъснато в Ерехтейона.

фиг. 93. Канализация под Рим от ранното 
царство, VIII-VI в.пр.н.е. Съвършена сводо-
ва конструкция, в много добро състояние и 
днес.
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Част от приносите на Рим обаче биват за известно време забравени.

фиг. 94, 95. Римската инсула – гениално прозрение, определило не само сградна типология 
и модел на обитаване, но и естетика, и обществени стандарти за столетия напред. Не са 
потвърдени хипотезите за подобни строежи от дърво още в колониалния гръцки период 
на Апенините. След големия пожар в Рим през 64 г.н.е. са изграждани от камък и тухли. В 
периода на най-голямо пренаселване на града от средата на III до началото на IV в. дости-
гат до 7-8 етажа, като ограждат периферията на цели квартали, с безистени и вътрешни 
дворове. Самостоятелните таберни, работилници и складове в партерите се обединяват, 
за да се пести площ и да се привличат и случайни посетители, и така се появява и „супер-
маркетът“ като функционална единица. В Рим е запазена голяма част от пететажната 
Insula dell‘Ara Coeli, която е обитавана до преди петдесетина години. На снимката в дясно 
- централната Via-Nazionale в Рим, със сгради от преди 60-70 до над 100 години.

фиг. 96. Тектониката и сдържаната 
естетика на инсулата, постигнати по-
ради липсата на необходимост от вся-
какво преоразмеряване и украшателство, 
се оказват изключително подходящи за 
тоталитарната жилищна архитектура. 
Възникналата в Италия фашистка идео-
логия имплантира в тази образност мо-
щта, стабилността, непреходността на 
имперското величие. Заимстват се дори 
идентични компоненти на архитектур-
ната композиция – етажност, членения, 
пропорции, детайл и колорит.

фиг. 97. с. Калката до Витербо (градът 
на етруските), близо до Рим, област Ла-
цио. Постройките са в забележително ед-
ностилие, градени между XIV-XIX в. И днес 
се населява от около 1000 човека. Подобни 
селища и в други региони на Италия, и най-
вече в Тоскана, са десетки. Не може да не 
се отчете преносът на традиции не само 
в естетиката, но и в конструкциите, от 
античната римска архитектура – сякаш 
всички стилове след нея до XIX век са я под-
минавали в бърз ход, плашейки се от нена-
рушимостта на нейното съвършенство.



ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА И ПРОФЕСИЯТА НА АРХИТЕКТА 79

срЕдновЕковиЕ
Следващите около петстотин години след залеза на западната Римска 

империя са определяни в популярната история като „мрачно, тъмно“ Сред-
новековие (ранното Средовековие), през които „не се случва нищо“. „Сред-
новековие“ става синоним на изостаналост.

Преди всичко, трябва да сме наясно, че не само империята, но и Ев-
ропа се разделя на източна и западна, и с циклични флуктуации и смислови 
модификации на тази граница, тя остава и до днес. Всъщност, оценъчният 
подход към Историята би я изявил още при възникване на цивилизациите в 
източната част на Средиземноморието - праисторическите, а дори още по-
ранните неолитни. Нормално е цял континент, населен с различни етноси и 
народи да не се развива компактно през хилядолетията. В този конгломерат 
от постижения и падения, не е задължително да се определят първенства и 
доминации, тъй като в различни периоди всяка по-ярко изявила се култура 
е допринасяла за общия прогрес.

За съжаление, историческите явления и процеси не са адекватно изу-
чени и обективно представяни в историята на Европа. Докато за „мрачното 
и тъмно“ западно Средновековие е писано със столетия и е категоризирано 
в приемственост, етапи, цикли, стилове и приноси, то за възхода по също-
то време на източната Римска империя и възникващите други държави, и 
техните постижения и влияния, са споменавани предимно хронологично 
подредена фактология и статистически данни. Всъщност, колко „тъмно и 
мрачно“ е Средновековието?

За падането на Римската империя (западната Римска империя), 
знаем, съществуват няколко „точни“ дати (вж. до тук в материала и в 
Приложения), но разпадът ѝ не е определен с точна дата, а е процес, 
продължил от няколко десетки, до няколкостотин години в различни ас-
пекти, и започнал след апогея ѝ в средата на II в.н.е. Трансформацията в 
друга културна епоха не следва точни дефиниции. За проследяването ѝ 
трябва да се установят съдържателни промени в надстроечната общест-
вена обстановка, в т.ч. в строителството – по мащаби, технологии, сти-
листика и т.н.

В средата на V в.н.е. централна и западна Европа, Скандинавия, Бри-
тания, са разпокъсани на хиляди малки владения, противоборстващи за 
оцеляване. Още през III в. обаче, на територия, обхващаща части от днеш-
ни югозападна Германия, североизточна Франция, Швейцария, части от 
Белгия и Нидерландия, се сформира съюз на протогермански племена, 
т.нар. „франки“. В края на V в. съюзът прераства в централизирана държа-
ва с династично управление, която постепенно подчинява всички конти-
нентални територии, установявайки граници на юг/югоизток с Византия 
и на югозапад с Омаядския халифат. Франкската (някъде - Каролингска) 
империя ще играе основна роля в историческите процеси през следващи-
те столетия.
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фиг. 100. Най-голямо териториално раз-
пространение на Римската империя в сре-
дата на VI в.н.е., след падането на Рим. Все 
още считана за единна държавна структу-
ра, но именувана „източна“, отчитайки 
все пак, че етимологията на наименова-
нието е от вече не съществуваща величина 
– столицата гр. Рим. След XVII в. навлиза 
и понятието „Византия“ – по името на 
града (Византион), който Константин 
превръща в новата си столица.

фиг. 101. Край на Римската империя. Из-
точната ѝ част и Франкската империя 
са двете централизирани държавни обра-
зувания в края на VIII и началото на IX в. 
на континента. Към тях, на картата на 
Европа, скоро ще се присъедини и България 
при хан Крум (след 803 г.). На Пириней-
ския полуостров се формира Омаядският 
халифат. През 800 г. Карл Велики е обявен 
за император на западната империя, но 
титлата му е призната от Константи-
нопол едва през 812. След което римският 
Папа и константинополският Патриарх 
започват истинска надпревара в короняс-
ване на кралски особи.

фиг. 98. Най-голямо териториално разпрос-
транение на Римската империя в средата 
на II в.н.е.

фиг. 99. Стабилизиране на Римската им-
перия със столица Константинопол в сре-
дата на IV в.н.е
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Междувременно, през същите територии са преминали вече готите 
(по-късно - вестготи, истготи) – няколко инвазии между средата на III и 
края на V в., а почти през целия пети век шетат хуните. През VI, VII и VIII 
в. франките спират походите на запад на славяни, авари и хазари, а в IX в. 
и на норманите. Така гласи официалната история, като произходът и на-
родността на тези племена остават недостатъчно изяснени. Някои от тях 
успяват да формират държавност за кратки периоди от време, а готът 
Теодорих (Велики) дори е провъзгласен през 476 г. за magister militum 
praesentalis – императорски наместник, нещо като „княз“, „супершериф“ 
за военно време на областта Систово (около днешен гр. Свищов, с цен-
тър античния Нове), а от 497 г. – за крал на всички готи и първи регент 
на империята, чиято западна част е вече в разпад. Така, от завоевател, 
той се превръща в неин защитник, в чието си качество и загива през 526 
г. Аналогична схема, следваща принципа „разделяй и владей“ се прилага 
и по-късно – с цел привличане на франките за съюзници, които обаче се 
оказват не толкова всеотдайни, до коронясването на Отон I през 962 г. 
за „император на Свещената римска империя“, което се счита и за нейно-
то създаване, а фактически - за признаване на Франкската (източна) им-
перия за правоприемник на античната Римска.* Другата призната цен-
трализирана средновековна държава в Европа и единствена не-римска 
християнска е България, след като в 913 г. константинополският Патри-
арх обявява Симеон I Велики за „император на гърци, българи и власи“. 
Върху територията на Европа обаче, от дълбока Древност съществуват и 
други народности, споменавани до тук в материала – келти, скити, тра-

* Наименованието „франки/франци“ е нарицателно - свързано с английското прилагателно 
„честен, открит, откровен“ (frank - първоначално означаващо „безплатно“). Има и предполо-
жения, че произлиза от германската дума за „копие“ (както е и на староанглийски и на старо-
скандинавски). Думи на други германски езици, означаващи „свиреп“, „смел“ или „нахален“, 
също може да имат значение за присъждане на името. То е въведено от римляните още през 
II-III в.н.е. и се отнася за група племена (салиани, скири, рипуари, др.), населявали въпросната 
компактна територия по него време, без дори да има яснота, дали са с единен произход. По-
вечето теории лансират имиграцията им от югоизток, неясно точно откъде, още преди Нова-
та ера, във времена, когато разрастващата се Римска република ги изтиква на северозапад от 
границите си. Има и митологични преразкази, определящи ги като част от разселващите се 
след Троянската война народи (тълкуване на текстове от „Енеида“ на Омир). Последното е 
с изявен идеологически заряд, сугестиращ родство с някои италийски племена и директно с 
основателите на Рим, което ги представя не като наложили се силово в Свещената империя, 
а като логично правоприемащи наследството на античната Римска. Тази мъглява хипотеза из-
грява ярко при фашизма в XX в., който постулира, че приема историческата предопределеност 
да възражда райховете (царства, империи) на народността, създала – според тази идеология, 
цивилизацията на континента, и днес незаслужено разцепена в държавите Германия, Италия, 
Франция, Дания, Нидерландия, Белгия и части от съседни, чрез което да гарантира възражда-
нето и прогреса на тази цивилизация.
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ки, сакси, гали, баски, белги, лонгобарди и др., някои от тях създали дър-
жавни обединения просъществували за кратко в Античността, но чиито 
следи не се губят и до днес.

Очевидно, много неща се случват в петте века от разпада на едната 
империя до конституирането на другата, претендираща за нейна наследни-
ца. Далечните преселения са спрени, но Европа ври и кипи от комшийски 
разправии, целящи да се завоюва колкото се може повече жизнено прос-
транство и да се окрадат чуждите богатства, при свиващите се стопанства. 
Обществените взаимоотношения коренно се променят. Управлението тър-
пи инерция от имперската централизация в лицето на трудно налагащи се 
монарси, стремящи се по-скоро към сюзеренна власт и закрепостяване на 
поданиците, комбинирани с форми на робовладелство. Единственият на-
чин за оцеляване на разпокъсаните феоди е затварянето им зад колкото се 
може по-яки стени. Затворената общност интуитивно се стреми към все 
по-голяма самоизолация, с цел защита на постепенно придобиваното, но 
с това се и самоограничава. Деградират и качествата на материалната сре-
да - строителството е спорадично и се изразява основно в реконструкция 
на наследеното от Рим, изличават се първообрази, прекъсват се традиции. 
Като ново строителство се изграждат предимно замъци и крепости. Църк-
вата е едиствената общопризната институция и постепенно се интензи-
фицира строителството за нейните нужди. Технологиите са опростени, 
високите строителни уменията от Античността, както и за създаването на 
градове, не намират поле на приложение. Присъстват обаче и традициите 
на автохтонното население и на новите завоеватели. Техните влияния, до 
колко внасят новаторство в технологиите, образността и типологиите, не 
са изследвани – оценката на състоянието на средата е базирана основно на 
качествата на римското наследство.

В същото време, Европа се християнизира. Църквата става движе-
ща сила за последващото обновление на средата. До колкото са запа-
зени познания от Античността и са генерирани нови, то това е заслу-
га предимно на манастирските общности. Чак до средата на IX в. те са 
единствените научни и културни средища в Европа.* Със съзнанието 
за идеологическо всевластие, римските папи постепенно налагат волята 
си за обединение на разпокъсаните владения и трансформацията им в 
Свещена римска империя. В средата на VIII в. властта върху консоли-

* Юстиниан I Велики закрива Атинската школа (модификацията ѝ към него момент) в 529 г. 
През 849 г., при император Михаил III е създадена Магнаурската школа в Константинопол; в 
885 г. – Преславската книжовна школа; в 886 г. – Охридската книжовна школа; през 990 г. – 
академията в Салерно; в 1088 г. – Болонският университет, официално признат за най-стария 
в Европа, съгласно общоприетите днес критерии за такъв тип учебно заведение. Два от пър-
вите три учебни центрове в Европа (IX век) са на територията на първата Българска държава.
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дираните франкски територии се поема от династията на Каролингите* 
(вж. фиг. 101). Континентът относително се умиротворява, което дава 
тласък на развитието на стопанството, науката и културата. Църквата е 
богата и е основен меценат в строителството на нови дворци и жилища 
за клира, на църкви и манастири, приюти; на университети, библиоте-
ки, на пътища и мостове, на благоустрояване на градски пространства 
(площади) и др. Бидейки единствените „учени“ хора, средновековните 
монаси са главните организатори, „проектанти“ и изпълнители на стро-
ежите. Имена на изявени строители рядко са останали известни** – от-
ново „върховни майстори“ са папите, висшите духовници и монарсите. 
Постепенно дейността се разширява, технологиите се усложняват, по-
явяват се нови занаяти и съсловните общности се диференцират. В ин-
вестициите в обществено строителство се включват и градските управи 
(муниципалитети) на забогатяващите свободни градове, както и фор-
миращата се буржоазия. Това е вече периодът на преход между Романи-
ката и Готиката – така определените културни епохи, със съответстващи 
архитектурни стилове в западноевропейската история. Процесът тече 
неравномерно и с различни особености в различните части на Европа.

Умиротворяването на континента - в заетите огромни територии от 
Франкската държава, разбира се, не е константно състояние. Периодичните 
противопоставяния между Меровинги и Каролинги, и между претенденти за 
наследствени права и от двете династии, водят до окончателно разцепване на 

* В средата на V в.н.е. по-горе описаните компактни територии в западна Европа са подчинени 
на властта на Меровех (Меровей, Меровий), водач на салическите франки, от тогава нарича-
ни „меровинги“ („дългокоси“, от дълга коса - „мунд“, символ на магическа сила в древногер-
манските вярвания). По това време римската църква трескаво търси инсигнии на върховната 
власт, след разпада на западната империя. Решава, че най-силните за времето – династията на 
Меровингите, са преки наследници на Христос и само тя има правото да ги коронясва за кра-
ле. Съществува такава притча, че бременната Мария-Магдалена достига до тези най-отдалече-
ни територии, бягайки от преследването на римляните в обетованите земи и тук ражда сина 
на Исус Христос, от когото произлиза династията на Меровингите (в основата на творбата 
на Дан Браун „Шифърът на Леонардо“ и едноименния филм). Симбиозата между религия и 
власт се оказва изключително успешна и за две-три столетия всички подчинени във въпросни-
те територии се прекланят като „преки поданици“ на Христос. Католическата църква приема 
именно Мария (Дева Мария, или Мария-Магдалена?) като монотеистичен символ в христи-
янската религия, обвинявайки Православието за триединството. Настъпва относително уми-
ротворяване в земите на Меровингите, нещо като последните десетилетия на презадоволя-
ване в Римската империя, и епохата на „ленивите“ (меровингски) крале, които постепенно 
отстъпват реалната си власт на майордомите (оперативни управители на владенията). Един от 
тях – Карл Мартен, застава начело на обединена армия, спряла нашествието на арабите при 
Поатие в 732 г. и реално поема цялата власт над кралството. Няколко десетилетия по-късно 
Папа Лъв III провъзгласява внука му Карл (Велики) за император на римляните, пропускайки 
„библейското“ потекло на Меровингите. От тогава, противопоставянето между двете динас-
тии е в основата на много опустошителни конфликти в Европа и има отглас и в днешните 
политически процеси на континента.

** За разлика напр. от традициите в арабския свят, проникнал за почти 800 год. на Пиринеите, 
а по-късно чрез османците – и през Балканския полуостров, където аналогично на древна Гър-
ция, се тачи майсторът на строежа/архитект -  mimar; главен майстор – kodja mimarı.
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империята в средата на IX век, скоро след смъртта на Карл Велики. Това е го-
лям удар и за римската църква, която губи мощния си светски транскрипт и 
то скоро след като е изменила на предишния (Меровингите – вж. по-преди 
в материала). В началото на X век все пак се консолидират две самостоятел-
ни държави – източно и западно Франкски кралства. Източното се оказва по-
стабилно и по-сговорчиво с Рим, и в 962 г. Папа Йоан XII бърза да короняса 
владетеля му Отон I за „император на Свещената римска империя“, за да си 
осигури съюзник срещу нахлуващите на Апенините нормани. Западното е в 
основата на създаващата се друга европейска държава – Франция*.

Норманите са последното преминало през Европа преселение. То 
започва около началото на IX в. от Скандинавия, по двете срещуположни 
периферии на континента, заобикаляйки Франкската държава, която е не-
преодолим фактор, бидейки в апогея си по това време.**

Любопитната историографска справка идва да покаже неспирните 
разнопосочни процеси, протекли в западна Европа до относителното ѝ 
умиротворяване в края на XV в. и появата на Ренесанса. Започнала е ерата 

* Някои сочат годината 843 за създаване на френската държава, но това не е съвсем коректно, 
тъй като тогава империята на Карл Велики се разделя на три между внуците му, а после следва 
около столетие на противоборства, обединяване и разпад на кралства и т.н. – до 962 г., когато 
източната част от преди огромната империя се оказва в основата на Свещената римска империя, 
а западната продължава развитието си като самостоятелна (но все още не напълно обединена) 
държава. Освен това, подменени са и династиите – Отон I е от сакските племена, преди под-
чинени на франките, а западното кралство е овладяно от Капетингите (династия 987-1328 г.) 
– далечни родственици на Меровингите. Първоначално това кралство е компактна територия, 
в географския център на която е дн. департамент Île-de-France със столицата Париж (буквално 
„островът на Франция“, или „островът на франките“, но исторически, името вероятно произлиза 
от старофранкското название Liddle Franke - „малка Франкия/Франция“). Следват периодични 
консолидации около тази територия, но се счита, че Франция се превръща в унитарна държава 
едва след приключване в нейна полза на стогодишната война (1337-1453 г.). Средновековни-
ят апотеоз на германските племена с поставянето им в основата на Свещената римска империя 
(Първи германски райх) обаче е лоша „услуга“, тъй като ги обезличава и води до столетни бор-
би за обединението им в самостоятелна държавност, които започват при разпространението на 
протестантството (в края на XVI в.) и приключват (за около половин век) в 1871 г. с обявяването 
на Втория германски райх (с император Вилхелм I и канцлер Ото фон Бисмарк).

** Норманите/норманди (франкски език: northmanni; френски: normands; латински: nortmanni 
– буквално „северни хора“) са викингски, скандинавски племена, които извършват периодични 
набези в Британия и северните части на континентална Европа още от III/IV в.н.е. (документи-
рано, а вероятно и още по-рано), достигайки до устията  на р. Днепър. Имат влияние върху фор-
миращите се тогава първи британски, германски, прибалтийски и руски държавни образувания. 
Твърдят се родствени връзки с франките. След VIII в. започват да формират трайни усядания по 
все по-отдалечени от родните земи територии. В X век успяват да се установят главно в южните 
части на дн. Италия с островите Сардиния и Сицилия, и по северозападните части на континента 
– днешна област Нормандия. Поради смесване с местните етноси и особено – с управленските им 
прослойки, обменяйки традиции, умения и език, са считани за различна народност от викинги-
те. В българската история има откъслечни данни за спорадичната им поява по тогавашните наши 
земи от края на VIII до началото на X в., като „големи, зли хора“, които заграбват и унищожават 
всичко откъдето са минали. Явно не са повлияли на хода на историята ни, тъй като основният им 
трафик е бил вероятно насочен още по-наюг, по море. През 1185 г. обаче, норманите от сформи-
раното Сицилианско кралство, буквално сриват Солун.
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на Великите географски открития и от бранеща се от нашествия, Европа се 
превръща в експанзионистка сила.*

Ясно е, че в подобен конгломерат от събития и взаимовлиянията на 
постоянно смесващи се култури, не може да не се появат нови стереотипи. 
По-скоро не достига времето същите да се утвърдят като нова естетика. 
Казионната история не признава постижения по време на ранното Сред-
новековие (V-X в.) и постулира „възникването“ на Романиката и Готиката 
през развитото Средновековие (X-XIII в.), като приемственост на древно-
римската архитектура (култура) и преносът ѝ към последващите Ренесанс, 
Барок и др. Но още в VIII в., в консолидираната империя на Карл Велики 
развитието на изкуства и науки води до шедьоврите на Каролингското въз-
раждане; по същото време във Византия започва ерата на културен възход, 
следващ политико-икономическия през VI в.; в IX в. се създват първите ев-
ропейски учебни и научни центрове – Магнаурската, Преславската и Ох-
ридската книжовни школи (краят на IX – началото на X в. е т.нар. „Златен 
век“ на българската средновековна култура и изкуства) и т.н. Във всички 
тези територии „Рим“ е отдавна забравен и трансформиран, а някъде и 
дори непознат.

Това културно многообразие все пак не остава пренебрегнато. В 
официални справочници са определени и пред-Романски, Нормандски, 
до-Нормандски, Каролингски и др. стилове – не само в архитектурата, а 
и в различни сфери на изкуствата. Византийската, скандинавската архи-
тектура, архитектурата на зараждащата се руска държава, на българска-
та държава, мавританските влияния от Пиринеите и др., предпоставят 
разглеждането на културните изяви по-скоро на регионален принцип, 
отколкото като производни на някой „универсален“, пан-европейски 
стил. Това са отнася и за последващите Ренесанс, Барок и др. По-късно 
френските академици** от XVII век ще отрекат изобщо приемственос-
тта между тези течения, като обявят техния Класицизъм за единствени-
ят преоткриващ Рим, противопоставяйки го на властващия в останалата 
част на Европа по това време папски Барок. Тези твърдения те поста-
вят на „изследователска“ основа, в контекста на изобщо зараждащия се 
интерес към Древността тогава. Това провокира масирано изучаване, 

* 1443 г. – последен (четиринадесети) кръстоносен поход, последните пет бидейки провеж-
дани на територията на континента; 1453 г. – край на „Стогодишната война“; в същата година 
– падане на Константинопол под османска власт; 1492 г. – окончателно изгонване на маврите 
от континента; 1529 г. – неуспешна обсада на Виена от османците и др., след което Европа не 
търпи мащабни военни конфликти на територията си за около столетие.

** През 1635 г. е основана френската Академия по инициатива на кардинал Ришельо. Първо-
начално замислена да изследва и подобри (облагороди) езика на французите, обръщайки се 
към древната риторика, в следващите четири десетилетия тя приютява почти всички развити 
тогава науки и изкуства.
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категоризиране, разпространение и налагане на „истории“ на Европа, с 
които всяка държавна или династична власт се стреми да задели за себе 
си колкото се може повече исторически заслуги и принадлежност към 
обявения първоизточник на съвременната цивилизация – древна класи-
ческа Гърция (чрез нейния приемник Рим), за да се достигне около нача-
лото на XIX в. до „написването“ на общата история на Европа - такава, 
каквато все още се изучава и днес. Нещо повече – френските класици 
не считат Романиката за явление, а за етап в непрекъсващо развитие на 
римската култура след V в., което да е заслуга на Меровингите, и обвиня-
ват Папата (папската институция) в безчестие, че неправомерно пренася 
божието благоволение над Каролингите, с което прекъсва това развитие, 
за да бъде все пак донякъде съхранено и „преоткрито“ в X век по техни-
те земи, а Готиката – за инвенция, случила се пак там – в историческия 
център на възникване на френската държава.* Впрочем, тези теории – 
въпреки крайни, не са лишени от основания, отчитайки строго истори-
ческите факти (вж. по-нататък графики и анализи). Както е известно, ако 
не всички и не най-ранните, то най-изявените следи от тези стилове са 
коцентрирани на територията на днешна Франция.

От другата страна на Ламанша гордите британци и сега отричат как-
вото и да било влияние върху тяхната архитектура (в различни аспекти – и 
на културата изобщо) от континента, и безусловно – от католически Рим. За 
тях историческото развитие на строителството на Острова е с една-един-
ствена предпоставка – нормандската архитектура, повлияна от до-нор-
мандска местна и с апогей във викторианската през XIX век. Тази нагласа 
- също не без основания, е подхранвана с мейнстрийма на династическите 
спорове в западна Европа през столетията, като дори и там където днес не 
властват монарси, продължават да се генерират ако не териториални, то по-

* Полу-легендарната поява на Готиката, според тази притча – неясно от кого и кога точно 
измислена, се обвързва с името на един-единствен човек – абат Сугерий, който изведнъж 
решава да реконструира абатството Сен Дени между 1135-1144 г. в „нов, невиждан до то-
гава стил“. От тези градежи днес е останала само църквата (абатството е преизграждано и 
в последствие), днес в предградие на Париж - Saint Denis, Île-de-France. Самият Сугерий 
(1081-1151 г.) е бил действително изключителна личност – висш духовник, дипломат, учен, 
дори кралски регент. Доколко самият той е „строил“, или поне инициирал реконструкция-
та на абатството не е ясно, предвид традицията такива мащабни постижения да се припис-
ват тогава на водещите монарси, аристократи и духовници, но е известно – поне за сега, 
че прави първото описание на такъв по-различен градеж, с подробности относно ново-
въведенията в него, величаейки го заради почти мистичното (божествено) въздействие на 
светлина, форми и пространства, което той позволява да се постигне. Така че, ако не „из-
мислянето“ и „построяването“ на първата готическа сграда, на абата трябва да се признае 
утвърждаването на стила като изключително църковен, представителен и провокиране на 
интереса към него.
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литически и цивилизационни претенции.* Нека допълним, че т.нар. „нор-
мандски“, „викториански“ и готическия стилове са трудно разграничими, и 
по-скоро в хронологичен аспект, отколкото в общата естетика.

* Хилядолетният генетичен обмен не оставя никой принц, или принцеса на нашия континент да 
не следват едновременно по няколко династични линии. Днес, британската корона е обект на 
аспирации от четири монархически фамилии – Стюарт, Хановер, Сакс-Кобург Гота и Уиндзор. 
Настоящата Уиндзор произхожда от саксите през VIII в. Неоспорими са преките връзки между 
английската, белгийската и френската (последна до Луи-Филип 1848 г.) корона по линия на Капе-
тингите, респ. от Меровингите. Съответно, наследството на норманите – ако не териториално, то 
културно, се претендира от династията на Стюардите, въз основа на родството с първия Стюарт, 
пристигнал на Острова с нашествието на Уилиям Нормански Завоевателя през 1035 г. По това 
време областта Нормандия (северозападна Франция) е под владението на Капетингите, които са 
сформирали династичен съюз с нахлулите преди около век нормани в територията. С края на Сто-
годишната война в 1453 г., Англия окончателно губи териториите си на континента, но династич-
ните спорове не стихват. Първата световна война е последният мащабен конфликт, в основата на 
който са намерения за поредно териториално прекрояване според претенциите на най-старите 
европейски династии. След нападението на Германия над Франция в 1940 г. У. Чърчил предлага да 
я спаси, като „най-накрая“ двете държави се обединят. Твърди се, че само бурната реакция на дьо 
Гол и малка група негови политически съмишленици, осуетява инициативата.

фиг. 102. Европа около началото на IX век: 
Омаядски халифат; Франкска империя в 
най-голямото ѝ териториално разширение, 
разрастваща се Българска държава/импе-
рия и свиваща се източна Римска империя. 
Остатъците от Аварския хаганат пред-
стои да бъдат анексирани от хан Крум, а 
норманите са вече по пътищата на конти-
нента. Римските летописци не признават 
(до 812 г.) друга държавност, освен своята и 
считат за разрушителни за цивилзационни-
те постижения на Рим влиянията на всички 
останали (варвари).
фиг. 103. Катедрала „Св. Димитър” в Со-
лун, средата на VII в. - аналог с църквите в 
Плиска и Преслав. Късно-римска, романска, 
„византийска“, до-нормандска, или българ-
ска архитектура? Всеки един отговор е 
правилен при настоящата класификация на 
стиловете.
фиг. 104. Базилика „Св. Петър“ в Туска-
ния, част от силно укрепен манастирски 
комплекс и най-ранна романска катедрала 
в района. Вероятно строителство – око-
ло средата на VIII в. Документирана е ре-
конструкция по времето на папа Адриан I 
(772-795 г.), когато е декорирано „етруско 
колело“ над входа. Освен розетата, правят 
впечатление готическите портали и гаргой-
лите, за които няма данни, а и няма видими 
следи от намеси при евентуалното им по-
късно добавяне.
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фиг. 105. Равена – столица на западната 
Римска империя в V в.; на Остготското 
кралство в VI в.; под византийска власт VI-
VIII в.; към Франкската империя VIII-IX в. 
и после – в рамките на Папската държава 
до 1861 г., с прекъсвания. Архитектурата 
е еманация на взаимодействието между из-
точните традиции и строителството в 
последните десетилетия на западната им-
перия и запазва характера си. Катедрала-
та „Св. Виталий“, първа половина на VI в., 
„византийски“ стил.

фиг. 106, 107. Патриаршеската базилика 
в Акуилеа, североизточна Италия, вероятно 
начало на строителство - край на IV/на-
чалото на V в. Няма данни за разрушения и 
реконструкции – районът е дълго време вла-
дение на готите, относително умиротво-
рен и под влияние на източно-византийски 
традиции. В периода се появяват готически 
елементи в третирането на конструкции-
те, респ. на архитектурната композиция 
и не само в този район – тук ясно личат 
контрафорси, перспективният портал и 
кръглият отвор, скоро превръщащ се в розе-
та – „етруско колело“, символ на слънцето; в 
интериор – островърхите арки с псевдоко-
ринтски капители и др. Наличието на само 
отделни елементи не се признава за еволю-
ционен преход към готическия стил, въпреки 
постепенното им разпространение след V 
в.н.е., съвпадащо с масираното разселване на 
„варварски“ племена след падането на запад-
ната Римска империя. Аналогични елемен-
ти притежава и мавританската архитек-
тура, безусловно повлияла съседстващата 
„франкска“ за почти 800 години.

фиг. 108. Базилика „Св. Бега (Беда)”, граф-
ство Камбрия, северна Ирландия - „донор-
манска“ архитектура, от преди нашест-
вието през 1035 г.; датировка по елементи 
от интериора IX-X в. Аналозите не са само 
на Острова, а и с обекти, възникнали в пе-
риода IX-XI в. в части на континента, напр. 
катедралата в Питърсбъро, катедралата 
във Везле, абатството в Сен Савин, Палацо 
Реале и катедралата и двореца в Палермо 
и др. Идентично се ползва и определението 
„англо-саксонска“ архитектура.
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фиг. 109. Абатството в Бъкингамши-
ър, 1741 г. От XVIII до началото на XX 
в., огромна част от замъците в Англия и 
Шотландия се реставрират, или направо 
пре-построяват „в духа на традиционна-
та англо-саксонска архитектура“, която 
британците и днес считат за свой исто-
рически модел, инспирирал наложения през 
втората половина на XIX в. „виктори-
ански“ стил. Тенденцията засяга не само 
амортизирани и разрушени вече обекти, 
но и днешни емблеми на британското ве-
личие като кралските резиденции Уиндзор, 
Бъкингам, Дънробин и др.

фиг. 110, 111. Кръстокуполни църкви: в Ани, 
Армения (сега в Турция), край на X в. – един 
от най-ранните примери на кръстокуполна 
църква (графична реконструкция - запазена 
е до барабана в момента); катедралата 
„Баграти“ със звънарница в Кутаиси, Гру-
зия, край на X – начало на XI век. Освен най-
ранната поява на кръстокуполния модел, 
могат да се отчетат и други нововъведения, 
характерни за готическата архитектура 
в този най-отдалечен от западна Европа 
район – непропорционалната на класиче-
ския ред колонада, предопределяща скелетна 
конструкция; перспективният портал и 
кръглият отвор на мястото на традицион-
ната в православието патронна икона.

фиг. 112, 113. Palazzo dei Normanni 
(Palazzo Reale di Siciclia), или Кралският 
дворец на Сицилия, Италия е дворец, седа-
лище на кралете от династията Хаутевил 
и служи като основно седалище на властта 
за следващите владетели на Сицилия, а от 
1946 г. е седалище на Сицилианското реги-
онално събрание. Първоначално строен от 
сарацините през IX в. и довършен от норма-
ните до 1130 г. – в до голяма степен запазен, 
настоящ вид. Периодът е малко преди „ин-
венцията“ на Готиката от абат Сугерий и 
появата на норманите в Британия. Приме-
рът, разбира се, не е единствен, и не само от 
тези земи. Архитектурната композиция не 
е овладяна по отношение хармонизацията 
на пространства, съподчинението на обеми 
и др.; прецизирано е фасадното третиране.
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Още в късносредновековни източници се разчита информация, че 
строителните умения за изграждане на готическите катедрали - забеле-

фиг. 114. Строежите на катедралите на 
абатство Сен Дени и в Санс, централна 
Франция (фиг. 115) започват в 1135 г. Из-
вестно е името на архитекта на втората 
– Уилям, за когото се предполага, че е ан-
гличанин (норман), тъй като други негови 
обекти на континента не са известни, но 
няколко от това време в Англия се свързат 
с името му – едно от малкото известни 
от Средновековието и явно на практику-
ващ строител. Тази катедрала е първата, 
изцяло завършена - за около 30 години, във 
вида, в който е достигнала до нас. Тази в 
Сен Дени е реконструкция на съществува-
ща църква и части от трансептите и ин-
териора се знае, че са довършвани много по-
късно. За катедралата в Сен Дени се счита 
(алтернативно), че ако не „нов, невиждан до 
тогава стил“, то тя илюстрира поне ком-
позиционна завършеност на конструктив-
ните и художествени елементи на такъв. 
И тук първенството може да се оспори от 
Санската катедрала, а и от други. Още об-
стоятелства дават допълнителна яснота 
за признанията към двете църкви – абат-
ство Сен Дени е основано в началото на 
VII в. от Дагобер I – първият меровингски 
владетел обединил териториите на бъде-
щата Франкска империя, а графство Санс 
е сюзеренитет на английската корона по 
време на построяване на катедралата. „Но-
вият“ стил е наричан до XVI век „франкски“ 
(френски) – от тези, които го признават за 
такъв. На практика, абат Сугерий със своя 
трактат, възхваляващ новата архитек-
тура, създава негова идеология и методоло-
гия за инкарнирането ѝ в църковните прос-
транства и форми. Следват катедралите в 
Санлис, Париж (Notre-Dame de Paris) и Лан, 
започнати съответно в 1153, 1163 и 1165 г.

фиг. 116. Катедралата в Нидарос, Норве-
гия, завършена в 1182 г. Надали може да се 
твърди, че са изчакали да видят резултата 
от строежа в Санс през 1162 г., за да го пре-
несат в този най-отдалечен от „първоиз-
точника“ най-ранен представител на стила 
по тези земи.
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жителни инженерни постижения за времето си, са пренесени от библей-
ските земи (по време на кръстоносните походи), където пък са се появили 
с преселението на мойсеевото племе (в края на XVI в.пр.н.е.) от Египет. 
Тълкуванието е, че тези умения са систематизирани при изграждането на 
внушителните ранноегипетски храмове (втора четвърт – до края на III хил.
пр.н.е.; Старо и Средно царство) – по чисто прагматични причини, извън 
сакрализираните познания в „свещените книги“, от сдружения между тога-
вашните строители – физическите изпълнители на строежите. Счита се, че 
това е било неизбежна необходимост при продължителността на някои от 
мащабните строежи по това време – в няколко поколения. Писмени данни 
от това древно време обаче, вкл. и в евангелията, няма. В средновековните 
писания тази информация се свързва със строителните умения на тампли-
ерите*, а теорията става популярна през XVIII век, с разпространение на 
масонството.

Неимоверно забогатяващият през XII и XIII век Орден на тамплиери-
те разгръща мащабно свое строителство на замъци, крепости, резиденции 
и манастири. Тамплиерите се превръщат не само в изпълнители, но и в най-
големите инвеститори в строителството (и в други стопански сфери) след 
Папството. След разтурянето на Ордена (през 1312 г.), техните знания и 
умения се пренасят апокрифно в наследилите ги ордени и формиращите 
се занаятчийски съсловия, от които в края на XIV век възниква центра-
лизирана организация, която по-късно получава наименованието „обще-
ство на свободните зидари“, или „масонство“ (masson – староангл., mason/
bricklayer – англ., maçon – фр., „зидар“). Официални източници твърдят 
появата на масонството в края на XVII / началото на XVIII в. в Англия и 
Шотландия, като отричат приемственост с по-ранни професионални сдру-
жения, въпреки аналозите в техни структура, правила и личностни съвпа-
дения в архивните им регистри. Тълкуванията на произхода и взаимовръз-
ките му с други общности са различни, вкл. за заимстване на структурата 
и учението на древноегипетски зидарски съсловия, усвоени в древните 
юдейски царства, за което се представят и лингвистични доказателства, 
напр. за произхода на думата „масон“ от семитската лексика. Масонското 
общество – също както по-ранните занаятчийски съсловия, е затворено, 
като ревниво пази своите тайни и в което съществува строга йерархия и 

* Появата на Готиката като стил официално не се свързва с тамплиерите. Явно постепенното 
насищане на тромавите късноромански строежи с готически елементи още от края на VIII 
/ началото на IX в., се дължи на други влияния, сравнително обосновано - на нормандски и 
мавритански. „Внезапната“ масирана поява обаче на първите композиционно завършени и 
стилистично издържани примери следва плътно основаването на Ордена на тамплиерите в 
Светите земи през 1119 г. Идентифицирането на стила като съвсем различен и „нов, невиждан 
до тогава“ е невъзможно без смелото прилагане на нов тип конструкции, появили се без пред-
шестващ аналог на континента. Също така, разпускането на Ордена през 1312 г. оставя тази 
технология без развитие и налага „преоткриване“ на класическите конструктивни системи, 
без дори Ренесансът и Барокът да могат да достигнат античните инженерни решения.
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ред за прием, позициониране и контрол на членовете. Масонските ложи са 
ръководени от магистри/майстори (magistrum, masters) - както се имену-
ват и сега, която дума – както и в Рим, се употребява с дихотомно значение, 
в превод - и господари. Аналогията с древния Рим е очевидна.

Днес, масонството се свързва с друг тип идеология, цели и взаимоот-
ношения, каквито са били дори неприемливи за средновековните майстори 
зидари. Не е достатъчно ясно кога и при какви обстоятелства техните сдру-
жения са се оказали противопоставени на официалните власти – кралски и 
църковни. Може да се твърди, че те са първите, които имат мотиви да поста-
вят друг тип обществено-икономически взаимоотношения – капиталисти-
чески, произтичащи от свободния избор на ангажименти, свободно прид-
вижване по строителните обекти и пазарно договаряне на извършваните 
услуги. Самата специфика на работата им налага това. Аристокрацията я 
цени и се нуждае от нея, но същевременно се стреми да ограничи техните 
свободи и подобаващото овъзмездяване на труда, следвайки a’priori влас-
тващите тогава феодално-крепостнически порядки. Това се случва по ня-
колко начина: чрез крайно противоположни мерки – форми на принуда и/
или опити за дългосрочно обвързване, отказ от признаване на обществени 
заслуги (не признаване на авторство) и на благородническо положение, до 
прилагане на различни „меки“ мерки и хитрости – спорове за (не)изпълне-
ние на възложеното и промени в заплащането, превъзлагане на започнати 
обекти, обещания за последващи и т.н. [все едно, че четем текстове от днеш-
но време, нали]. Не всеки възложител обаче може да осигури на майстора 
си съответстващите условия, за да го задържи, или да намери кой да го за-
мени. Едно от обясненията за многото недовършени, или периодично (със 
столетия) довършвани обекти е именно изоставянето им от майсторите 
в крайни фази на изпълнението, следствие възникнали подобни спорове. 
Гилдиите също реагират, оценявайки извършената работа и категоризи-
райки постиженията, с което въвеждат нива (степени) в професионализма 
на членовете си по качествени и етични критерии. Богат, титулуван възло-
жител не може да си позволи „евтин“ майстор, или все още недоказал се чи-
рак за значими обекти*. Назряват идеи за организирано противопоставяне 
на Църквата като административна система и на благородничеството като 
властваща класа, които се възприемат от последните като пряка заплаха за 
властта и дори за съществуването им - за революционна подмяна на упра-
влението. Още повече, че зидарските сдружения са най-богатата обществе-
на прослойка след предните и явно добре организирана, компактна и про-
светена.
* Историята на стенописването на Боянската църква (художествена н.к.ц. от световно значе-
ние) около средата на XIII в. (настоящи изявени стенописи) демонстрира резултата от нару-
шаването на тези правила – когато „недоучилият“ и все още непризнат за „майстор“ зограф 
Димитър, по стечение на обстоятелства изписва ктиторските ликове като живи чувствени 
образи, в противоречие на спазвания тогава иконографски канон. Стенописите на Боянската 
църква са считани за предшественик на италианския Ренесанс.
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Както може да се очаква, такъв двупосочен процес на преразпреде-
ляне на интереси и съвместяване на противоречия (или простичко казано 
– на надлъгване) между власт и общност, води и до взаимни компромиси 
– не само натиск, но и отстъпки от страна на властта, и модификация (тъл-
куване) на изначално заложени пуристични принципи на функциониране 
на сдруженията, и в крайна сметка (на днешен език) – до корупция на най-
високи властови и гилдийни нива. Някои магистри се оказват с повече и 
редовно възлагани най-апетитни поръчки, дори поемайки наследствено та-
кива. В същото време, разходването на средства, не контролирани пряко от 
мецената, започва да става непроследимо сред преките възложители. Това 
особено важи за църковни обекти, съфинансирани от различни източни-
ци, вкл. светски власти и волни пожертвования от местно население. Един 
от най-емблематичните примери в това отношение са представители на 
фамилията Щайнбах – династични владетели на област около едноимен-
ния днес град в област Хесен, Германия. Между средата на XIII и края на 
XIV в. те строят всички катедрали в района, като бързо забогатяват неи-
моверно, и добиват и благородническа титла. Ервин фон Щайнбах поема 
в 1284 г. реконструкцията на ранната романска катедрала в Страсбург и 
доизграждането ѝ в готически стил, като преди това е завършил в 1274 г. 
и реконструкцията на Нидерхаслахската катедрала, последната по-скоро 
пример за преход от Романика към Готика. Ервин младши и Йоханес, ог-
лавяват гилдията на каменоделците зидари в Страсбург за около половин 
век, до средата на XIV в. Няма явни писмени документи за потайни дого-
ворки с властващите по това време и Църквата, но подобна монополизация 
на дейността, съчетана с властови позиции е в противоречие с изконните 
принципи на тамплиерите, свободните зидари и масонството за братство, 
равенство, справедливост и подтискане на стремежа към лично облагоде-
телстване. Примерът не е изолиран.

Започват разследвания, в които се включва и Инквизицията*. Поло-
жението на свободните зидари се оказва в подобие на тамплиерите, чиито 
Орден е не толкова отдавна разпуснат, и за голяма част от които има осно-
вателни предположения, че успяват да избегнат гоненията от началото на 
XIV век, да прикрият голяма част от богатствата си, и да съхранят и преда-

* Светата инквизиция е въведена от папа Луций III през 1184 г. като разсредоточена - епис-
копална институция, подчинена на Папата, с основна цел да разследва и наказва случаите на 
ерес. Действията ѝ първоначално следват принципите на римското право от I в.н.е. През 1204 
г. папа Инокентий III налага функцията на инквизитора да взема самостоятелни решения, от-
читайки се само на него, а в 1230 г. практически изземва властта върху цялата институция. 
След XVII в. е постепенно отменена – първоначално в протестантските държави, а до 1834 
г. – навсякъде. По време на съществуването си търпи различни трансформации по отношение 
обвързване с властовите трибунали и светското правораздаване. След XIV в. (по време на Ре-
несанса) обект на преследване от Инквизицията стават не само явните прояви на ерес, но и 
еретичната мисъл, която – в контекста на властовите претенции на клира, е разбирана и като 
антидържавна.
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дат познания, не само в сферата на строителството, но и в банковото дело*, 
управленски и дипломатически умения и други, както и да съхранят струк-
тури, появяващи се в последствие под други имена. Влияние, или директно 
присъствие имат тамплиери в други средновековни ордени – на Сион, на 
хоспиталиери-йоанити, тевтонци, розенкройцери и др.**

В тази динамична обстановка на борби за оцеляване и забогатяване 
на фона на мракобесното Средновековие, зидарските съсловия логично 
преминават през различни форми на афиширане, прикриване и изява, като 
тясно професионалният им статус неизбежно се изпъстря с политически 
окраски. Особено гнетящ за тях е почти целият XVII в., белязан от похода 
на Контрареформацията – масиран опит на Римокатолическата църква да 
наложи повсеместната си власт, вкарвайки Европа в дълги войни и опусто-
шения.

В този контекст, масонството като явление се появява официално на 
24 юни 1717 г. - в деня на основаване на Великата ложа на Лондон. Отри-
* Знае се, че Орденът на тамплиерите въвежда форми на съвременно банкиране още в начало-
то на XII в. Първоначално това се изразява в депозиране на активи – най-често в злато, преди 
отпътуване за и от Светите земи, за да бъдат опазени и доставени от войнстващия Орден до 
местоназначението. Обикновено това е ставало по море (много бързо за времето си, и гаран-
тирано, още докато вложителят пътува), където флотата на тамплиерите властва над среди-
земноморските пътища. За удостоверяване на наличието, на вложителя се издава депозитар-
на бележка – на място, при товарене на кораба, срещу която да получи товара си на едно от 
определените места за акостиране, което той посочи. От тук и наименованието „банкнота“ 
(banknote, bank note, англ.) – бележка от брега (издадена на брега), и етимологията на думата 
„банка“ (bank – бряг, крайбрежие, товаро-разтоварната зона на пристанище, англ.). За услуга-
та се е отчислявала такса. Много бързо, за удобство и на двете страни, депозитът в различни 
стойности, е започнало да се приравнява на стойността на златото, и е можело да бъде получен 
по тази себестойност не само на пристанища, а и в което и да е от седалищата на тамплиери-
те, вкл. и след време. През 1660 г. в Швеция са емитирани първите книжни банкноти, имащи 
едновременно и стойността на ценни книжа, съответстваща на себестойността на вложени 
срещу тях активи, оценявана към стойността на златото към съответния момент. Аналогични 
хартиени пари обаче се появяват за първи път в Китай още в VII в. Тамплиерите на успяват да 
усъвършенстват банковата система до днешния ѝ вид. Това се случва към края на XIV в. във 
флорентинските банки – първите в Европа. Междувременно в тази система е интегрирано и 
лихварството – все дейности, за които се твърди, че тамплиерите са усвоили в Светите земи.

** Днес, католическата църква признава само два рицарски ордена – това са Суверенният Мал-
тийски орден (известен още като Орден на хоспиталиерите) и Орденът на Светия гроб в Йе-
русалим. Малтийският орден е най-старият – основан в 1048 г., днес с международен статут 
на държава. Орденът на Светия гроб е основан в 1099 г. и след 1291 г., след напускането на 
Йерусалим, когато грижите за Светия гроб са поверени на францисканците, търпи редица 
трансформации. Легендата гласи, че води началото си от монашеска паравоенна структура, 
създадена при император Константин Велики през IV в., да охранява и се грижи за гроба на 
Исус Христос. Възстановен е с това наименование от йерусалимския патриарх през 2000 г., по 
случай двете хилядолетия от Рождество Христово и е на практика единственият православен 
рицарски орден, съществувал някога. Православни рицари обаче са полагани и в други орде-
ни, напр. Малтийския. Обикновено това е било свързано с присъждане на високи отличия на 
короновани глави, политици и общественици.
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ча връзки с предходни организации, но е явно добре осмислен опит да си 
възвърне позициите на средновековните майстори, а и на тамплиерите. 
До някъде това се получава, но предвид, че светът вече притежава безброй 
източници на информация и познание, и стремеж към усъвършенстване и 
разпространение на технологиите, скоро добре подредените ложи поизос-
тавят експертните си платформи и си залагат все повече политико-власто-
ви цели. Парадоксът днес е, че функцията на средновековните задруги и 
на ранните масонски ложи изпълняват професионалните камари, съюзи и 
асоциации, а „масонството“ се свързва с политика и богатство, като рядко 
се знае и етимологията на наименованието, а тайнството на съзиданието 
е заменено с дъх на властово задкулисие. В уставите на професионалните 
организации е записана забрана за политическа и религиозна дейност.

Първите официално поставени ложи в България са от края на XIX 
в., но данни за прояви на масонство има от много по-рано. През втора-
та половина на XVIII в. към района на Брацигово тече бежанска вълна 
(единствената записана точна година на голямо преселение е 1791). 
Бежанци са цели родове етнически българи, напускащи домовете си в 
областите Костур и Корча (в днешни Гърция и Албания), поради раз-
мирните времена, настъпили там с появата на автономната държава на 
Али паша Тепеделенски, в рамките на Османската империя. Географски, 
тази част от империята е най-близко до западната цивилизация, която в 
него момент е също в период на политически трансформации и в иконо-
мически възход. Няколко рода от преселниците са дюлгери, които бързо 
се изявяват с нови форми – техники и образност на строителство. Знае 
се, че те и техни предшественици са ходили години поред преди това да 
се обучат и да строят в Италия и Австрия. Османската империя е тради-
ционно благосклонна към изявени занаятчии и особено към строители, 
тъй като така и не създава своя школа. Сдруженията (тайфи, еснафи) на 
брациговските майстори зидари се разрастват, представителите им дос-
тигат далечни места за гурбет, обучават калфи от разни краища на дър-
жавата. Имат свой кодекс, който строго се спазва; спазват се гилдийната 
йерархия, работна, етична и финансова дисциплина; пазят се професио-
нални тайни – наложен е диалект (таен говор) за вътрешна комуникация 
– мещра*. Това са атрибути на свободните зидари и на масонските ложи 
(оперативните масони). С брациговската строителна школа се свързат 
имената на много наши изявени майстори строители – съвременници на 
създаването ѝ, или изучили там занаята в по-късни, възрожденски време-
на, вкл. и това на Никола Фичев от Дряново.
* Най-вероятно етимологията на думата „мещра“ е от албански диалект, където означава „май-
стор, занаятчия“ – възможни и други близки транскрипции. Навлязло е като наименование и 
на езика, и на майсторството (или на ръководството на съответния еснаф), и на самата дей-
ност – мещра, мещерство. Подобни диалекти са ползвани и в други части на страната по раз-
лично време, и не само от дюлгерските задруги, но няма сведения дали са същите, производни, 
или коренно различни.
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Някои ранни изследователи (Александър Теодоров-Балан, Кон-
стантин Иречек, др.) определят – по издирени чуждестранни писмени 
източници, преноса на строителни умения и гилдийни правила у нас от 
запад като цикличен процес, поне от ХV век. Сочат поне още две бежан-
ски вълни по пътя на брациговските майстори с крайна цел Истанбул, от 
ХVІ и ХVІІ в., вероятно предизвикани от кърджалийските опустошения 
и отгласите от тридесетгодишната война в Европа. Действително, има 
данни, че по него време преселници отсядат и усилно строят селищата 
Ковачевица, Лещен и в района. С „арнаути“ (албанци) се свързва изграж-
дането на с. Арбанаси, Търновско (археологически следи от XV в. и най-
ранно датирани жилищни сгради от XVI в.), както и по същото време 
– интензивното строителство в района около Чипровци и Берковица, и 
други. Повечето изследователи не поставят под съмнение етноса на бър-
зо интегриращите се арнаути на което и да било място в географския об-
хват на днешната българската нация. Този недостатъчно оценен етап на 
недалечната ни история може да се окаже твърде определящ развитието 
на нашата култура и архитектура, и да промени досегашни представи за 
състоянието на нацията в края на втората Българска държава и началото 
на османското владичество по тогавашните наши земи.

Както и в Европа, опазването на дюлгерските тайни започва да се 
обезсмисля през Възраждането, с нарастването на обема на строител-
ство, в което бързо трябва да се въвеждат все повече преки изпълнители 
и нови техники. Появяват се „самоуки“ майстори, които строят ако не 
конаци, мостове и църкви, то десетки къщи, плевни и кошари в появили-
те се безброй планински махали и в по-старите селища. Обемът на тези 
стотици хиляди обекти, възникнали в кратък период около средата на 
XIX в. ги поставя (правилно, или не) в основата на оценките за характера 
на националната ни архитектура. Може би тогава се заражда пиететът 
на българина към строителството изобщо и максимата, че „всеки бълга-
рин разбира от строителство“ (и от още две неща...). Задруги и еснафи 
пак се сформират, но оперативното масонство (доколкото се предпола-
га за това по-ранно време) трансформира столетния си опит към други 
цели. Оказва се, че национално-освободителните борби и изграждане-
то на българската държавност през втората половина на века са тясно 
свързани с личности, които са вписани в регистрите на масонски ложи 
– повечето извън страната. Това се твърди за почти всички известни ни 
водещи революционери. Нещо повече – национал-революционната ор-
ганизация, стремяща се към освобождението на България, е изградена 
и функционира на принципите на масонството. Практически, няма как 
подобна сложна, мащабна и тайна организационна структура да се ос-
мисли и приложи успешно, без опит и ползване на готов модел. За самия 
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Васил Левски обаче няма неоспорими доказателства за принадлежнос-
тта му към масонска ложа, въпреки някои твърдения.*

Изсветлявайки различни аспекти на мрачното Средновековие, раз-
бираме че това е бил необходим, неизбежен етап от развитието на евро-
пейската цивилизация, който не толкова е надградил предходен, добавил 
постижения, колкото преподредил хаоса от сблъсъка на идеи и общности, 
и отворил широки възможности за новаторство в последващи. Може би 
най-важният принос е християнизирането на Европа – в самия край на XV 
в., след окончателното изгонване на маврите, на континента (без терито-
рията на Османската империя) остават само разпокъсани анклави на мал-
ки еврейски общности - предимно в Испания и Германия. Това е световен 
феномен – цял континент с една религия! Европа навлиза в ерата на гео-
графските открития със самочувствието, че разпространява по целия свят 
универсални духовни ценности, и в същото време е в състояние да подбере, 
адаптира и ползва нужните ѝ чужди такива, без да изпада в културни зави-
симости. Създаваните след XI в. университети трансформират църковната 
схоластика в сензитивно възприемано и природо обозримо познание, чие-
то разбиране може да достигне и до необразовани слоеве от населението. 
Поставят се основите на съвременните науки, езици, нации.

Най-значимата архитектурно-строителна инвенция на Средновеко-
вието е Готиката. И отново – като резултат от творческо пресъздаване и 
усъвършенстване на различни влияния, а не протяжно интерпретиране на 
исторически дадености. Тя е не просто архитектурен стил, притиснат меж-
ду Романиката и Ренесанса, а се превръща във философия, влияла векове 
по-късно, включително и днес, върху не само архитектурата, но и в други 
културни сфери.

* Първи писмени данни за българска масонска ложа има от 1861 г. – „Тайните приятели“, съз-
дадена от Г. С. Раковски в Истанбул. По това време В. Левски е много близък с него, но следва 
разрив на главно идеологическа основа – Левски е един от малкото революционери на време-
то, вярващи, че България може и трябва да се освободи от османска власт сама, чрез револю-
ция и това убеждение диктува насоките на цялостната му дейност по създаване на Вътреш-
ната революционна организация в периода 1869-1872 г. През 1871 г. успява – чрез нейния 
Устав, който той написва, да конституира центъра на тази организация (Български централен 
революционен комитет - БРЦК) в Ловеч, а в последствие – в Търново, изземвайки ръковод-
ството от този в Букурещ,  който действително поддържа тесни връзки с масонски структури 
в Европа и Русия, вкл. и с финансови взаимоотношения. В Букурещ не признават тази тран-
сформация и избират в началото на 1872 г. Любен Каравелов за председател, като двата коми-
тета фактически стигат до почти независимо един от друг функциониране, в ущърб на общо 
поставените цели. Това противоборство продължава кратко – до залавянето на Левски на 27 
декември 1872 г. Една от хипотезите за неговото предателство е именно отстраняването му от 
ръководството и изобщо от организацията. Както знаем, идеолозите на последващото Април-
ско въстание в 1876 г. залагат не толкова на непосредствения му успех, колкото на отгласа в 
Европа и Русия, който да доведе до война на европейските сили с империята, което се и случва 
– руско-турската война 1878-1879 г., с благословията на европейските сили, при известните 
ни условия. Паметникът на Васил Левски в София, изграден от архитект-инженер Адолф Ва-
цлав Кòлар в 1895 г., съдържа всички атрибути на масонската символика.
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Средновековието не оставя кой знае какви качествени постижения в се-
лищното устройство, но все пак полага основите на голяма част от съвременни-
те градове. За възникването на средновековните такива има различни теории, 
които могат да се групират в две основни: като развитие на западналите и по-
луразрушени римски селища (ville - латински) и с разрастване на спорадично-
то застрояване около феодалните замъци - цитадели (burg - немски). Етимо-
логията на думите (ползвани като приставки след наименуването на отделните 
селища) съответства и на тяхното регионално разпространение – първите са 
откриваеми основно в южните краища на западна Европа, където Римската им-
перия и латинският език са достатъчно вкоренени в наследството на нациите, 
а вторите – в северните краища на континента, където Рим е имал слабо при-
съствие, или изобщо не е бил познат, без тези обстоятелства да водят до пълно 
покритие на типологиите. И в двата случая, застрояването в ранното Средно-
вековие е хаотично, което довежда до почти пълното изличаване на ортогонал-
ната структура на някои от първите. Вторите обикновено се създават на естест-
вено защитени места – хълмове, речни острови, полуострови (за разлика от 
първите), поради което плетеницата от тесни улички се заформя спорадично 
според теренните условия, но като цяло – насочена към най-важните обекти – 
цитаделата, църкви, пазарища. Ако изобщо може да става дума за някаква пред-
варително замислена селищна организация, то тя е налагана от сюзерена – за 
осигуряване на неговите удобства, и се изчерпва с разчистване на относително 
уширени пространства в подходите към цитаделата и църквите, и за нуждите на 
пазарищата – първообраз на по-късните площади, без същите да могат да бъдат 
сравнявани с римските форуми. Често пазарите са се провеждали и извън кре-
постните стени, непосредствено до тях – върху площи, неограничени от пери-
ферно застрояване. Постепенно започва процес на сегрегация (териториално 
изолиране) на населението по имуществени и съсловни признаци, което води 
до преструктуриране на централните зони с по-широки улици и регулярно оф-
ормени квартали. Те са заети от забогатяващите градски прослойки на занаят-
чии и търговци, които формират зараждащата се буржоазия (classe burgensium 
– латински; bourgeoisie – френски, английски; градска класа). Обедняващите 
биват постепенно изтиквани в периферията на селищата и извън крепостните 
стени. С разширяване на мащабите на строителството и обновяване на град-
ската среда, в късното Средновековие се появява необходимостта от предста-
вителност на площадите и на откритите площи в по-богатите и представителни 
замъци и манастирски комплекси. Появява се (отново) канализация, полагат се 
твърди настилки и се изграждат фонтани в площадните пространства; усеща се 
стремеж към естетично оформление на челните сградни фасади. Строителите 
преоткриват позабравените принципи на пространствена организация на рим-
ските градини, които се появяват в издребнени (спрямо римските) мащаби в 
манастирските дворове и по-представителните замъци. Те са несравними с раз-
коша на древните перистили. В гъсто застроените селища и извън крепостните 
им стени условия за такова „разточителство“ няма.

Влиянието на Готиката ражда и нов тип жилищно строителство, разпозна-
ваемо главно в градския тип селищни образувания. Поначало, Готиката е „град-
ски“ тип архитектура и култура – проявила се в представителните църковни и 
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дворцови сгради. До XII в. повечето феодални замъци са вече изградени в т.нар. 
Романски (пред-Романски, до-Готически, Каролингски) стил; ярки примери 
на стилово издържан готически замък няма, елементи се откриват в някои от 
късните достроявания на предните. Въпреки несравнимите параметри на двата 
вида архитектура, богатите градски жилища безспорно заимстват основни кон-
структивни елементи (скелетната – фахверкова система, детайли на засводява-
нето, др.), за да постигнат максимална площ върху тесните имотни простран-
ства. Това позволява извисяването на многоетажни сгради, оползотворяване 
на стръмните покриви, прилагането на присъщи шаблони във фасадното и ин-
териорно оформление и т.н. За британците обаче, този „техен“ до-нормандски, 
англо-саксонски стил, произтича по-скоро от селската, фермерска, народност-
но определима (т.е. - национална) архитектура (вж. по-долу примери).

Отделна тема е развитието на източноевропейските територии през 
Средновековието – Византия и Русия, за които – както се спомена, има само 
най-общи определения за целия период, както и на нашата – балканска и на-
ционална архитектура, за които поначало източниците са ограничени. Въз-
приетите периодизации на културните явления у нас между XV-XIX в. са 
по-скоро: ранно-Османски, късно-Османски, Възрожденски, които – както 
се разбира, визират произход, а не стилистични особености, предвид, че до 
Възраждането (след първа четвърт на XIX в.) липсват не само писмени свиде-
телства, но и достатъчно материални следи от други тип строителство. Така 
дефинираните периоди обхващат изцяло времето, в което в западна Европа се 
развиват Ренесанса, Барока, Класицизма и техни алтернативни стилове (вж. в 
Приложения), до появата на Съвременната архитектура.

фиг. 118. Ротенбург, Бавария. Оптимална 
дата XIV-XV в.; отделни сгради от XII в.

фиг. 117. гр. Херона (Жирона), Каталония. 
Жилищно-търговски сгради XIII-XIV в.

фиг. 119. Традиционна народностна (rural) 
архитектура XIV-XV в., Глостършир.

фиг. 120. пред-Викторианска провинциал-
на архитектура XVIII-XIX в.
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ново врЕмЕ
РЕНЕСАНС, БАРОК, КЛАСИЦИЗЪМ

Достатъчни са основанията, да смятаме, че след Средновековието на-
стъпва ново време – ако не асоциирайки го с най-последно (хронологическо 
съвремие), то разчитайки новаторските му аспекти, продължили през целия 
така определен период, включително и днес. С това, приемам условно една 
от популярните периодизации на европейската цивилизация, рамкираща 
обхвата на настоящото изследване, доколкото то има обобщаващ характер 
- тематично, а не хронологично и секторно проследяващо относимите към 
неговата теза явления.

Действително, Средновековието (западноевропейското Средно-
вековие) допринася не толкова с постижения и инвенции (но не и при 
липса изобщо на такива), колкото с прехода, който осъществява към 
последващото интензивно социално-икономическо, идеологическо, по-
литическо, технологично и културно развитие на континента (по-ско-
ро на западната и централната му части - във връзка с предното). Към 
края на XIV – началото на XV в. вече са се зародили качествено нови 
икономически отношения, стимулиращи фундаментални промени в об-
ществено-политическата обстановка и културното развитие на нациите. 
Въпреки че за първа буржоазна революция (променила формата на дър-
жавно управление) се счита френската от 1789 г., то предшестващи ма-
сови въоръжени противостояния и граждански войни с водещата роля 
на формиращата се нова класа (в Англия и Холандия около средата на 
XVI в. и други) – без да са идеологически подплатени, също ускоряват 
подмяната на феодалния обществен строй (без също така да се отчитат 
национално-освободителните войни в Новия свят, някои от които про-
менят тогавашните форми на управление).

Новият нехомогенен исторически период (мега-период) може да раз-
делим на два основни, следвайки етапите на формиране на държавности на 
континента и в света (вж. Въведение в материала и в Приложения):

• Ново време (Ренесанс и Ново време / Ренесанс и Просвещение) – 
до към последна четвърт на XIX в.;

• Съвремие / Най-ново време – до наши дни.
С тази периодизация е обвързана и една от популярните класифика-

ции на културните явления, и по-конкретно в сферата на архитектурата и 
допълващи я жанрове – класицистични и съвременни*.

* До тук, а и по-нататък в материала се ползват тези класификации, напр. за архитектурните 
стилове: класически, класицистични и съвременни. Разтълкувани бяха основанията за опре-
деляне на древногръцките и древноримски като „класически“. Последващите, до Сецесион, са 
наричани „класицистични“, въз основа на разбирането, че неизбежно прилагат конструктив-
ните и художеставени прийоми на предните – в комбинации и интерпретации, а Сецесионът 
се приема за първия, изявяващ тектониката на тогава новите строителни материали и кон-
структивни системи, ползвани и днес. Налага се теория за допълване на класификацията за 
времената след 80-те год. на XX в. – „Глобална архитектура“, Безстилие или др.
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„Най-новото“ време и „Съвремието“ обаче са твърде разтегливи 
понятия, ако има смисъл да ги отъждествяваме, или диференцираме. 
Могат да бъдат различно разбирани и с напредване на столетията все 
повече да се раздалечават – не само хронологично, но и качествено, и 
семантично. Днешната историческа наука (архитектурната история и 
теория) придава все по-голямо значение на регионалните и национал-
ни предпоставки, и на идеологическите опори на архитектурата от по-
следните стотина години, които могат все още да бъдат по-задълбочено 
изследвани, отколкото предходни, вкл. и чрез съвременници. Очертава 
се сложна система от взаимодействия не само във вертикална субор-
динация – както са били до сега класифицирани, но и в хоризонтална 
стратификация на явленията, което би довело до преосмисляне на по-
раждащите ги причинно-следствени връзки и определящите ги стило-
ви харакатеристики. Един пример е появата на категориите „архитек-
тура на XX век“, а също и „архитектура от втората половина на XX век“, 
донякъде обвързана с интереса към т.нар. „тоталитарни“ (фашистки, 
сталински, социалистически) архитектурни течения. В някои случаи 
тези категории (потенциални категории) се отъждествяват, но всички 
те са и национално, и догматично повлияни. От друга страна, именно 
тоталитарните архитектури са поредният „ренесанс“ на Класиката, 
ползвана и до тогава (в Барок, френска Класика, Ампир, Нео- стилове-
те до появата на фашизма) като универсален модел за олицетворяване 
на първенство, непреходност и мощ. Т.е. – не са ли древногръцката и 
древноримска архитектура първообраз на тоталитарна, или са на демо-
кратична? Или човечеството така или иначе е ограничено откъм без-
крайно новаторство и в крайна сметка „всичко ново е добре позабра-
веното старо“?

Гранични дати за повечето фундаментални промени в различните 
обществени и надстроечни сфери през Новото време не са определени 
– не би могло да бъдат, в континюитета на процесите. За стиловете в 
изкуствата са посочени пунктови явления, по-съществено повлияли на 
тяхното зараждане и развитие, но както и за края на западната Римска 
империя напр., и тук те се различават:

• За начало на Ренесанса – произведенията на Данте Алигиери: 
сборникът „Нов живот“, завършен през 1293 г., или „Божествена коме-
дия“, завършена през 1320 г. Най-ранна и по-скоро преходна пред-ре-
несансова архитектура се приписва обаче на базиликата „Санта Кроче“ 
- пак във Флоренция, осветена през 1442 г. В същото време, строител-
ството на готически дворци и катедрали не престава до към края на XVI 
в., а някъде въобще не прекъсва до края на XIX (Неоготика);
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• Според някои, проявите на Хуманизма в литературните и живопис-
ни произведения от края на XIII в. е начало и на Просвещението*, без да се 
отъждествяват явленията.

• За начало на Барока – Трентският (Тридентски) събор, приклю-
чил през м. декември 1563 г., на който католическата църква взема важни 
решения за засилване на централизма и властта на епископите, подчинени 
единствено на Папата – като Контрареформация срещу протестантството. 
Доктрината включва специално отношение към изкуствата, които трябва да 
внушават първенството, непреходността и мощта на католическата църква, 
но в същото време да бъдат разбираеми за простолюдието. За първи обект, 
изявяващ (отново като преходен) архитектурата на Барока се счита църква-
та Гесе в Рим, построена от Джакомо де ла Порта и осветена през 1584 г.**;

• За начало на Класицизма (френска Класика) – основаването на 
Френската академия през 1635 г. от крал Луи XIII „Справедливи”, по ини-
циатива на Арман Жан дю Плеси (кардинал дьо Ришельо), чиято първона-
чална функция е да пречисти езика на французите, водейки се от изконни 
лингвистични принципи, заложени – според класиците, в съвършенството 
на античните литературни произведения***. Тук обаче историята на първоп-

* Просвещение – интелектуално и философско движение, несистемен процес в науката, тех-
нологиите и изкуствата в западна Европа, необвързан с културологични признаци и/или сти-
лови изяви. В обществено-политическо и икономическо отношение, появата му се свързва с 
необходимостта от налагане на нов буржоазно-капиталистически ред. Сочени точни дати за 
неговото начало не са меродавно утвърдени, напр. 1517 г., когато Мартин Лутер прокламира 
своите „Тезиси“, краят на 30-годишната война в 1648 г. и др. Също така се спори и за неговия 
край - френската революция от 1830 г., краят на XIX и дори краят на XX век с настъпване на 
ерата на глобализацията, с което е изместено от Антипросвещение.

** Интересно е, че Барокът, определян като „папски“, „католически“ стил и разпрострял се 
най-вече в (тогавашните земи на) Италия и Франция, първоначално се изявява още в края на 
XVI и в самото начало на XVII в. в повече произведения (не само архитектура) от по-далечни 
земи – Испания, Мексико, Южна Америка. За втори по ред обект в стил Барок напр. е приета 
църквата „Корпус Кристи“ в замъка Несвиж в днешна Беларус, построена от Джовани Мария 
Бернардони и осветена през 1586 г.

*** Първият институт на Академията е т.нар. „Малка академия“, сформирана от Колбер през 
1663 г., по-късно получила наименованието „Академия за надписи и литература“. Една от за-
дачите ѝ, в частност, е изучаването на древни надписи, под такива пъвоначално разбирани 
римските, а в последствие – на древните надписи и езици изобщо, която дейност е наречена 
„археология“ (гр. „αρχαίος“ – „древен“ и „λόγος“ – „слово“; преносно „разказ за миналото“, „сло-
во от миналото“). Около век по-късно археологията получава бурно развитие с издирването и 
отмъкването на всякакви древни останки, а през XIX в. получава своя методология като самос-
тоятелна наука. Основаването на Академията съвпада с най-голямото териториално разшире-
ние на първата Френска колониална империя между средата и края на XVII в. и очевидно една 
от целите ѝ е чрез систематизиране и разпространяване на национални културни постижения 
да демонстрира френското първенство по света. В тази връзка е и налагането на „правилния“ 
„класически“ френски език, не само стилистично в Европа, но и като разговорен по света – 
чрез колониите. Впрочем, някои въведени тогава синтактични форми са благосклонно приети 
и се ползват и днес. По-късно моделът е още по-успешно приложен от англичаните.
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роходството в архитектурата е още по-сложна, тъй като апологетите 
на националистическата доктрина са силно затруднени да обяснят как 
единствено те успяват след повече от 1000 години да съхранят, прене-
сат, преоткрият античната римска архитектура (поради липса на гръцка 
по техните земи). Може би затова и поставят архитектурата на послед-
но място в класацията на изкуствата, които биха им помогнали да утвър-
дят не само езиковото, но и като цяло културното им „превъзходство“ 
в Европа и света – като нещо най-отдалечено от естетиката на говора, 
цветовете и формите. В т.вр. се противопоставят основно на Ренесанса 
и на Барока, и признават единствено Романиката – развила се основ-
но по техните земи, като свързващо звено между римската и френската 
Класика, при положение, че вече са обявили и другата тяхна инвенция 
– Готиката (като нещо „невиждано“ до тогава). Действително, пред-
Класицистични, пара-Класицистични строителни образци може да от-
крием във всички по-ранни стилови периоди, с изключение може би на 
Готиката;

• Ампир (от фр. empire - империя) е наложен лично от Наполеон 
I през 1804-1806 г. като монархически милитаристичен стил, с правила 
за възпроизвеждане в изкуствата. Счита се за надграждане на Класи-
цизма. Най-ранният му архитектурен представител – и единствен във 
Франция, е Триумфалната арка в Париж, започната в 1806 г. и завърше-
на след 30 години. Има изявени постижения в други изкуства – живопис 
и скулптура, декорация и мебелировка; в литературата. Най-радушен 
прием намира в Русия, както и донякъде в Германия, Англия и в Аме-
рика. Парадоксът вероятно се дължи на отношението на французите 
към имперската институция, периодично променящо се в крайности от 
„осанна“ до „разпни Го“ през целия XIX век.

Архитектурните стилове са еманация на конструктивно-техно-
логичните възможности и художествените стандарти на дадена епоха. 
Като изява на качествата на материалната среда, те дават обобщена 
представа и за нивата на цивилизационно развитие на обществата. Пре-
калено амбициозно е да се счита, че така определените класицистични 
стилове отразяват достатъчно пълноценно културното многообразие 
за столетия, пък дори и само в западна Европа. Без да са нарочно въве-
дени в класификациите, се ползват и паронимните образувания „пред-“, 
„след/пост-“, „нео-“ за повечето архитектурни стилове, като за някои е 
по-честно да бъдат определяни спрямо регионални, или други особено-
сти. Ако някои „ранни“ и „късни“ течения могат основателно да бъдат 
класифицирани като етапи в развитие на стил, то напр. „венецианска“ 
Готика, „нидерландска“ Готика, „френска“ Готика (и особено „англо-сак-
сонската“), или напр. „италиански“, „северногермански“ Ренесанс и дру-
ги, по-логично могат да бъдат разчетени като продукт на дългосрочно 
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самостойно развитие с влияния от мега-стиловете, отколкото обратно-
то. От друга страна, явното развитие на даден стил често се именува по 
съвсем различен начин, дори да не е толкова успешно и широко прието. 
Това обикновено се прави за да се припишат нечии заслуги за резултата, 
напр. в случаите с Романика и Каролингската архитектура (за някои – 
каролингски Ренесанс), Маниеризма, Рококо, Ампир, късна Готика (Не-
оготика) и Викторианската архитектура и други (вкл. и в Новите земи), 
както и в по-късната Съвременна архитектура.*

В крайна сметка, въпреки неточностите и изопаченията, стилис-
тиката е критерий, по който може да се съди (въпреки доста общо) за 
същността на културните процеси в периода. Видно от многообразие-
то и тълкуванието на различните стилови проявления, те са били лю-
бим способ за демонстрация на превъзходство и налагане на влияния 
от страна на властващите клир и аристокрация. В някои случаи сигур-
но е било надпревара в (само)присъждането на качества и подтик към 
разпространение на моделите (във връзка с вече правени коментари в 
предходни текстове на материала).

Тази тенденция обаче предполага необходимостта от теоретизи-
ране на явленията и обучение в „правилните“ подходи. Още в късното 
Средновековие XIV-XV в. се създават „школи“ за подготовка на строи-
тели, извън задругите на свободните зидари. Това се налага непосред-
ствено след закриване на Ордена на тамплиерите, когато почти всички 

* Каролингският Ренесанс предшества с около шест века италианския и в случая наименова-
нията  не обозначават разновидности на един и същи стил. Каролингският е сравним с Рома-
никата; според някои – неин предшественик, а в действителност съдържа и явни готически 
елементи. Всъщност, тази архитектура от началото на VIII в. наистина може да се счита за 
„възраждане“ на поразсипаната, но не и изцяло унищожена и съвсем забравена антична рим-
ска. Според някои изследователи, продължава до края на XII в., стилистично поддържана от 
династиите на Франкската империя и Свещената римска империя.

Късно присъденото (през XIX в.) наименование „Маниеризъм“ цели да помири някои про-
тиворечия в номенклатурните дефиниции на Ренесанса и Барока. Отнася се за период от око-
ло 50-60 години в средата на XVI в., с по-ярки проявления в литературата и приложните из-
куства, но и в архитектурата. За най-изявен представител е считан Микеланджело Буонароти, 
включително с работата си по довършването на катедралата „Св. Петър“. Парадоксално е, че 
за апологетите на Ренесанса периодът е „късен Ренесанс“, но за тези на Барока не е преход към 
същия, всъщност нищо преди Трентския събор не може да бъде наричано „Барок“, според тях. 
Понятието „Маниеризъм“ се ползва и за по-късни явления, необвързани с коментираните.

Рококо се появява в началото на XVIII в. във Франция. Според различни теории, това е или 
„прекаляване с Барок“, или нарочно противопоставяне на същия. Полу-иронично – францу-
зите решават да опонират на единствения до тогава не-създаден и не-измислен от тях стил 
– Барока. Наричат новия „стил Людвик ХV“. Недооценявайки ролята на архитектурата в на-
ционалната култура, го развиват предимно в живописта, скулптурата, декорациите и мебели-
ровката. За апологетите на Барока това е „късен Барок“, за австрийците – „стил Мария-Тере-
зия“, за англичаните – „Чипендейл“, по името на модерния тогава мебелист Томас Чипендейл. 
Най-голямо разпространение намира в Русия и Германия, където се нарича Рококо (фр. от 
rocaille – раковина).
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негови членове – със всякакъв ранг и позиция, биват или затворени и 
ликвидирани, или успяват да се спасят и потъват в неизвестност. Из-
чезват и писмени и неписани познания за строителството. Липсата на 
строители се проявява рязко – в този период, около средната половина 
на XIV в., са изоставени много от мащабните строежи. Не съм открил 
информация доколко и как са се съвместявали в последствие посвете-
ните в тайнство зидарски сдружения и масово обучаваните строители 
– а може би става въпрос за едни и същи структури, но поставени под 
някакви форми на контрол от официалните власти? Всеки случай, около 
края на XVII и началото на XVIII в., при появата на масонството, което 
– както бе вече упоменато, стартира върху не само експертно-практиче-
ска, но и обществено-политическа платформа, съществува широко раз-
вита мрежа от школи за обучение на строители в Европа (и вече не само 
в западна). По това време – през втората половина на XVII в., дейността 
се поставя на теоретично-научна, а не само на емпирично-занаятчийска 
основа. През 1671 г. е създадена Академията за архитектура към Френс-
ката академия, без обаче да се счита, че това е преломното начало на 
теоретизиране на архитектурата, но е първата институция в сферата, 
която първоначално се опитва да подреди архитектурно-строителните 
постижения през вековете по начин, „доказващ“ изключителния френ-
ски принос във всички тях. Все пак една доста прилична подредба е на-
правена, близка до днешната периодизация на архитектурните явления 
до XVII век. Важното е, че за това са ползвани критерии, предимно ба-
зирани на стилистичните особености на явленията в конкретните исто-
рически периоди.

Системният анализ води до предположението, че теоретизирането на 
архитектурата* започва с осъзнаването, че тя притежава силен идеологически 
заряд. От този потенциал през повечето време се възползва римо-католиче-
ската църква, и не само с решенията на Трентския събор. Първите стилис-
тични определения изобщо, са наложени около средата на XVI век; не са об-
вързани с протичането на събора, но вероятно са под диктовката на папската 
институция, която по това време отчита продължаващия спад в доверието към 
нея и разпространението на Протестантството. За първи път понятието „го-
тически“ се появява в едно писмо на Рафаел от 1518 г. до папа Лъв X, в което 
той твърди, че „заострените арки на северната архитектура са ехо от прими-
тивните колиби, в които горските немски племена живеят“. Следващият „въз-
мутил се“ е художникът и писател Джорджо Вазари, който в 1530 г. нарича 

* Нека припомним все пак, че за първи (европейски) „учебник“ по архитектура се счита трак-
татът на Витрувий от I в.пр.н.е. Представлява по-скоро сборник от примери и правила за кон-
струиране на антични обекти въз основа на ордерните системи – практически наръчник за 
изпълнение.
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готическото изкуство „чудовищен и варварски хаос“.* Следва лавинообразен 
поток от пледоарии срещу Готиката от придворни творци, получаващи по 
същото време тлъсти поръчки от Ватикана. Нека си припомним, че до тогава 
това изкуство е наричано „френско“, по претенциите на самите французи.

Изобщо, единственият стил, именуван на времето с актуалното си 
днес определение е Романиката – поради директната му транскрипция като 
„римски“. Същият Вазари, малко по-късно – в книгата си „Жизнеописания 
на най-известните живописци, ваятели и архитекти”, публикувана през 
1550 г., прави опит да дефинира това, което той нарича „прекратяване на 
варварството и недодялаността на Готическото изкуство”: „с тосканските 
художници като Чимабуе и особено Джото [1267-1337 г.] започва отново 
ход напред и възраждане на [италианското] изобразителното изкуство, ос-
новно дължащ се на преоткриването на изкуството на Античността”. Една 
бърза историческа справка разкрива, че това е времето на апогея на динас-
тията Медичи (нейното възраждане, след период на отстраняване от власт 
между 1492 и 1512 г.), с родови корени във Флоренция – „люлката на Рене-
санса“, и нейни представители са управляващи по същото време и папския 
престол, и самостоятелната държава Тоскания (Флорентинската републи-
ка), и банките, и заемат високи позиции във френския кралски двор. Славят 
се като утвърдени меценати на изкуствата.

Понятието „Барок“ - като стилово определение, се счита че е офици-
ално дефинирано и наложено с изследванията на немския историк на из-
куството Хайнрих Вьолфлин през 1888 г. Според него, Барокът се появява 
когато „овалът заменя окръжността” - във визуалните изкуства (бел. авт.). 
През XVII и XVIII в. се ползва с по-скоро подигравателен смисъл от фран-
цузите, произтичащо от думите barocco (италиански) и френският ѝ пре-
вод (baroque), означаващо „неправилна перла“ или „фалшив скъпоценен 
камък“. И днес „бароков“ е символ на нещо величаво, пищно и могъщо, но 
потайно, мрачно, разточително и лишено от съдържание.

* „Готиката няма нищо общо с готите“ е кратка, мощно постулираща сентенция, прикачена 
към текст от изследване на стила от XIX в. Така е решено тогава, след като се разбира, че „зли“ 
и „диви“ племена не могат да претендират такава стилистика, превърнала се по него време 
вече в култура и философия. Дали е така, ще разберем, ако се изясни кои точно са „готите“. 
Вестготите са в основата на Франкската държава, чиито наследници се самообявяват за автори 
на стила. Култът към слънцето (единен бог-природа), претворен в порталните и прозоречни 
розети; успоредно съществуващите светове на реалност и задгробие, на добро и зло, олице-
творени със съжителството на езически статуи на чудовища (gargoils); стремежът за непости-
жимо извисяване на материалното към небето (слънцето), са хилядолетни езически вярвания 
и задължителни атрибути на всяка готическа сграда – първоначално и периодично отричани 
от християнската и основно от православната религия, но голяма част от които неизбежно 
интерпретирани в каноните на църквата. Всички от тях, на европейския континент присъст-
ват само в тотемизма на викингите. „Колелото на слънцето“ е разпознаваем етруски символ. В 
много източници тези племена са отъждествявани с келтите, както и готите с гети и скити. 
В крайна сметка, всички те може да се окажат една народност, а за зараждането на Готиката от 
северна автохтонна култура, за сега няма по-логично обяснение.
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Леон Батиста Алберти (1404-1472 г.) публикува след 1443 г. фунда-
менталния си труд, познат ни като „Десет книги за архитектурата“. Всъщ-
ност, буквалният превод е „За изкуството на строителството в десет кни-
ги“ (англ. - On the Art of Building in Ten Books). Трудът е критически пре-
глед на едноименния трактат на Витрувий от I в.пр.н.е., ревизиран в духа 
на преоткриването на класическите композиционни похвати в строго 
геометрични принципи, които изследват по това време ренесансовите 
творци. Първата от тези книги De re aedificatoria („За сградата“) става 
първата отпечатана книга за архитектура през 1485 г. Алберти написва 
и трактати „за картината“, „за статуята“, „за живописта и скулптурата“, 
и други. Негов изявен последовател е Андреа ди Пиетро де ла Гондола 
(Паладио, 1508-1580 г.) – по-известен като практикуващ архитект, но и 
теоретик („Римски древности“, „Четири книги за архитектурата“ и др.). 
На него е именувано пуристично течение в ренесансовата архитектура, 
което някои определят като стил - Паладианизъм (Паладианство), а дру-
ги считат, че именно това е „възраждането“ на класическата древнорим-
ска архитектура. Стилът му повлиява на Класицизма и нео- стиловете до 
края на XIX век, вкл. и в Новите земи, както и на по-късни тоталитарни 
течения, и на Постмодернизма.

И двамата – Алберти и Паладио, изучават зидарския/каменоделски за-
наят в „работилници“ в началото на професионалния си път. Алберти се на-
сочва изключително към теоретизиране на дейността – записано е, че сам, 
самостоятелно е изготвил чертежите на само два обекта – църквите „Сан 
Себастиано“ и „Сан Андреа“ в Мантуа. Работата по останалите възложени 
му извършва с помощници (вкл. емблематичните „Санта Мария Новела“, 
палацо „Ручелай“ и др.), или донякъде. Известно време ръководи майстор-
ска зидарска школа към епархията Сан Лоренцо, след което е назначен за 
инспектор на папските обекти. По това време вече се е замонашил; меж-
дувременно е получил и хуманитарно университетско образование. Става 
известен като „призрачният архитект“, тъй като постепенно престава да по-
сещава обектите, които ръководи, или инспектира, а разчита на епистолар-
на комуникация и делегирани права. Резултатите вероятно не са били най-
блестящите, но като цяло методът се оказва успешен. Не са ясни причините 
за това негово поведение, но сигурно имат връзка са разбирането му за ар-
хитектурата като ментално занимание, налагащо творецът да се изолира от 
притесненията на заобикалящия свят. Алберти е първият известен автор, 
който отделя архитектурата от прякото изпълнение на обекта, наричайки 
я „изкуство да се строи“. Също така е вероятно и първият „археолог“ – той 
не разчита на готови данни, а сам издирва, изкопава, проучва, класифицира, 
рисува и описва римски останки за целите на изследванията и строежите 
си. Длъжността, която приема от папа Николай V, след около 400 години 
ще се превърне във Франция в ключова за опазване на старинните обекти 
(инспектор по историческите паметници), с ранг на министерство.
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Безспорно, най-значимата качествено повлияна промяна, с която на-
шата цивилизация навлиза в Съвремието, е появата на новия обществено-
икономически строй – буржоазно-капиталистическия. Ако животът през 
Средновековието може да поставим под догматиката на църквата, то този 
в следващите векове се води в мейнстрийма на откривателството с цел ма-
териално, но и духовно обогатяване. Това подтиква бурното развитие на 
науки, технологии, стимулира откривателството на нови; завладяването на 
непознати земи, както и войните и идеологиите за преразпределяне на бо-
гатствата. Странно е, че в условията на тази всеобща целеустременост, архи-
тектурата остава най-консервативният елемент в обществената обстановка. 
Там откривателството се изразява в поредното „доказателство“ за принад-
лежност към най-ранните устои на континента; развитие на количествените 
параметри на сградите, улиците, площадите и градовете. За разлика от архи-
тектурата след края на XIX век. Един от факторите, обясняващи това явле-
ние, е продължаващата, въпреки прогресивно намаляваща роля на църквата. 

фиг. 121, 122. Венеция: камбанария IX в. 
(XVI в. - часовникова кула) – Романика/ 
Ренесанс; базилика „Сан Марко” X-XI в. – 
„византийски“ стил; дворец на дожите, Ка 
д’Оро XIV-XV в. – Готика/“мавритански“ 
стил; библиотека „Марчана“ XVI в. – Ре-
несанс/Готика? Селището е основано през 
V в.н.е.; от началото на IX в. се застроя-
ва островната част, където са съхранени 
някои от най-ранните постройки. По него 
време в района са норманите, с които има 
стълкновения, но и десетилетен обмен на 
влияния. През по-голямата част от съ-
ществуването си до XV в. градът е под 
управлението и под влияние на Византия. 
Образността не следва нито хронологи-
ята, нито тясно определените характе-
ристики на казионните стилове

фиг. 123. Флоренция – градът е създаден 
през I в.пр.н.е.; IV-VIII в. е в границите на 
източната Римска империя, а от X – авто-
номна област, в последствие република. Ико-
номическият му възход започва практичес-
ки по него време. Относително спокойното 
съществуване гарантира културна прием-
ственост в столетията, вместо „револю-
ционно“ преоткриване на антични стойно-
сти в XIV-XV в. Въпреки съжителството 
на формално няколко „стила“, архитекту-
рата излъчва общо хармонично въздействие.
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фиг. 124. Базилика „Санта Кроче“, Флорен-
ция, завършена през 1385 г. след почти 100 
години строеж, но челната фасада е прес-
троена и е осветена през 1442 г. На нея се 
приписва първопроходство в ренесансовата 
архитектура и по-специално – с интерио-
ра и вида на западната фасада. Църквата е 
истински калейдоскоп на творчески въжде-
ления. Строежът ѝ се свърза с имената на 
Арнолфо ди Камбио, Алберти, Брунелески, 
Вазари (късно преустройство) и др. Камба-
нарията е достроена чак в средата на XIX 
в. от Гаетано Бакани в откровен готиче-
ски стил. Знае се, че по това време е рекон-
струирана от Николо Матас и западната 
фасада, според него – в „готически“ стил. 
Многобразието от намеси обаче е довело до 
хармоничен образ, издържан с умелото при-
лагане на основни композиционни средства, 
които ренесансовите майстори изучават 
по него време – многопланова симетрия, на-
соченост, пропорциониране, съподчинение, 
ритмуване и др.
фиг. 125. Църквата Гесе в Рим, 1584 г., по-
строена от Джакомо де ла Порта, считана 
за първи представител на бароковата архи-
тектура. Само една „кобилица“ достатъч-
на ли е за това?
фиг. 126. Базилика „Санта Мария Нове-
ла“, Флоренция. Строителството ѝ върви 
почти успоредно на „Санта Кроче“ с много 
общи елементи в двете църкви – на различни 
католически ордени. Авторството се при-
писва на монасите Фра Систо Фиорентино, 
Фра Ристоро да Кампи и Якопо Таленти. 
Осветена през 1420 г. Западната фасада е 
изцяло престроена през 1470 г. от Алберти, 
но е неколкократно реконструирана чак до 
средата на XIX в. от Вазари, Игнацио Дан-
ти и Енрико Ромоли. Тук „кобилицата“ не 
се приема за бароков анонс в толкова ранен 
период. В ренесансовите обекти XV-XVI в. 
присъства широк набор от масонски сим-
воли – комбинации от прости геометрични 
форми (в планови, фасадни решения и в из-
ображения), повторения от 3 до 7, стили-
зирани зидарски инструменти, слънчевия 
сплит, шестовърхата звезда, др.
фиг. 127. Църква „Корпус Кристи“, Несвиж, 
Беларус, 1586 г. – Барок.
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фиг. 128. Базилика „Св. Зено“, Верона. Ре-
конструкция през X-XI в. на църква от V в. 
Розетата е добавена през XII в., а портикът 
през 1398 г. Определяна като романска ар-
хитектура. Легендата гласи, че там са бра-
косъчетани Ромео и Жулиета. Явна е харак-
терната типология на църковното строи-
телство в северна Италия в периода X-XVI 
в., отличаваща се с идентично третиране на 
фасадите в триединство, пропорции, съпод-
чинение на отделни части и т.н., независимо 
от появяващи се второстепенни елементи 
като отвори, слепи колонади и др. Традици-
ите са много по-ранни, с влияние по-скоро от 
Византия, отколкото от късния Рим. Тео-
ретиците решават противоречията, като 
присъждат различни стилове на обектите 
на хронологичен принцип – по измислена през 
XVII-XIX в. периодизация.
фиг. 129. Районът около Пиза е известен 
с мрамора, който дава идентичен облик 
на обекти с различна стилистика и пери-
одизация.
фиг. 130. Домът на арх. Т. Джеферсон - бъ-
дещ президент на САЩ, строен от самия 
него в Монтичело, Вирджиния след 1769 г. до 
края на XVIII в. Обемно-плановото решение 
почти копира вила Ротонда на Паладио. Са-
мият Джеферсън нарича произведението си 
„есе за архитектурата“.
фиг. 131. Резиденция на Antebellum Oak 
Valley Plantation, Вашери, Луизиана, около 
1837 г. Северноамериканската колониална 
архитектура е явно повлияна най-вече от 
Ренесанса и/или Класицизма. Самите архи-
текти често определят стила си като „па-
ладиански“. В случая имаме прекаляване с пе-
риптер, определно като „гръцки Ренесанс“.
фиг. 132. Дом „Нейтън“ от Фр. Лойд Райт 
– 1895 г., вероятно вторият самостоятелен 
обект на архитекта. В последствие Райт 
„намразва“ къщата, която е проектирал с 
„елизабетски подробности“. В тази връзка, 
пише в сп. „Ню Йорк Таймс“ през 1953 г.: 
„Лекарят може да погребва грешките си, но 
архитектът може да посъветва клиенти-
те си да засаждат лози“. Готиката е рядко 
интерпретирана в северноамериканската 
съвременна архитектура.
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фиг. 133. Брюксел – градският съвет, 1455 
г. Днес – градски музей и представителна 
общинска приемна. Значително реконстру-
ирана през 1695 г. в същия готически стил. 
Въпреки отделни барокови и неокласически 
сгради, елементи на стила присъстват в 
целия Grand Place. Същият стил остава 
традиционно предпочитан до края на XIX 
в. в Бенелюкс, а и във Великобритания, и в 
голяма степен и в Скандинавия.

фиг. 134. Амстердам – кметството, 1655 
г. После - дворец на Наполеон III; днес - му-
зей. Строена в апогея на Барока в Италия 
и Франция. Холандците запазват пред-
почитанията си към характерен местен 
стил, без излишни украшателства, с неиз-
бежно присъствие на готически елементи 
и основно тухлени градежи.

фиг. 135. Будапеща – парламентът, строеж 
1885-1904 г. В Австро-Унгария допринасят 
с класифициране на типологиите – предста-
вителните обществени сгради се строят в 
стил (нео) Готика, религиозните обекти – в 
Неоренесанс/Неокласицизъм. Френската бю-
рокрация реагира незабавно, като директно 
преобръща „регулацията“. На жилищните 
сгради не се обръща внимание и в тях в края 
на XIX в. се промъква Сецесионът.

фиг. 136. Екатеринбург – градската ад-
министрация, 1905 г.; днес - регионален му-
зей. Ампир получава широко разпростра-
нение в големите руски градове, и за дълго. 
Фактически, характеристики на стила 
се проявяват още преди прокламирането 
му от Наполеон – суров руски Класицизъм. 
По-късно възниква и определението ста-
лински Ампир.

фиг. 137. Копривщица – родната къща 
на Т. Каблешков, трета четвърт на XIX 
в. Перспективна насоченост, симетрия, 
овали в план и фасади, изявено членение и 
ритмуване на елементи, богата украса – 
принципи, чието умело прилагане печели 
определението „възрожденски Барок“ на 
националната ни архитектура в някои 
големи градове от периода.
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Ако обществено-икономическият строй е еманация на материализма, то ре-
лигията остава приносител на духовност. След като постепенно губи и тази 
си функция около първата половина на XIX век - с навлизането на глобалис-
тичните идеологии, изолиране на духовенството от държавността от някои 
правителства и детронирането на Папата, изкуството в западна Европа изпа-
да за няколко десетилетия в безидейност – нещо като пост-Класицизъм, като 
постоянно се лута между притопляне на стари светила и мимолетни пробля-
съци на недоказващи се нови стойности. В този период по-ярка изява получа-
ват националните, народностни стилове, някои от които формират основите 
на по-късни течения. Така както допринася за християнизирането на Европа, 
за съхранението и развитието на науки в ранни периоди на Средновекови-
ето, за съхранение на исторически следи и др., църквата има и заслугата, че 
успява да подчини и демонстрира идеологическия потенциал на изкуствата, в 
т.ч. и на архитектурата. Този опит се усвоява и прилага успешно и от следва-
щите поколения идеолози и политици.

Понятията „архитект“, „архитектура“, се употребяват все по-често и 
присъщо в разглеждания период. Създава се обаче впечатление, че до XVIII 
в. заниманията със строителство, респ. – титуловането на тези хора, като 
че ли не изискват специализирана подготовка – съдейки по професиите на 
множеството известни строители от него време: напр. Алберти, Виньола, 
са почитани като философи и писатели; Брунелески е бил известен като ча-
совникар (ювелирна професия за времето); Браманте, Николо Матас – като 
художници; Микеланджело е обичал да демонстрира дарбите си на поет и 
художник; де ла Порта, Бернини, Боромини и др., са се славели все пак като 
скулптори и т.н.* Отделно са традиционно сочените като (главни) строи-
тели монаси в Средновековието и ранните периоди на Ренесанса. Томас 
Джеферсон (1743-1826 г., един от „бащите-основатели“ на американската 

* Обикновено са заявявали като част от всичките си способности и „умения да строят“, за 
да получат дадена поръчка. Взаимодействието с високопоставени възложители – често също 
посветени в тайнства от сдруженията, придобиващи постепенно политически влияния, е било 
посредством особена церемониалност – гарантиращо качествата на изпълнителя, но прикри-
ващо от къде и как е придобил уменията. Леонардо да Винчи (1452-1519 г.) е от най-гениални-
те и противоречиви фигури на епохата. Кандидатствайки за работа пред управите на Милано, 
Флоренция, Ватикана и пред френския кралски двор, той изтъква (в низходящ ред), че е най-
умел в изобретяването на машини, оръжия; с анатомично-лечителските си познания, като ди-
пломат, и най-накрая – че е скулптор, и че „може да рисува“. За съжаление, името му не е свър-
зано с архитектурни реализации, въпреки някои проекти, които е изготвил за потенциални 
представителни обекти; участвал е в изграждане на фортификационни и инженерни съоръже-
ния. Знае се, че е бил член на гилдията на Св. Лука (може би най-влиятелното от сдруженията 
на художници, артисти и др., по подобие на зидарските по това време), която няколко пъти 
напуска и отново се присъединява. Цитира се, че е бил член на Ордена на Сион, последният 
считан за придобил най-много знания, богатства и тайнства от тамплиерите. Вече на възраст, 
Леонардо е „майстор“ на Ордена, а серията неблагополучни реализации на дори първоначал-
но възложени задачи, която го следва през живота му, се обяснява (част от обясненията) с 
възпрепятстване израстването му в структурите на Ордена, следствие на вътрешни противо-
речия с някои от ръководещите го, както и с явни противоречия с гилдията на Св. Лука.
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нация и два мандата президент 1801-1809 г.), който проектира и строи не 
само собствения си дом (също - Вирджинския университет и др.), е идеолог 
и автор заедно с французина Пиер Шарл л‘Анфан на плана на новата столи-
ца Вашингтон (1791 г.), но през цялата му кариера не престава да работи 
адвокатската му кантора.

В действителност, това впечатление е дълбоко погрешно – създава се 
във връзка с процесите, по-прежде описани в материала, съпътстващи изя-
вите и прикриването на занаятчийската общност след разпускане на Орде-
на на тамплиерите. В масонски регистри (много по-късно разкривани), са 
вписани горе посочените имена, както и на много други известни ни стро-
ители от късното Средновековие, Ренесанса и Барока (и по-късни), като 
принадлежни към зидаро-каменоделски сдружения, а след средата на XVIII 
в. - и към масонски ложи.

Ренесансовите майстори с вдъхновение се впускат в преустройване 
и изграждане на всичко, което е в техните градове и не само на сгради на 
властта и клира, и на богати жилища. Поставят се теоретичните основи 
на градостроителството. Докато в Древността изграждането на селища се 
осъществява с прилагане на емпирично генерирани хилядолетни знания и 
умения, инфилтрирани през култово-религиозна синкретика, а през Сред-
новековието селищата се развиват спорадично, то през Ренесанса започва 
изначално прагматично планиране на сложни градоформиращи комплекси 
– площади, паркове/градини, цели градове. Те трябва да отговарят на съв-
купност от изисквания, които ренесансовите строители се стремят да по-
стигнат в максимална степен и безконфликтно съчетани – пространствена 

фиг. 138, 139. Ньордлинген, Бавария. Осно-
ван в 85 г.; съхранени средновековна улична 
структура и крепостни стени с кули от 898 
г. Съществуващите сгради са изграждани 
между XIV-XIX в., с някои съвсем нови при-
мери в духа и стилистиката на селището. 
Интересно е, че е строено върху кратер от 
метеорит, съдържащ редки метали в от-
ломките, които се установило, че придават 
голяма твърдост на конструкциите. Пора-
ди което е наричан „диамантеният град“ 
и вероятно това е повлияло за запазването 
на много от масивните сгради, както и мал-
ките по обем разрушения по време на редки 
през вековете военни стълкновения. Заедно 
с Ротенбург об дер Таубер (вж. фиг. 118) и 
Динкелсбюл са градовете в западна Евро-
па с изключително запазени средновековна 
структури и крепостни стени, като и най-
ранно застрояване. Горе – план на града от 
1651 г., автор Андреас Зайдлер, изготвен за 
възстановяване на града веднага след 30-го-
дишната война.
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хармония, функционална целесъобразност, комуникация, фортификация, 
естетика и т.н. В тази връзка въвеждат понятието „идеални градове“ и едни 
от най-съществени качества, които те трябва да притежават – в контекста 
на ренесансовия унес по красотата, са естетическите. Авторите им се със-
тезават чий градски план да бъде по-красив като рисунка, създадена според 
налагащите се тогава геометрично композиционни принципи. Но като че 
ли именно тези им качества се оказват пагубни за тяхното „съвършенство“. 
Подобни умозрително създадени структури трудно оцеляват и столетие в 
първоначално замисления си вид. През XVI век крепостните стени се оказ-
ват вече ненужни (поради навлизането на артилерията във военното дело) 
и възпрепятстващи разширяването на селищата, чиято бърза урбанизация 
(нарастване на населението, постоянно префункциониране на площите с 
появата на нови нужди, технологии и стандарти и т.н.) не е било предви-
дено от техните автори. Малка част от тях са в основата на съвременни се-
лища, където се чете първоначалната им планировка и отделни съхранени 
оригинални елементи от тяхната среда.

Явно обновяването на градове се е оказало неподвластно на високите 
стандарти за съвършенство на архитектурните композиции на творците, 
иначе относително успешно прилагани от тях при реконструкции, или 
ново строителство на отделни сгради – поне според индивидуалните авто-
рови възможности. Били са отчитани, разбира се и други фактори (кому-
никация, фортификация, благоустройство и др.), както и предпоставките 
(утопични за времето) за равнопоставеност, добросъседство, разбирани 
като егализация на площи, форми на обитаване и т.н., което да доведе до 
прекрасния (идеален) живот, който чакал бъдещите обитатели във века 
на Хуманизма. Сложният набор от урбанистични параметри обаче, които 
диктуват градското развитие, все още е бил неподозиран от тях. Самият 
факт, че „идеалните“ градове е трябвало добре да се защитят, е противорчие 
между концепцията и модела. Чак към средата на XIX в. тези фактори ще 
започнат да се изясняват на градостроителите, а дали и днес взаимодейст-
вието им е напълно овладяно от урбанистичната теория – не сме убедени.

фиг. 140. Наарден (част от съвре-
менния град), Нидерландия; основан 
в началото на XIII в. „Идеалната“ 
ренесансова конфигурация от 1589 г. 
е сред най-добре запазените примери 
в западна Европа; също и уникална-
та инженерно-фортификационна 
система от двойни подпорни стени 
и ровове (против наводнения), рекон-
струирана през XIX в. Застрояване-
то е изцяло подменено след XVIII в. 
Част от „улиците“ са водни пътища 
– традиционно за страната.
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В пространствената организация на заварените селища Ренесансът 
не донася съществени приноси, въпреки множеството теоретични разра-
ботки за тяхното реконструиране в духа на геометризацията, естетиката 
и хуманизма.* Предвижданите за тотално препланиране средновековни 
* Възможно е задачите, които си поставят ренесансовите градостроители да са доста по-слож-
ни и изпреварили времето си – не просто препланиране на древните селища, но и съхраняване 
на шедьоври от онези времена, съвместявайки ги с актуалната естетика. Такива мисли навява 
картината на Фра Карневале (доминикански монах, около 1420-1484 г.) – вж. фиг. 143. Инте-
ресна аналогия може да се направи с книгата на Р. Шекли (един от най-популярните фантасти 
на съвремието, 1928-2005 г.) „Идеалният град“ (оригинално заглавие Street of Dreams, Feet 
of Clay, 1967), където главният герой попада в новосъздадения одушевен град Белведере и 
последният се интересува как е приет по света и особено от архитектите:

- „Ами какво да кажа - град като град. Като видиш един, все едно си видял всички останали.
-  Не е вярно! - обиди се Белведере - Аз не съм като тях! Аз съм уникален!
- Така ли? - презрително каза Кармоди - За мен ти си само сбирщина от разнородни части. Имаш 

италиански площад, няколко типични гръцки постройки, катедрали в готически стил, стар ню-
йоркски жилищен блок, калифорнийска закусвалня и бог знае още какво. Къде ти е уникалността?

- Уникална е самата комбинация - поясни Градът - Съставните ми части не са анахронизми, 
макар че са от отминали епохи. Всяка една символизира определено нещо и като такава е на-
пълно уместна в щателно обмисления план.“

Повествованието се цитира като апологетика/идеология на Постмодернизма, изказана пре-
ди появата на самото течение.

фиг. 141, 142. Палма Нуова (Palma Nuova, 
Palmanova), северна Италия, близо до Вене-
ция. Планът на града е изготвен от Вичен-
цо Скамоци в началото на XVII в., най-ве-
роятно отразяващ идентично състояние 
от XIV-XV в. Днес - идеално запазена улич-
но-квартална структура и външни конфи-
гурации, но изцяло подновено застрояване 
след XVIII в. Крепостните стени са разру-
шени, въпреки че селището не се разраства 
в следващите векове; най-вероятно – за 
строителен материал. Градът е сред най-
големите в Средновековието – с население 
до 20 хил. жители, според някои източни-
ци, сигурно с предградията извън крепост-
ните стени; днес показаната територия 
приютява около 5500 жители. Безспорно, 
едно от постиженията на Ренесанса в гра-
доустройството е усъвършенстването на 
модела на радиално-кръговата (концен-
трична) планировъчна схема.

фиг. 143. Така си представя архитекту-
рата на „идеалния“ град Фра Карневале в 
края на XV век. Явно композиционни прин-
ципи като единство, съподчинение, сравни-
телен мащаб, подобие и др., трудно се ос-
мислят в устройственото планиране.
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структури трудно се модифицират; в това отношение по-успешни са прак-
тиките в градове със съхранена планировка от римския период. Това, което 
Ренесансът успява е да премащабира централните градски зони, с оформя-
не на широки площадни пространства между новите обществени и жилищ-
ни сгради. В „борбата“ на ренесансовите градостроители с плетеницата от 
средновековни улички, се оформя радиално-кръговата градообразуваща 
улична мрежа. Концентричните артерии са изграждани по трасета на по-
следователно разрушаваните крепостни стени при бързото разрастване на 
средновековните селища.

За сметка на палиативните успехи в градоустройството, архитектите 
направо се развихрят в изграждането на озеленени пространства (гради-
ни), където се оказва възможно средствата за хармонизация на архитектур-
ната композиция да бъдат пълноценно проведени per tabula rasa. Доколко-
то сме колебливи да определим градините на древен Рим като начало на 
паркостроителството в Европа, то това с основание може да се твърди за 
ренесансовите градини. Ренесансовите градини възникват също като „пре-
откриване“ на римските. Пред вид липсата на съхранени автентични таки-
ва, главният източник на вдъхновение се явяват текстове на Алберти в пър-
вата част на неговия фундаментален труд „Десет книги за архитектурата“. 
Текстовете са преработка на раздел от поетичния сборник на Овидий (43 
г.пр.н.е. - 17 г.н.е.) „Метаморфози“, с преписи от природонаучното съчине-
ние „Естествена история“ на Плиний Стари (25-79 г.н.е.). Те са твърде пуб-
лицистично-разказвателни – според личните пристрастия на всеки автор, 
без да се илюстрират примери, или указват формообразуващи принципи, 
напр. Плиний Стари пише: „Създаденото трябва да доставя удоволствие на 
посетителя, когато той види цялото очарование на вилата. Целта е посети-
телите да бъдат съблазнени да се разходят из градината. Аз бих изградил 
градина на елегантно място, към която пътят леко ще се изкачва, така, че 
едва, когато човек достигне най-високата точка, ще разбере колко високо 
се е изкачил“.

Още в късното Средновековие вътрешните дворове на замъци и ма-
настири са озеленявани с цел декорация и често са съчетавани и с овощни 
насаждения – по целесъобразност.

Първоначално ренесансовите градини са изграждани по същите мес-
та от все още криещите се зад яки стени обитатели. Едни от най-ранните 
и запазени са логично, градините във Флоренция: в манастира Сан Марко 
(изграден 1437-1443 г.), в палацо Медичи-Рикарди (изграден 1445-1460 г.) 
и др. Те са все още дребномащабни, предназначени най-вече за декорация, 
отколкото за отдих и съпреживяване на природата, и отново прагматично 
съчетани с овощни насаждения. Постепенно се превръщат в източник на 
показност и самочуствие на забогатяващата аристокрация – не по-малко 
отколкото техните палаци, поради което става много важно това великоле-
пие да се демонстрира, а не да се крие. Към края на XV в. високите защитни 
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стени се премахват и градините стават отворени, с възможности за дълги 
разходки при сменящи се впечатления от разнообразни теренни форми, 
различни насаждения и далечни перспективи (от 1766 г. градините „Бобо-
ли“ в палацо Пити, Флоренция, са отворени за посещения). Водещи при 
тяхното планиране са принципите на строгата геометрична композиция 
и изявата на монументални архитектурно-художествени елементи (скулп-
тури, фонтани, каскади, пропилеи, аркади, амфитеатри, др.) Въпреки това 
– поради липсата на опит, композицията е все още неубедителна – реми-
нисценция на римския подход на редуване на механично добавяни секто-
ри с различно озеленяване и функционалност. Липсва център, единство и 
степенуване на елементите в пространствената организация на градините, 
някои от които се разпростират върху няколко десетки хаа. Този подход 
постепенно се променя около средата на XVI в., с първите наченки на баро-
ковото изкуство.

Следвайки разразилия се интерес към градинското изкуство, италиан-
ският Ренесанс прави революция в изучаването на ботаниката чрез систе-
матична класификация на растенията и създаването на първите ботаниче-
ски градини – през 1533 г. към университета в Падуа.

Успоредно с развитието на градинарството в Италия и Франция, ари-
стократите в Англия са увлечени по друг тип природни територии, задо-
воляващи капризните им привички. Около средата на XV век се появяват 
английските ловни паркове – първите защитени природни територии, 

фиг. 144. Градините Боболи, Флоренция, изграждани за около век след 1550 г. върху съ-
ществувала по-малка. В западната (по-близка) част личи бароковата стилистика. С 
преодоляване на пространствената им принадлежност към композиционния център – 
палацото, и особено с отварянето им за посещения, може да се счита, че се превръщат 
в първия градски парк в Европа. Върху тях работят градинарите Триболо Николо, 
Бартоломео Аманати, Джулио Париджи, архитектите (скулптори, художници, деко-
ратори) Джорджо Вазари, Алфонсо Париги, Бернардо Буонталенти, Столдо Лоренци 
и други. Площта на парка е около 4.5 хаа.
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предназначени за развъждане и лов на елени. Подходящи горски масиви 
се ограждат със зелени плетове и се охраняват от нежелани посетители. 
В тях се изграждат ловни хижи, беседки, заслони, съоръжения за хранене 
на животните и за причакването им от засада; терените се облагородяват 
за удобства при придвижване и почивки, без да се нарушава съществено 
естествената среда на дивеча. От тези пейзажни структури се развиват по-
късно – през Барока, т.нар. „английски“ паркове и градини, за разлика от 
геометризираните „френски“, в които се трасформират ренесансовите, с 
усложняване на композиционната им подредба.

Ренесансът е може би най-разнородно проявилото се течение в исто-
рията на западноевропейската култура. В отделни държави (северна, севе-
роизточна Европа) е отричан в неговата същност и характерни белези.

Въпреки че епохата на Барока е определяна като първата, чиито ка-
тегории са съзнателно осмислени и въведени с възникването ѝ, с този акт 
фактически се канализират вече появили се (още с началото на Ренесанса) 
тенденции в различните изкуства. Човешката склонност да поставя приро-
дата на мястото ѝ е била движеща сила векове наред. Действително, в изоб-
разителните изкуства и литературата се продуцират творби с фолклорна и 
натуралистична насоченост, които обаче бързо се превръщат в атрибути на 
друг вид идеология. Бароково изкуство се асоциира с Контрареформаци-
ята и желанието за възвръщане на влиянията на католическата църква и на 
аристокрацията. Произведенията в архитектурно-строителната сфера мно-

фиг. 145. План на Милано (Медиоланум) 
от XVI век – с „озеленяване“. За градините 
са били изработвани достатъчно сложни 
планове – както за строежа на сгради. В 
този план на цял град авторът (неизвес-
тен) си е направил труда да изчертае кон-
фигурации на отделни градини в дворовете 
и уличните пространства. Цели квартали 
са заделени за озеленяване. Не е ясно, дали 
Милано е изглеждал точно по този начин 
по някое време от епохата.

фиг. 146. Петерхоф, Петродворец. Пар-
кът с площ над 400 хаа е строен между 
1709-1755 г. Тук – много оргинално реше-
ние на бароковата ос, която традиционно 
би трябвало да свързва далечни пунктови 
елементи в композицията. Тя „изчезва“ в 
безкрайността над Балтийско море, като 
алегория на безбрежните руски простори. 
Случайно, или не – тангира меридианите 
през Финландия, части от която са скоро 
отвоювани от Швеция.
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го бързо имплантират властовата апологетика на олигархията. Изграждат 
се грандиозни дворцови комплекси, църкви и площади, при които инстру-
ментариумът на ренесансовата композиция максимално се експлоатира, за 
да се подчертаят доминацията и величествения мащаб на представителните 
обекти. Дизайнът на градините също става начин за демонстриране на зна-
чимостта на Папата, принцовете и херцозите. Тъй като физическата сигур-
ност се основава повече на предпазване от куршуми, отколкото на защита 
чрез крепостни стени, животът в селските райони е еднакво надежден в това 
отношение, с живота в града. Отварянето на далечни визии поражда идеята 
да се търси тематично обвързване на отдалечени обекти със средствата на 
архитектурната композиция. Ренесансовият ентусиазъм от откриването на 
геометрията, оптиката, и перспективата влияят и на Барока, който започ-
ва да проектира композиционните оси отвъд границите на прилежащите 
до скоро затворени пространства. В градовете, те са насочени към църкви, 
дворци, кметства, монументи и фонтани. Алеите, най-характерните обра-
зуващи фактори на бароковия пейзаж, са започнали своето съществуване 
като сенчести пътеки, виещи се по края на средновековната градина, след 
което започват да се ориентират към градските забележителности. След-
ващата стъпка е ориентирането им по забележителности, които се нами-
рат извън парка. Последният етап от развитието на алеите е, когато те се 
изграждат под формата на лъчи във всички посоки, за да покажат целия 
блясък и великолепие на техния собственик. Извън града, осите пресичат 
пейзажа, съумявайки да въвлекат възвишения, езера и горички в компози-
ционно единство.

Барокът властва през целия XVII век и дава на Папството кардинален 
формализиран начин на изразяване, който да възстанови престижа му. В 
същото това време Европа тъне в един от най-мрачните си периоди, не от-
стъпващ дори на Средновековието. Османската империя е в своя апогей и 
е блокирала континента, оставяйки свободен само изхода към Атлантиче-
ския океан на граничещите с него държави. Около средата на века затихва 
тридесетгодишната война – без победители, в резултат на изтощението на 
участващите в нея почти всички европейски монархии. Вън от големите 
градове се шири безвластие, бедност и болести. В тази обстановка, отново 
единствен всевластен сюзерен остава Папството, което доизчерпва разси-
паните материални и морални ресурси на подвластните му в рамките на 
Свещената римска империя нации. Постоянният стремеж към все по-голя-
мо усложняване, монументализиране и разкрасяване на величествените му 
строежи довежда до изчерпване на изразните средства на неговата идеоло-
гия, до израждане на стила и появата на откровено украшателския Рококо 
в началото на XVIII век – „стилът на отегчената обедняваща аристокрация“. 
Лишен от вътрешния заряд на откривателството още повече отколкото Ба-
рока, той предвещава смяната на караула в изкуствата – отнемане на пър-
венството на църквата и аристокрацията да диктуват модата.
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наЙ-ново врЕмЕ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всяка историческа епоха се изявява с характерните си особености, въз 
основа на които е по-късно класифицирана по значимост в цивилизацион-
ното развитие на общностите. В различните обществени сфери критериите 
за оценка са различни и „епохите“ се оказват твърде разминаващи се – ге-
ографски, хронологично, тематично. В архитектурата, обикновено тежест 
се придава на художествените стилове, същите бидейки еманация на есте-
тиката и технологиченото ниво на съответната епоха. Последните са оба-
че обвързани с общите социално-икономическо, политико-идеологическо 
нива, съответно – и с други сфери на културата, охарактеризиращи дадена 
общност. Оказва се, че стилистиката не е най-меродавният фактор за разгра-
ничаване на етапи в подмяната на предпочитания, технологии и стандарти. 
Колкото повече доближаваме оценките до наши дни, толкава повече се раз-
минават различните аспекти в стиловите характеристики – взаимозастъпват 
се, прекъсват, реактивират и т.н. Сигурно ще настъпи време да се конститу-
ират други класификации – напр. на териториален принцип, или въз основа 
на преноса на автохтонни белези в различните култури, или други.

Така или иначе, теоретиците обичат да дават определения и са дифе-
ренцирали Новото време в няколко надграждащи съзнанието на съвремен-
ния човек векове/епохи – по отличителни белези на качествените промени 
в отношението към заобикалящия свят:

• Век на Хуманизма - XIV-XV в., Ренесанс;
• Век на Реформацията - XVI в.;
• Век/епоха на революциите – XVII-XVIII в.;
• Век на науката – XIX в.;
• Век на техниката (технологичният век) - XX в.
Отделно е призната епохата на Просвещението (вж. по-преди в ма-

териала) – с всичките условности, съпътстващи нейните начало, край и 
съдържание – коментирани и до тук, наречена Епохата (векът) на разума. 
Гореописаните Векове са също твърде условно ограничени хронологично, а 
и доста претенциозно илюстрират само по едно определящо съдържанието 
им явление. Коментари бяха правени напр. за Ренесанса, като тук трябва да 
се разбира италианският Ренесанс и не се включват Каролингския, визан-
тийския, а и регионални проявления, разбира се. За Века на революциите 
би било хубаво да се имат пред вид и множеството културни, респ. стилис-
тични течения – възникващи, отмиращи и застъпващи се по едно също вре-
ме, което го определя също така като своеобразен „културен Век“, и т.н.

Колкото до настоящия век, който вече не ни е чак толкова нов, прекалено 
рано се чуха някои определения за него като „информационен“; други – по-ра-
дикални и едностранчиви, като „Век на новия ред“ и др. Обикновено е твърде 
рано, и сигурно погрешно да се опитваме да даваме определения за текущи 
явления, а дори и за приключили, ако не ги погледнем от приемлива дистанция 
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във времето. Така, за XX в. вече се появиха теории, отрицаващи такива, които 
бяха от най-утвърдените и като че неоспорими до преди трийсетина години. А 
като че ли ще има и отрицаващи отрицаващите. Ако съдим по фундаментални-
те промени, които се случиха в обществения ред по света, в резултат на въоръ-
жени стълкновения или на „нежни“ революции, то няма по-„революционен“ 
век от предходния и то фиксирайки го дори в точните календари граници, като 
започнем от януарската ревюлция в Русия от 1905 г. и стигнем до войната в 
Югославия от 1999 г. Но също така няма и по-„културен“, и по-„свободен“. А за 
текущия може със сигурност да кажем, че „Глобализацията“ най-накрая е в ход, 
но логично – съпътствана и от Антиглобализация; „информационната“ пара-
дигма като че ли поизпълни смисловото пространство и по логиката на вечна-
та спирала на откривателство-отрицание-посттрансформации-преоткрива-
телство, може да следим вече за пост-, или анти-„иформационните“ течения.

За целите на настоящото изследване съм приел и обосновал защо (още 
във Въведението) една от популярните периодизации на културните про-
цеси в Европа, с ремарки, че най-вече Най-новото време, или Съвремието 
се нуждаят от преосмисляне – като хронология и съдържание. За мен, тези 
времена настъпват в строителството и архитектурата когато се въвеждат 
повечето от технологиите и науките, които ползваме и днес – поставят се 
техните основи за развитието им в последващите десетилетия и столетия. 
И не случайно и разделям двете понятия.

Индустриалната революция води до бурно развитие на техноогиите 
след средата на XVIII в., вкл. в строителството. Между 1776-1781 г. на река 
Севърн в Йоркшир, Англия е изграден първият изцяло железен (чугунен) 
мост – първото изцяло метално инженерно съоръжение/строителен обект 
в света (вж. долу).

фиг. 147, 148. Мостът над р. Севърн днес и в картината на художника Уилям Уилямс 
от 1780 г. Мостът и теренът около него търпят няколко укрепвания в последствие.

Идеята е била твърде стряскаща и консервативните англичани с го-
дини умуват, дали да пристъпят към такова рисковано начинание; дори 
създават специален закон в 1773 г. за строителството на моста. Авторът на 
проекта Томас Фарнолс Причард не доживява да види произведението си 
завършено и умира в 1777 г. Строежът е довършен от собственика на желе-
золеярната компания Coalbrookdale Company Абрахам Дарби III.
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Следва бурно строителство на мостове, на други железопътни и прис-
танищни съоръжения. Епохата е апогей на Класицизма и последен опит за 
реабилитация на Барока, така че е немислимо да се строят сгради без да се 
следват стилистичните канони, или поне без да се изявят отделни техни еле-
менти. Подобни обекти обаче – както упоменавано в този материал, не са 
типологично присъщи на хилядолетно изгражданите класически и класицис-
тични шедьоври и затова изискванията към тяхната стилистика – особено 
ако не съдържат обитаеми пространства, са били по-либерални, но не и съв-
сем липсващи. За моста на р. Северн напр. години наред, успоредно със спо-
ровете, дали ще издържи конструктивно, се спори (спори „обществеността“) 
като как да изглежда – без значение, дали е конструктивно издържано. По-
добни намеси, както и разбира се все още непълната теория за строителство 
с новите материали (желязо, бетон, стъкло), оставят произведенията от това 
време с трогателни визии на псведо-барокови, псведо-класически апликации, 
нарушаващи статическата им устойчивост. Същото се наблюдава и с навлиза-
нето на съвременните конструктивни системи в сградостроителството. На 
архитектурата ѝ трябва около век, за да се отърси от тези влияния.

фиг. 149. The Crystal Palace – първата не-
индустриална сграда, построена от метал 
и стъкло от Сър Джоузеф Пакстън в Хайд 
Парк, Лондон, по повод Световното изло-
жение през 1851 г. През 1854 г. е преместе-
на на ново място. Снимката е малко преди 
разрушаването ѝ от пожар през 1936 г. На 
практика – идеален модел на съвременен 
Мол. Въпреки неизбежното украшател-
ство с конструктивно излишни аркади и 
капителчета, образът е значително изчис-
тен и откровено технологичен.
фиг. 150. Palacio de Cristal, изграден от 
архитект Рикардо Веласкес Боско по идея 
от лондонския, но значително по-малък от 
него, в парка Ретиро, Мадрид, по повод из-
ложението на тропически растения през 
1887 г. Представата за съвършенство не 
може да пренебрегне класицистичните еле-
менти, та дори е добавен псевдойонийски 
ордер на входа към сградата.

От тук нататък, историята става все по-позната, все по-динамична и 
все по-разширяваща обхвата на явленията. Продуциран е огромен обем из-
следвания, теории, хипотези и за да се създаде друг – в тематиката на този 
материал, за периода, без повторения и противоречия на противоречията, 
се изисква принципно друг поход. Затова ще приключа настоящия с хроно-
логия на най-значимите и повлияли на дейността и професията събития – в 
Приложение, като преход към по-нататъшно тематично развитие.
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таБлиЦа 1
ГЕОХРОНОЛОЖКА СКАЛА

(с по-подробно отразена само последната – настояща геоложка ера)
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Възстановяване на природата, 
вкл. неандерталеца, еволюция.

плейстоцен Няколко ледникови периода.

неоген
плиоцен Поява на първите хоминиди в 

Африка; на днешни тревопасни 
животни; на широколистни.миоцен

палеоген

олигоцен Масово измиране на групи 
от животни; повечето птици 
добиват съвременния си вид. 
Доминация на бозайниците.
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„Ерата на влечугите“. Поява на 
днешните гори по периферията 
на океаните. В креда – поява на 
бозайниците, на покрито-семен-
ните растения и на вътрешните 
планински системи

юра горна, средна, долна

триас горен, среден, долен
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Формиране на континенти-
те. Животът се развива главно 
в морето. Страхотни гори от 
примитивни растения ги по-
криват, част от които образуват 
днешните въглищни легла. В 
перм се появяват първите живи 
организми на сушата и първите 
модерни иглолистни растения. 
Ерата завършва с най-голямото 
изчезване в история на Земята, 
след което са наобходими 30 
милиона години в триас, за да се 
възстанови природата.

карбон пенсилваний, 
мисисипий

девон горен, среден, долен

силур придолий, лидлоу, 
уенлок, ландъврий

ордовик горен, среден, долен

камбрий фуронгий, серия 3 
серия 2, терановий
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Обогатяване на кислородната 
атмосфера – биологична еволю-
ция. На границата с архай се по-
явяват черупчестите организми. 
Животинският свят е по-беден 
от растителния.

ар
ха

й

неоархай, мезоархай, палеоархай, есархай
Започва преди 3.8 млрд.г.; към средата 
му приключва химическата еволюция. 
Поява на първите анаеорбни бактерии.

ха
де

й Период на формиране от хаоса на Земята (земната кора), започнал преди около 4.7 
млрд.г. Характеризира се с отсъствие на хидросфера и кислородна атмосфера; протича 
т.нар. „химическа еволюция“. В края на хадея започва биологичната еволюция.
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таБлиЦа 2
ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕКА

(в съответствие с геохроноложката скала – в неоген [плиоцен] и кватернер)

вид
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главни особености

откъсване на първобитния човек (род 
хоминиди) от род маймуни (хоминоиди),

от преди 25 - 20 млн. години

Африка. „Слизане“ от дърветата; „изправяне
на „човека“ в откритите равнини.
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ae
 хо

ми
ни
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Australopithecus 
австралопитек 6(5) - 3 Южна Африка, Кения, Етиопия, Танзания. 

Двукрако; примитивни сечива - камъни, кости.

Homo habilis
сръчен човек 2.5 – 1.5 Африка. Анатомията на черепа е близка до тази

на Homo sapiens; артикулация за изразяване.

Homo rudolfensis
„френски“ човек 1.9 - ? Кения. По-близо до Australopithecus; ползва

огъня; вероятно първият излязъл от Африка вид. 
Homo georgicus
„грузински“ човек 1.8 – 1.6 Грузия. Анатомично близък до Homo erectus.

Homo ergaster
работещ човек 1.9 – 1.25 Източна и Южна Африка. Ползва разнообразие

от обработени от природни елементи сечива.

Homo erectus
изправен човек 2 – 0.3 Африка, Евразия (Кавказ, Китай, Индонезия). 

Първи ловци-събирачи. Кинетична реч.

Homo erectus - 
Pithecantropus erectus 1.25 – 0.3 Средиземноморие, о. Ява. Анатомични прилики

с Homo habilis и бит – с Homo ergaster.

Homo atlanthropus
„атлантически“ човек 1.2 – 0.3 Африка, Средиземноморие. По анатомични

характеристики – прародител на неандерталеца. 

Homo cepranensis
„чепраненски“ човек 0.8 - ? Италия. Сходства с Homo erectus – вероятен

прародител, и с неандерталеца – наследник.

Homo antecessor
„предшестващ“ човек 0.8 – 0.35 Испания, Англия. Сходства с Homo ergaster. 

Считан за първия разпространил се в Европа.

Homo heidelbergensis
„хайделбергски“ човек 0.6 – 0.25 Европа, Африка, Китай. Вероятна реч; погребе ния 

на мъртвите; усъвършенствани сечива и оръжия.

Homo neanderthalensis
неандерталец

0.23 – 
0.03

Европа, Западна Азия. Формиране на общности,
с разнообразни битови активности; „изкуства“.
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**
* Homo rhodesiensis

„родезийски“ човек 0.3 – 0.12 Замбия. Сходства с Homo erectus и Homo
neanderthalensis.

Homo sapiens****
разумен човек

0.25 - 
настояще

Повсеместно разпространение. Анатомично
днешен човек. Завършен еволюционен процес.

Homo sapiens idaltu
„етиопски“ човек

0.16 – 
0.15 Североизточна Етиопия. Подвид на Homo sapiens

Homo floresiensis
„флоренски“ човек

0.10 – 
0.012

о. Флорес, Индонезия. Наподобява Homo
erectus, но е най-дребният първобитен човек.
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* Еон е термин за обозначаване на най-голямото подразделение на геохроноложката ска-
ла. Еоните са определени на базата на някакво забележимо събитие в историята на Земята. 
Например фанерозой е започнал преди около 550 млн. години и обхваща периода след появата 
на живи организми с твърда черупка. До скоро бяха класифицирани само два еона – фанеро-
зой и докамбрий. Бившите ери на докамбрия: хадей, архай и протерозой са считани вече за 
самостоятелни еони. Един еон се разделя на няколко ери.

Геоложките ери от своя страна  се делят на периоди, а геоложките периоди се състоят от 
епохи. Сега живеем в еон фанерозой, ера ценозой (с други наименования - кайнозой, цено-
зой), период кватернер и епоха холоцен (антропоцен). Всички етапи до епохите се разграни-
чават по изявата на осезателни промени в структурата и живота на Земята – релеф, климат, 
поява и отмиране на растителни и животински организми и т.н. Наименованията им са пре-
димно от гръцкия език. Геоложките епохи от своя страна се делят на отделни „етажи“ (някъде 
- редове), които са най-малката геохроноложка единица (от по 2-5 млн. до няколко десетки 
хиляди години, приближавайки Съвремието), разграничавани по значими, но не структуро-
определящи (по-скоро еволюционни) промени в живота на Земята.

** антропоцен (дргр. ἄνθρωπος-човек + καινός-нов) – неприет официално термин, обозна-
чаващ най-новата геоложка епоха, характеризираща се с висока човешка активност, за коя-
то се твърди, че въздейства необратимо на природата и играе съществена роля за промени в 
екосистемите на Земята. Терминът е въведен в 80те год. на XX век от Нобеловия лауреат по 
химия Юджийн Стормер, в унисон с налагащата се тогава парадигма за „устойчиво развитие“ 
(понятието се артикулира от началото на 80те години на века, но получава своя дефиниция 
и концепция за приложение през 1987 г. в доклад на тогавашния норвежки премиер г-жа Гру 
Брундланд пред Общото събрание на ООН). В последните десетилетия допълнителен аргу-
мент на поддръжниците на антропоцена е т.нар. „глобално затопляне“ (днес – „климатични 
промени“). В зависимост от пристрастията, началото на антропоцена е откривано в диапазо-
на от края на XVIII в. (1784 г. – патентоването на парната машина) до 80те години на XX век 
и се очертава като първата и единствена геоложка епоха с точна дата на възникване (ако бъде 
официализирана).

*** Homo sapiens sapiens – анатомично съвременният човек. Алтернативни теории включ-
ват и Homo heidelbergensis, и Homo neanderthalensis към категорията. Homo neanderthalensis 
обаче се оказва различен и успоредно на Homo sapiens развиващ се вид – по друга еволюционна 
линия, изчезнал по неясни причини; според някои – в сблъсъци с последния. Както се разбира, 
еволюцията на приматите-хоминоиди към хоминиди и към съвременен човек никак не протича 
праволинейно постъпателно; нещо повече – изчезването на видове и появата на нови от нищото 
– аналогично на животинските организми, е необяснимо с дарвиновата теория. За сега се прие-
ма, че все още не са открити липсващите връзки, но се допуска и съвсем нова теория.

преди 50-45 хил.г. преди 45-40 хил.г. преди 40-35 хил.г. преди 35-30 хил.г.

**** Пред вид дългия период на развитие, е въведена и категорията Cro-Magnon (кроманьо-
нец – „ранен Модерен човек“, по името на пещерата във Франция с първите идентифицира-
ни фосили на подвида) за ранния Homo sapiens, с характерни, но не структурни анатомични 
отличия от късния, „съвременен“ човек. Долу – „излизане“ на Cro-Magnon/Homo sapiens от 
Африка, след появата му преди около 250-200 хил.г.
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таБлиЦа 3
ХРОНОГРАМА НА РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА

(хармонизирана към развитието на европейската цивилизация –
според повечето от популярните цивилизационни теории)
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Край на последния ледников пе-
риод. Повсеместно присъствие 
на Homo sapiens на всички кон-
тиненти - единственият до тогава 
оцелял хоминид, основно в близки 
до морета, океани и др. големи во-
дни площи райони. Формиране на 
родови общности; полуномадско 
ежедневие; начало на „излизане“ от 
пещерите. За ловни принадлежнос-
ти и за бита се пригаждат дървени, 
каменни и костни отломки. „Чове-
кът“ отдавна вече ползва кинетич-
на реч (звукови жестове); около 
XV хил. пр.н.е. - членоразделна 
реч. Спорни са основанията, дали 
първите рунически знаци могат да 
се приемат за своеобразна „писме-
ност“ в периода.

От началото на периода присъст-
ват скални изображения и тотемни 
фигурки, оформени от дърво, кост 
и камък. Навесите от клони и шума 
се превръщат в колиби и землян-
ки в последните хилядолетия от 
периода; появяват се и мегалитни 
структури - менхири. За трайно 
усядане се полват все още пещер-
ните обиталища, които частично се 
моделират; временните навеси са в 
близост. XVII-XV хил.пр.н.е. се по-
явяват първите временни/сезонни 
лагери, формирани от по няколко 
групирани колиби. XV-X хил.пр.н.е. 
(в различни части на света) се по-
явява и грънчарството, съответно 
– различните форми на опредметя-
ване и символно обозначаване.
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Полуномадски живот – малки гру-
пи от хора (20-30 човека на родов 
принцип) периодично се местят 
все по-далеч от пещерните убежи-
ща. Следва трайно „излизане“ от 
пещерите. Усъвършенстват оръди-
ята на труда и оръжията за лов - в 
тези времена сблъсъци между общ-
ностите не са установени, вероятно 
поради голямата им отдалеченост и 
трудна комуникация помежду, т.е. 
– оръжията не се ползват за бойни 
действия. Постепенна диферен-
циация между „ловци-събирачи“ и 
„земеделци“ - опитомяване на до-
машните животни, складиране на 
храна, наченки на земеделие – обез-
лесяване на терени за отглеждане 
на зърнени култури и др.; развитие 
на бартерна „търговия“. Йерархи-
зиране на общностите. Разделение 
на труда. Поява на пиктографска 
„писменост“.

Временните/сезонни лагери посте-
пенно придобиват функционална и 
йерархична организация. Ограж-
дани са с плетове срещу хищници. 
Периодично са изоставяни, без 
да са открити следи от принуда – 
нападения, пожари, бедствия; ве-
роятно с цел търсене на по-добри 
условия за живот. Усложнява се 
моделът на строежите – поява на 
каменни градежи (предимно в ос-
новите им), двуетажни постройки 
и прецизирани детайли на сглобки 
(към края на периода); утвържда-
ват се „образци“ на отделни типо-
ве сгради - жилищни, стопански, 
представителни/ ритуални. Някои 
предметни останки асоциират с 
елементарни строителни уреди: 
сечива, клинове, лостове; всъщност 
вида на строежите предполага вече 
ползване на такива. Повсеместно 
мегалитно строителство.
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В продължание на около две хи-
лядолетия в началото на периода 
се застъпват номадски и уседнал 
начин на живот, съответно при-
същи на „ловците-събирачи“ и 
„земеделците“. Неолитната ре-
волюция протича на границата 
с предходния период (според 
някои класификации неолитът 
започва около 2000 г. по-рано). 
Прието е, че робовладелството 
възвиква през IV хил.пр.н.е. - с 
настъпване на енеолита, но по-
родилите се вече военни конфли-
кти в настоящия период предпо-
лагат превръщането основно на 
военнопленниците в роби.

Сезонните лагери се трансфор-
мират в трайни поселения, за 
които се утвърждават две основ-
ни планировки: ортогонална и 
„свободна“, водеща до концен-
трична. Ограждани са с ровове, 
насипи и плетове; появяват се 
и каменни ограждения. „Ма-
сивни“ и „паянтови“ строежи; 
дребноформатно строителство. 
Доколкото периодът е по-добре 
проучен от предни, липсва по-
следователност в териториална-
та и хронологична еволюцион-
на приемственост. Около 4000 
хил.г.пр.н.е. е „изобретено“ ко-
лелото, въведени са строителни 
уреди и пособия
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Между V – началото на IV хил.
пр.н.е. настъпва всеобщ хиатус 
в древния свят, продължаващ на 
места почти 1000 години, след 
който изначално се „появява“ 
умението за добив и обработва-
не на метали – първоначално мед 
и злато (по-меки), а на места – и 
желязо (3200 г.пр.н.е., Египет). 
Времето съвпада с митичния По-
топ – описан във всички светов-
ни религии. Не се счита обаче за 
вододел м/у историческите пе-
риоди. Според преобладаващото 
разбиране, енеолитът е преходен 
етап, със силно размиващи се 
граници, донякъде определяеми 
по пунктови явления и „револю-
ционни“ нововъведения. В т.вр. 
се твърди металообработване 
(мед) още преди Потопа. При-
ключват социално-икономиче-
ските процеси, водещи до консо-
лидиране 
на общностите на родово-етни-
ческа основа – налагане на ро-
бовладелски обществен строй; 
формиране на държавност със 
строго йерархична управлен-
ска система; поява на мащабни 
и продължителни военни кон-
фликти. Интересно е, че според 
повечето световни религии, ле-
тоброенето започва в края на V 
/ началото на IV хил.пр.н.е. със 
„сътворението на Света“ (веро-
ятно – отново, след Потопа).

Трайни (в строителните хори-
зонти) селища с масивни граде-
жи – предимно в селищни моги-
ли; фортификации с плъстени, 
палисадни и каменни стени. Ут-
върдени сградни модели - още 
от неолита. Установяване на пе-
риферни поселения – hinterland, 
около трайните селища (градо-
ве), изградени изключително с 
паянтови постройки, обитавани 
от повинно население (форми на 
феодализъм?). Установяване на 
трайни извънселищни центрове 
– култови, погребални, стопан-
ско-занаятчийски (кошари, каме-
ноломни, дърводобив, рудодобив, 
металообработване, др.); строи-
телство на съоръжения – пътища, 
мостове, иригации, др. Селищ-
ните конгломерации постепенно 
консолидират хинтерланда, вкл. 
ползваните за стопански дей-
ности (поля, ливади, гори, води 
и т.н.) терени и налагат йерар-
хичното им управление и подчи-
нение – формиране на градове-
държави и в следващите периоди. 
Обществено-стопанското ниво 
ограничава бързото разрастване 
на градовете и тяхното простран-
ствено преструктуриране и ясно 
функционално зониране – въпре-
ки относителната сегрегираност 
на населението, селищата остават 
механичен сбор от постройки и 
дворове.
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Често епохата се разглежда ед-
новременно с енеолита, предвид 
трудната проследимост на ета-
пите на ползване на металите. В 
различните части на света използ-
ването на медта (бронза) започва 
с разлики от почти 1000 години, 
предвид липсата на суровини по 
някои места. За Европа границата 
около III хил.пр.н.е. се асоциира с 
някои пунктови явления, повли-
яли върху развитието на праисто-
рическите култури: климатични 
промени (застудяване); миграции 
и формиране на нови общности 
и държави – интензифициране на 
занаяти, усъвършенстване на оръ-
дия на труда и т.н. Поява на пър-
вите религии – аврамическите, 
около 1400 г.пр.н.е. Смесването 
на етноси и религии постепенно 
налага нов тип антагонистични 
кланови отношения на основата 
на тяхното противопоставяне и 
налагане на доминации. Пред-
ните обстоятелства спомагат ут-
върждаването на робовладелския 
строй, а в рамките на единните 
племенни общности – форми на 
подчинение и повинност. След-
ствие на възникващите мащабни 
конфликти, след 2000 г.пр.н.е. се 
интензифицира миграцията на 
големи компактни в етническо 
отношение групи от хора – пър-
во „преселение на народите“ – до 
към средата на периода.

Интензивно разрастване на гра-
довете-държави. Около средата на 
периода някои от тях се вече те-
риториално обособени в големи 
граници, включили разнородни 
общности, съдържащи по няколко 
големи селища (градове) – фор-
мира се държавност (царства), 
което налага развитие на форми 
на далечни комуникации: нови 
начини на администриране, път-
ни фортификации, изграждане 
на „местни“ управленски струк-
тури и техните седалища и т.н. 
В т.вр. – все повече се удължават 
пътуванията, свързани с търго-
вия и пътешествия; разрастват 
се и военните конфликти, респ. 
– усъвършенстване на оръжия, 
бойни уреди и пособия; култови 
предмети, свързани с военното 
дело и др. През 1900 г. е открита 
каменна плоча, датирана 1800-
1700 г.пр.н.е., която през 2014 г. е 
дешифрирана като карта на район 
от дн. департамент Финистер в ре-
гион Бретан, Франция – зародиш 
на териториалното планиране? В 
периода се формират едни от най-
големите праисторически селища 
(градове); някои – още в края на 
неолита. Разрастването им е обу-
словено от консолидирането на 
общностите, тяхната защита и 
същевременно – нуждата от все 
по-големи армии. Все още липсва 
изявен селищен „център“ – пло-
щад, цитадела.
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ха и предходни е определена по 
явни, случили са около 1200-1100 
г.пр.н.е. събития (катаклизми) в 
живота на обществата – поред-
ни климатични промени (този 
път - засушаване), най-изявени 
в района на Средиземноморие-
то;  мащабни миграции и военни 
конфликти и др., въпреки че окон-
чателно изоставяне на бронза 
за оръдия на труда и оръжия не 
е повсеместно, а ползването му 
като цяло не прекъсва. Към края 
на историческия период възник-
ват повечето от източните рели-
гии и такива в Африка. По същото 
време в Европа и Америка все още 
се практикуват (народностни) 
консолидирани политеистични 
култове, определяни от някои 
също като религии: анимизъм, ша-

Продължават строежите върху 
селищни могили, но се появяват 
и нови укрепени селища в страте-
гически локации; също - пътища, 
мостове и др. съоръжения; изграж-
дане на териториални системи за 
защита на формиращите се цар-
ства. Усъвършенстват се специфич-
ни инструменти и оръдия на труда, 
украшения и керамика, както и де-
коративни системи, които са мно-
го различни от тези в предходната 
епоха. Технологията на обработка 
на метала се пренасочва от харак-
терното до тогава отливане, към 
коване, а при декоративните еле-
менти - повтарящите се мотиви с 
правоъгълни форми са изместени 
от криволинейни орнаменти. Раз-
нообразни и специализирани оръ-
жия – не само индивидуални, но и 
за масово поразяване (катапулти, 
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манизъм, друидизъм и др. Между 
VIII-VI в.пр.н.е. се формират общ-
ности (царства, държави), които 
са в основата на днешните народ-
ности в Европа. Според повечето 
теории – периодът е началото на 
повечето древни цивилизации 
(част от тях – в Праистория), ня-
кои от тях еволюирали до Съвре-
мието; зараждане на европейска-
та цивилизация.

тарани, бойни кули и др.) налагат 
усъвършенстване на фортифика-
циите; в границите на защитеност 
на „вътрешни“ градове остават ос-
новно масивни строежи, а бедните 
паянтови обиталища са трайно из-
тикани и формират „предградия“. 
В градските центрове се формират 
цитадели, приютяващи дворци, 
храмове, трезори и др. важни об-
ществени постройки.

Прието е, известната ни История след Античността да не се вписва в конкретна историческа 
епоха - последната предходна и застъпваща се бидейки желязната. За някои изследователи, 
краят на последната настъпва при появата на достатъчно писмени източници в съответната 
изследователска област, които намаляват значението на археологическите методи в изучаване-
то на историята ѝ, т.е. – с възможност за получаване на познания по емпиричен път (с налични 
данни). Това може да доведе до определяне на диапазон на проявление на това събитие между 
VI/V в.пр.н.е. и I/II в.н.е. – в Античността. От общоприетото начало на Античността (в Ев-
ропа) до сега са изминали около три хиляди години, което е един от най-късите исторически 
периоди, но се счита, че от тогава (и до сега) културното развитие на човечеството продължава 
все по-интензивно, приемствено и логически последователно, върху постоянно разширяваща 
се многопрофилна основа - или поне науката е достигнала до такова ниво на разбиране на про-
цесите по настоящем. В разни източници може да открием определения за това време като: 
нашата цивилизация; Съвременна цивилизация; Нова история (за други – Новата история и 
Новото време са след Новото летоброене; след Античност; след Средновековие; с началото 
на Просвещението) и др. – прилагани с всички условности, пренебрегващи противоречиви 
факти за нехомогенно развитие, или за високи предходни цивилизационни нива (отразявани и 
от автора в основния текст, напр. по отношение на еволюционизма и др).

За продължение на хронограмата - вж. следваща таблица.

забележки: Периодизацията в историческите епохи е генерирана от различни източници, с рес-
пект към най-късните ѝ корекции. Не е утвърдена от Международната комисия по стратиграфия, 
а съответства на някои от популярните класификации, като се съобразява с пунктови явления, 
съотнесени към исторически момент, или период, определени според повечето цивилизационни 
теории. Постоянното натрупване на нови данни налага актуализацията ѝ към все по-ранни дати. 
В т.вр., авторът не счита разминавания в други класификации на принадлежността на някои исто-
рически събития и явления в граничните периоди – напр. между палеолит и мезолит, и мезолит 
и неолит, към различаващи от посочените, за съществени, доколкото тяхната последователност, 
значимост и общата логика на изследването са ненарушими.
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таБлиЦа 4

ХРОНОГРАМА НА РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА КУЛТУРА
(хармонизирана към развитието на европейската цивилизация – 

според наложената темпорална и културологична детерминираност
на периодите и етапите на развитие на общностите)
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ОБСТАНОВКА
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социум, бит, култура
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Животът е концентриран около Среди-
земно море и по-конкретно в източната 
му половина. Отмиране на минойската и 
микенска цивилизации (до XII-X в.пр.н.е.); 
залез на египетската. Същите са предмо-
стия на древногръцката, а според някои 
– нейни ранни проявления. Разцвет, обе-
динение на гръцките полиси; колонизация 
на североизточното Средиземноморие. 
Архаичен период на гръцката (елинска) 
цивилизация. Основаване на Рим (рим-
ското царство) – средата на VIII в.пр.н.е. 
Общественият строй е дефиниран най-об-
що като „робовладелски“ (според приетата 
марксистка периодизация на историята), 
но на практика в различните общности 
(държави) съществуват различни форми 
на доминация и подчиненост на класи и 
прослойки: монархическа и военно-оли-
гархична деспотия, данъчно-повинна сис-
тема, ограничена демокрация с елитарно 
управление, безправие на собственото и за-
робване на чуждо население и т.н. В самото 
начало на VI в.пр.н.е. е основана Римската 
република; през V в.пр.н.е. се провежда и 
демократичното управление на Перикъл в 
Атина, за което се счита, че е първообразът 
и на пряката, и на представителната демо-
крация. До края на него век са и окончател-
но спрени персийските инвазии.  На двете 
европейски държави противостои полити-
чески и икономически Финикийската феде-
рация  (с имперско-васалитетни зависимо-
сти). Мащабни военни стълкновения като 
продължение от предходните епохи; бурно 
развитие на търговията, експедиции из ця-
лото Средиземно и Черно море.

Зараждане на европейската цивилизация. 
Праисторическите модели в обитаемата 
среда се усъвършенстват предимно в коли-
чествени параметри – разрастване и рено-
виране на селищата; монументализиране 
на градежите и т.н. Утвърдени модели на 
селищно устройство (полиси и хинтер-
ланд), удобно приютяват централизира-
ното управление на зараждащите се тери-
ториално ограничени царства. Битовите 
строежи, надомното занаятчийство, дълго 
остават (и в следващи периоди) в схемите 
от ранната желязна епоха, доколкото про-
изводните технологии подсигуряват стан-
дартите на тези слоеве от населението за 
столетия. Все пак, след приключващия към 
I хил.пр.н.е. хиатус, се „появяват“ някои 
трайни форми на селищна организация 
и сградостроителство, като агората (ар-
хаична), мегарона, пастадното жилище и 
др., също подчинени на функционални и 
композиционни принципи от Праисто-
рията, но с трудно проследима еволюция 
в предходни столетия. Предното е причи-
на и за стилистичното прекъсване между 
минойската, микенска и гръцка култури, 
както и по-ранни (египетска и др.). Също 
се констатират „загуби“ на умения (в мо-
нументални градежи) между етруската и 
по-късната (след II в.пр.н.е.) римска кул-
тури.  В логиката на същите причини се 
вмества и хипотезата за паралелно разви-
тие на гредоподпорната тектонична сис-
тема – стилизация  на първоначално дър-
вена конструкция, в архитектурен ордер и 
зараждане на класическите архитектурни 
стилове.
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Запазват се обществено-икономическите 
взаимоотношения – като цяло. Разпростра-
нение на древногръцката култура след ко-
лонизацията на източното Средиземномо-
рие от гръцките полиси (до началото на IV 
в.пр.н.е.); пренесена с походите на Ал. Ма-
кедонски (втора половина на IV в.пр.н.е.), 
до завоюването на цяла северна Африка от 
римляните (краят на II/начало на III в.н.е.). 
Включва т.нар. „елинистичен период“ – от 
разпада на Македонската империя (послед-
на четвърт на IV в.пр.н.е.) до създаването 
на Римската империя (втора половина на 
I в.пр.н.е.). В началото на периода започва 
формиране на държави (царства) и в север-
ните и източни части на Европа – траки, 
гети, келти, балти, др. Залезът на финикий-
ската държава (Картаген) отваря пътя на 
Рим към всеобщо господство в региона, но 
изличаването на нейните следи е загуба за 
приемствеността на цивилизациите. В пър-
вата половина на II в. Рим достига апогей на 
мощ и култура, след което започва да губи 
територии на север и да запада под ударите 
на готи, хуни, славяни – поредните пресел-
ващи се племена. Отдръпването му от тези 
земи позволява в тях да се настанят народи, 
някои от които остават там със столетия; 
други – и до днес, но чиито приноси не се 
отчитат в културологичните оценки.

Върхови достижения в изкуствата и занаят-
чийството. Дорийски, йонийски и коринт-
ски архитектурни стилове се оформят окон-
чателно около началото на V, до края на IV 
в.пр.н.е. Тосканският (етруски) ред е харак-
терно наследство в Рим, а първи композит-
ни капители се появяват в края на V в.пр.н.е., 
което дава основания да се счита успоредно, 
а не последователно развитие на стилисти-
ката в Егея и на Апенините след VIII в.пр.н.е. 
Архитектурният ордер (късно въведено 
понятие) намира приложение във всички 
наследени и появили се типове сгради: стоа, 
гимназиум, булевтерий и др.; в класическата 
агора (по хиподамовата система) и др. Най-
рано известни имена на творци от начало 
V в.пр.н.е.: Иктин, Каликрат (строители на 
Партенона и др.), Карпион (споменаван от 
Витрувий като теоретик, изготвил чертежи 
за Партенона), Фидий (ръководил строежа 
на Акропола, участвал в довършването на 
Партенона и автор на статуята на Атина 
в Партенона и др.), Агоракрит (работил 
по Акропола, на о-в Парос и др.), Мнези-
къл (работил по Пропилеите на Акропола, 
строил Ерехтейона и др.) и други в послед-
ващите векове. Адмирации към красивото 
– съхранявано, копирано, с цел демонстра-
ция на могъщество – своеобразно начало на 
„опазване на исторически ценности“.
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Начало на упадъка на западната Римска импе-
рия и възход на източната (Византия). През 
330 г. е осветена новата столица - Константи-
нопол. През 399 г. римският епископ Сири-
ций се самопровъзгласява за (първи) Папа; 
през 451 г. Халкедонският събор въвежда зва-
нието Патриарх за главата на константинопол-
ската църква, и двамата йерарси продължават 
да считат себе си за най-висши във все още не 
разделената християнска църква. Формалното 
разделяне на империята е през 395 г.н.е., кога-
то Теодосий I официално назначава двамата си 
синове за източен и западен владетели, но за 
неин край се сочат също: 480 г., когато умира 
последният император на западната Юлий Не-
пот; смъртта на „последния римлянин“ Боец-
ий (524 г.) и дори закриването на Платоновата 
академия в 529 г. Въпреки формално запазила 
римското държавно устройство (поне в нача-
лото на самостоятелното си съществуване) 
Византия скоро трансформира институциите, 
социалната йерархия, официалния език и др. 
порядки под влияние на източни традиции. 
Заличаване на идентичността на древног-
ръцката култура. В края на периода, другата 
държавна структура на континента е Франк-
ската империя. Обществено-икономически-
те отношения се запазват до повсеместното 
налагане на феодализма в западна Европа.

Периодът е „застоен“ в западната част на кон-
тинента – начало на т.нар. „тъмни векове“, и 
белязан с бурно развитие на Византия, което 
обаче не е достатъчно изследвано, за да бъде 
отчетен приносът ѝ в последващия „ренесанс“ 
на европейската култура, същият представян 
като заслуга приоритетно на италийските 
общности. Извършват се явни промени в гра-
доустройството, начините на строителство, 
сградните типологии и др., респ. – в стилис-
тиката. Нови градове не се строят; в централ-
ните части на съществуващите се настаняват 
еклезиастски институции, изтиквайки посте-
пенно военните и граждански обекти. Същите 
доминират с мащабите и украсата си – църкви, 
манастири, резиденции на клира и др. От края 
на III в. и масово след началото на V градове в 
гранични територии са изоставяни, а остана-
лите са обезпечени с нови, по-мощни форти-
фикации. Развитието на стилистиката не след-
ва хронологичен ход, а по-скоро е резултат от 
смесване на традиции – шаблонно изявен „ви-
зантийски“ модел няма, а чистотата на класиче-
ските стилове не е приоритет. В края на пери-
ода териториалното разширение на Византия 
води до изявата на тези модели в почти всички 
владяни от Рим територии и до предпоставки 
за интерпретирането им от местни народи, с 
което навлизат в „мрачното“ Средновековие.
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До края на VIII в. Франкската империя 
консолидира всички територии на конти-
нента без остатъците от Римската империя, 
принадлежащи по него време на източната 
(Византия), без Омаядския халифат на Пи-
ринеите и без зараждащата се Българска 
империя на югоизток. В 800 г. Карл Вели-
ки е коронясан за император на западната 
Римска империя – територии в северната 
част на дн. Италия, които Св. Папа Лъв III 
счита за такива. До тогава римските папи 
коронясват за франкски крале представите-
ли на династията на Меровингите. През 962 
г. Отон I е коронясан от Папа Йоан XII за 
„император на Свещената римска империя“ 
в основата на която е de facto Франкската, 
заедно с гореупоменатите територии. Го-
дината се счита за край на ранното Сред-
новековие, тъй като с конституирането на 
Свещената римска империя се слага ред в 
безразборната прокламация на кралства и 
присъждане на титли. Европа се консоли-
дира и християнизира – поне номинално, 
без Пиринеите и без да се отчитат заражда-
щи се деноминации (ереси). Християнската 
църква е все още единна.

Хилядите разпокъсани феодални владения 
се самоизолират в стремежа си за оцеляване, 
което прекъсва обмена на знания и умения 
за столетия. Тази обстановка допринася 
значително повече за загубата на римски 
традиции, отколкото разрухата, на която са 
били подложени имперските територии – 
всъщност далеч не чак повсеместна. След от-
дръпването на Рим от северните си граници 
в края на III в., консолидираните германски 
племена формират на отвоюваните терито-
рии трайни съюзи, трансформирани в края 
на V в. в държавност, която в следващите 
около пет столетия приютява културното 
развитие на западна Европа. Същата роля 
имат на изток Византия, по-късно и сформи-
ралата се Българска държава, и други по-къс-
но възникнали. В тези територии римските 
модели се адаптират към местни нужди и 
традиции и се развиват до етапите на т.нар. 
„Каролингско възраждане“ и възраждането 
на иконописта във Византия – начало/среда-
та на VIII в. Повсеместното строителство в 
периода е познато като „Романика“; в южни-
те Апенини и Британия – като донорманско, 
а на Пиринеите – мавританско.
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В 1054 г. се извършва окончателно разделяне 
на християнската църква на римо-католиче-
ска и източно-православна. Това не е прос-
то формален акт, тъй като е предшестван от 
столетни противостояния между римските 
папи и константинополските патриарси. 
Двете църкви взаимно се отлъчват от христи-
янството. Тези действия нямаше да се толко-
ва категорични, ако точно по това време те-
хни инкарнации не са най-мощните държави 
в техния политически апогей – на изток Ви-
зантия, току-що отхвърлила поредното араб-
ско нашествие (в края на X в.) и подчинила 
България, и скоро провъзгласената Свещена 
римска империя (в X в.) и ново-образуваща-
та се френска държава на запад. Буквално в 
следващите десетилетия монарсите от Из-
тока от Запада, подкрепяни от двете неза-
висими една от друга църковни институции 
провеждат несъгласувани експанзионистки 
действия, отразили се по-неблагоприятно 
на източна Европа. От друга страна, разви-
тието на науките и технологиите постепенно 
руинира еклезиастките устои на обществото 
и води до появата на Хуманизма през втората 
половина на XIII век.

Казионната история постулира появата 
около началото на X в. на нови течения в 
архитектурата и изкуствата, след „тъмните 
и мрачни“ пет века, първото от които – вече 
упоменатата „Романика“, а след нея и Готика-
та, в настоящия период. Авторът подкрепя 
тезата за непрекъснато развитие, което води 
до изявата на завършени модели по това 
време - на източно (от Византия) и западно 
(местно) повлияна „Романика“ на основата 
на късните римски образци – сравнително 
опростени пространствено, конструктивно 
плахи (преоразмерени) и пестеливо детай-
лирани. Основно се строят църкви, манасти-
ри, замъци, крепости и пътни съоръжения. 
Приносителите на античното майсторство 
са изчезнали. Строителите, както и разпро-
странителите на познание (схоластика) са 
основно свързани с монашеството. След VIII 
в. първо се отчита оживление в живописта – 
иконографията, илюстрацията; в скулптура-
та, а също и в мебелировката и декорацията 
на жилищата. Готиката допринася револю-
ционно за появата на скелетната конструк-
тивна система. Оживява се и градинарство-
то – първо в манастирските дворове.

Зараждане на банковата система; форми-
ране на буржоазно-капиталистически вза-
имотношения. Краят на Средновековието, 
което е съдържателно представено с про-
цеси и явления, изключително от западна 
Европа, парадоксално се обвързва със съби-

В началото на периода се заражда Хумани-
змът - като философско течение, за чиято 
инкарнация в изкуствата се счита италиан-
ският Ренесанс. Последният, както и Готи-
ката, достигат върховите си постижения; 
официална класификация: ранна (X-XI в.), 
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тия в източната – падането на Константино-
пол в 1453 г. Номинално източната Римска 
империя съществува до 1461 г., до когато 
Трапезундското господство се управлява 
от Комнините, въпреки като васалитет. По 
същата логика трябва да се счита за край на 
II Българска държава годината 1422, когато 
умира последният признат цар Константин 
II Асен, реално управлявал свободни или 
васални територии след 1396 г. Още в края 
на XIV в. земите на по-голямата част от Бал-
канския полуостров са завладени от осман-
ците, но в западна Европа до края на XV в. 
не се случват драстични социално-иконо-
мически, или политически преобразувания, 
въпреки няколкото все пак значими явления 
през него век: краят на Стогодишната война, 
краят на кръстоносните походи, окончател-
ното изгонване на маврите от континента. 
От друга страна, Хуманизмът вече се е за-
родил; италианският Ренесанс се е проявил 
през XIV в., а каролингският, византийският 
и др. – още по-рано. Събитията от XV в. оба-
че, ще доведат до драстични преобразувания 
в Европа и по света малко по-късно – през 
втората му половина започва трескава над-
превара по морските пътища, в алтернатива 
на блокираните от османците сухоземни по 
югоизточната периферия на континента.

зряла (XIII в.), късна/лъчиста (XIII-XIV 
в.), пламтяща (XIV-XV в.) Готика. Прояв-
ленията ѝ не приключват в този век; в ита-
лийските земи и Франция е заместена от 
Барока, но развитието ѝ в северните части 
на континента, Скандинавия и Британия 
продължава в местни интерпретации. Меж-
дувременно възникналите университети 
възвръщат значението на науката за раз-
витието на технологиите и повишаване на 
стандартите в жинената среда. Палиативно 
пренасяните строителни умения се възраж-
дат сред тайни и полулегални зидарски сдру-
жения. Постепенно църквата разбира, че е 
по-целесъобразно за се включи в процеса на 
генериране и предаване на знания и умения, 
вместо да им се противопоставя чрез схолас-
тичните разбирания за подредба на света – в 
края на периода Европа е осеяна с школи за 
обучение в строителните техники; подобни 
се появяват и сред останалите занаятчийски 
и творчески общности – художници, бижу-
тери, мебелисти и декоратори, градинари и 
др. Взаимоотношенията с църквата и ари-
стокрацията са противоречиви – неизбежно 
партньорство и в същото време – постоянни 
подозрения за придобиване на голяма власт 
от едните, и обсебване на сферите на изява 
от другите.
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Етапите са диференцирани по напредъка на 
науката и поставянето ѝ в основата на съ-
временните професии; църковна Реформа-
ция. До края на етапа се очертават в голяма 
степен границите на съвременните държави 
в Европа – някои от тях междувременно из-
чезват и се появяват отново след I Световна 
война. След тридесетгодишната война (пър-
ва половина на XVII в.) настъпват трудни 
десетилетия на континента, което води до 
възход на източните държави – Полско-ли-
товската уния, Руската империя и апогея на 
Османската империя. На запад престават да 
воюват самостоятелно и се очертават тен-
денции към трайни съюзи. Борбите до голя-
ма степен се пренасят извън континента – 
по Новите земи, където се изнасят знания и 
религия, а се изземват богатства. По същото 
време католическата църква успява да прове-
де политическата си и идейна Контрарефор-
мация, което по-скоро възпира културното 
развитие на континента за още няколко де-
сетилетия.

Епоха на класицистичните архитектурни 
стилове – базирани на класическите текто-
нични системи и на естетиката на архите-
ктурния ордер: Ренесанс, Барок, Рококо, 
френска Класика (Класицизъм), Ампир, Нео- 
стиловете от края на XIX в.; също  (спорно) 
– (пред)Романика, Маниеризъм, Готика; 
Нео- стилове от XX век. Още в края на XV 
в. са наченките на Барока в изобразителните 
изкуства. Върхови постижения в градинско-
то изкуство; в синтеза на визуалните и плас-
тични изкуства. Практиката е поставена на 
теоретична основа. Обучението и правилата 
в строителната професия се разпространяват 
чрез сдружения (гилдии, еснафи, школи) – 
под различна форма и под различна опека, 
до утвърждаване на повсеместна законова 
регулация в сферата около средата на XIX в. 
Поставят се теоретичните основи на съвре-
менното градоустройство, но новаторските 
реализации далеч не постигат замислените 
цели. Изграждането на барокови паркове и 
градини достига до съвършенство.

Историческите явления и процеси са доста-
тъчно, но не напълно познати, за да можем 
аргументирано да анализираме причинно-
следствените връзки, породили някои от 
тях, или да оценим последствията от дейст-
вията им. Бавно, столетният цикличен про-

Съвременни архитектурни стилове:
•  Сецесион (Югендстил, Модерн, Ар-нуво, 

Символизъм, Декаданс) - в края на XIX в.;
•  успоредно - Експресионизъм/ Романти-

зъм/Футуризъм, Сюрреализъм / Ар Деко 
(интериор);
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цес на отърсване от влиянието на църква-
та в обществените сфери като че бележи 
прелом около средата на XIX в. – съвремен-
ните науки и професии са поставени на на-
учна основа, бурно развитие на изследова-
телските сфери; архитектурата се отърсва 
от консерватизма и се превръща след 20те 
год. на XX в. в основен потребител на тех-
нологични нововъведения. В края на XVIII 
в. се появяват първите изцяло метални съ-
оръжения; около половин век по-късно – и 
сгради с изцяло ст.бетонна конструкция. 
Първоначално френската Академия от вто-
рата половина на XVII в., а в последствие и 
революцята от края на XVIII в. поставят на-
чалото на регламентиране на ценза в про-
фесирането, и на обществените регулации 
(закони) в различни аспекти на строител-
ната сфера. Присъщото законодателство 
бързо се развива и във Великобритания. В 
60те год. на XIX в. се диференцира „ланд-
шафтната архитектура“. Урбанизмът – като 
обща теория за развитие на обитаваната 
(градска) среда, възниква като понятие 
около средата на XIX в., а към неговия край 
се появяват първите теоретични разработ-
ки и концепции. Тяхната приложимост 
обаче – под формата на реализирани мо-
дели за устройствено развитие на големи 
градове и територии, се изявява след 30те 
години на XX в. Първи нормативни доку-
менти, третиращи развитието на градове 
и големи териториални единици: Закон за 
жилищното строителство и градоустрой-
ството, Франция, 1919 г.; „Атинската харта 
на градовете“ от 1933 г.; Закон за градското 
и териториално планиране, Великобрита-
ния, 1947 г., др.

•  (съветски) Конструктивизъм, Модернизъм 
(Функционализъм, Рационализъм);

• де Стийл;
•  тоталитарна архитектура в Италия и Герма-

ния (Класицизъм, Неокласицизъм);
•  след II Световна война – отново Еклектика, 

Експресионизъм;
•  отново тоталитарна архитектура, но и в дру-

ги държави;
•  Модернизъм (в широк спектър на изкуства-

та); „интернационален стил“ – небостъргачи, 
индустриален дизайн;

•  Брутализъм;
•  Постмодернизъм (опити в градоустройство-

то, литературата и визуалните изкуства);
•  Метаболизъм (вкл. интериор – неделимост; 

опити в градоустройството);
•  Hi Tech (вкл. интериор);
• Структурализъм;
•  Деконструктивизъм – последната, дефини-

рана като „стил“ архитектурна изява, с иде-
ология, заложена в литературните творения 
на Жак Дарида.

След 60те год. на XX в. интензивно развитие 
(със създаване на повечето международни 
организации) бележи опазването на истори-
ческите ценности, респ. – на архитектурното 
наследство. Успоредно се изявява и Контекс-
туализмът – не като стил, или направление, по-
скоро като етичен подход, прилаган и днес. До 
края на века се развиват алтернативни течения 
като: „зелена архитектура“, еко архитектура, 
„щадяща архитектура“ и др. В късните сти-
лове и течения върховите изяви са по-скоро 
индивидуални приноси. В самия край на века 
се оказва, че дълго време, за пръв път не раз-
полагаме с нов архитектурен стил, или поне с 
теория, предпоставяща такъв.
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Бурното последно десетилетие на XX в., 
наситено с прогресивни обществено-поли-
тически „демократични“ и техно-икономи-
чески „свръхтехнологични“ нововъведения 
не само в източноевропейските общества, 
изглежда като летящ старт към дълготраен 
възход на Глобализацията и постепенната 
интеграция на националните постижения 
и култури, за целите на постигане на по-
високи стандарти и разбирателство по це-
лия свят. Незапознатите с Историята, или 
поне с подобните футуристични учения и 
циклични опити поне от XVI в. насам, про-
пускат от взор успоредно протичащите де-
зинтеграционни процеси – консекутивно, 
или нарочно, целенасочено породени, които 
в началото на третото десетилетие на XXI в. 
вече водят до ескалиращи междуобщностни 
и междунационални конфликти. Историята 
продължава да ни учи, че нейните процеси 
са циклични и не могат да бъдат нито без-

В практико-приложните, развойни сфери, 
се наблюдава пренебрегване на рутинния 
базис; постулира се краен либерализъм в 
подходите за вземане на решения, предста-
вян като „свобода“ и „иновативност“. Често 
резултатите са недобре сдъвкано позабраве-
но „старо“; липсата на класическа рутина (а 
и не-моженето) се прикрива с крещяща „ин-
тересност“. Изконната Естетика, борила се 
с хилядолетия да се докаже като единствен 
дом на красивото, е нахокана, че не може 
да предостави критерии на компютърните 
графики и на паракритическите им дефи-
ниции, за да се нарекат „стилове“. Тогава 
– по-добре без Естетика. Като че ли експе-
риментирахме вече с всичко предлагано от 
технологиите и „свръхтехнологиите“. Пита-
ме се, дали тази повсеместна безидейност 
не е бездуховност, и дали Църквата, в която 
вложихме вековни усилия за да срутим, не 
е права, че единствената ѝ алтернатива е
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крайно прогресивни, нито изцяло дестру-
кивни. В надстроечните сфери се забелязва 
в последното десетилетие явен ретроспек-
тивен интерес към уж отминали управления, 
отречени идеологии и пренебрегнати нацио-
нални култури.

Апокалипсиса. Едно от все още недостатъч-
но разораните полета е образованието (по 
Архитектура). Действително, там спорове-
те какво и как да се учи ескалират – между 
крайно консервативните разбирания за под-
готовката на архитекта-демиург, не докос-
ващ се до материята, до експериментатора 
с „чисто съзнание“, постоянно хвърлящ се 
непредубеден (неподготвен?) във всяко едно 
практическо предизвикатебство. За сега – 
слава Богу, добрите стари университети ус-
пяват да задържат балансираната многопро-
филна система на обучение.
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Бурното последно десетилетие на 
XX в., наситено с прогресивни 
обществено-политически 
„демократични“ и техно-
икономически „свръхтехнологични“ 
нововъведения не само в 
източноевропейските общества, 
изглежда като летящ старт към 
дълготраен възход на 
Глобализацията и постепенната 
интеграция на националните 
постижения и култури, за целите на 
постигане на по-високи стандарти и 
разбирателство по целия свят. 
Незапознатите с Историята, или 
поне с подобните футуристични 
учения и циклични опити поне от 
XVI в. насам, пропускат от взор 
успоредно протичащите 
дезинтеграционни процеси – 
консекутивно, или нарочно, 
целенасочено породени, които в 
началото на третото десетилетие на 
XXI в. вече водят до ескалиращи 
междуобщностни и 
междунационални конфликти. 
Историята продължава да ни учи, че 
нейните процеси са циклични и не 
могат да бъдат нито безкрайно 
прогресивни, нито изцяло 
деструкивни. В надстроечните 
сфери се забелязва в последното 
десетилетие явен ретроспективен 
интерес към уж отминали 
управления, отречени идеологии и 
пренебрегнати национални култури.  

В практико-приложните, развойни 
сфери, се наблюдава пренебрегване 
на рутинния базис; постулира се 
краен либерализъм в подходите за 
вземане на решения, представян 
като „свобода“ и „иновативност“. 
Често резултатите са недобре 
сдъвкано позабравено „старо“; 
липсата на класическа рутина (а и 
не-моженето) се прикрива с 
крещяща „интересност“. Изконната 
Естетика, борила се с хилядолетия 
да се докаже като единствен дом на 
красивото, е нахокана, че не може 
да предостави критерии на 
компютърните графики и на 
паракритическите им дефиниции, за 
да се нарекат „стилове“. Тогава – 
по-добре без Естетика. Като че ли 
експериментирахме вече с всичко 
предлагано от технологиите и 
„свръхтехнологиите“. Питаме се, 
дали тази повсеместна безидейност 
не е бездуховност, и дали Църквата, 
в която вложихме вековни усилия за 
да срутим, не е права, че 
единствената ѝ алтернатива е 
Апокалипсиса. Едно от все още 
недостатъчно разораните полета е 
образованието (по Архитектура). 
Действително, там споровете какво 
и как да се учи ескалират – между 
крайно консервативните разбирания 
за подготовката на архитекта-
демиург, не докосващ се до 
материята, до експериментатора с 
„чисто съзнание“, постоянно 
хвърлящ се непредубеден 
(неподготвен?) във всяко едно 
практическо предизвикатебство. За 
сега – слава Богу, добрите стари 
университети успяват да задържат 
балансираната многопрофилна 
система на обучение. 
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В практико-приложните, развойни 
сфери, се наблюдава пренебрегване 
на рутинния базис; постулира се 
краен либерализъм в подходите за 
вземане на решения, представян 
като „свобода“ и „иновативност“. 
Често резултатите са недобре 
сдъвкано позабравено „старо“; 
липсата на класическа рутина (а и 
не-моженето) се прикрива с 
крещяща „интересност“. Изконната 
Естетика, борила се с хилядолетия 
да се докаже като единствен дом на 
красивото, е нахокана, че не може 
да предостави критерии на 
компютърните графики и на 
паракритическите им дефиниции, за 
да се нарекат „стилове“. Тогава – 
по-добре без Естетика. Като че ли 
експериментирахме вече с всичко 
предлагано от технологиите и 
„свръхтехнологиите“. Питаме се, 
дали тази повсеместна безидейност 
не е бездуховност, и дали Църквата, 
в която вложихме вековни усилия за 
да срутим, не е права, че 
единствената ѝ алтернатива е 
Апокалипсиса. Едно от все още 
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образованието (по Архитектура). 
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Естетика, борила се с хилядолетия 
да се докаже като единствен дом на 
красивото, е нахокана, че не може 
да предостави критерии на 
компютърните графики и на 
паракритическите им дефиниции, за 
да се нарекат „стилове“. Тогава – 
по-добре без Естетика. Като че ли 
експериментирахме вече с всичко 
предлагано от технологиите и 
„свръхтехнологиите“. Питаме се, 
дали тази повсеместна безидейност 
не е бездуховност, и дали Църквата, 
в която вложихме вековни усилия за 
да срутим, не е права, че 
единствената ѝ алтернатива е 
Апокалипсиса. Едно от все още 
недостатъчно разораните полета е 
образованието (по Архитектура). 
Действително, там споровете какво 
и как да се учи ескалират – между 
крайно консервативните разбирания 
за подготовката на архитекта-
демиург, не докосващ се до 
материята, до експериментатора с 
„чисто съзнание“, постоянно 
хвърлящ се непредубеден 
(неподготвен?) във всяко едно 
практическо предизвикатебство. За 
сега – слава Богу, добрите стари 
университети успяват да задържат 
балансираната многопрофилна 
система на обучение. 
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тЕматичЕн, фразЕолоГичЕн и тълковЕн рЕчник
анимализъм - изобразяване на животни в изкуството; култово-рели-

гиозна парадигма, система от вярвания, характеризираща се с почитане на 
единния Дух на природата, проявяващ се под формата на животински ор-
ганизми.

анимизъм - най-общо, одухотворяването на заобикалящия свят.
антропоцентризъм (гръцки: άνθρωπος, anthropos, „човешко съ-

щество“ и κέντρον, kentron, „център“) - вярата, че хората трябва да бъдат 
смятани за център на света; че само те имат способност да възприемат ис-
тинските качества на обектите; доктрина, която утвърждава централната 
позиция на човешкото същество във Вселената. Под този мисловен поток 
човешкото същество е мярката и центърът на всички неща. От етична глед-
на точка се смята, че само човешките интереси трябва да получават морално 
внимание и че те са над всичко останало. Антропоцентризмът се счита за 
доктринална алтернатива на теоцентризма, преобладаващата философска 
визия през Средновековието, в която Бог се смята за център на Вселената, 
който ръководи всичко, включително човешката дейност.

археология (гръцки: „αρχαίος“ – „древен“ и „λόγος“ – „слово“ и букв. 
„слово за миналото“) - хуманитарна наука, изучаваща човешката дейност 
в миналото, главно чрез възстановяване и анализ на материалната култура 
и по данни за околната среда. Води своето начало от наука, наречена ан-
тикуарианизъм, която изучава артефактите (тяхната стойност, същност и 
период). В Съединените американски щати смятат, че археологията е клон 
на антропологията, а през XIX в. се превръща в отделна дисциплина в цяла 
Европа.

археологически методи - дисциплината включва: дистанционно на-
блюдение; теренно проучване; разкопки; анализ; аналитическа и виртуална 
археология. В широк обхват, разчита на интердисциплинарни изследвания. 
Обхваща дялове от: антропология, история, история на изкуството, кла-
сика, етнология, география, геология, лингвистика, семиология, физика, 
информационни науки, химия, статистика, палентология, палеобиология и 
палеоботаника; използва широка гама от различни процедури.

Битие – основна философска категория, опосредстваща обективната 
реалност (материя, процеси и явления), съществуваща независимо от чо-
вешкото съзнание. Различни теории дават разнопосочни дефиниции на би-
тие, напр. „материалните условия за съществуване на живота в дадено об-
щество“ и др. Във връзка с последното се артикулира и понятието битие и 
култура, което може да се приема и като дихотомен израз – доколкото двете 
думи могат да притежават идентичен смисъл, но чрез едновременното им 
ползване се подчертава съвместяването на рационални и ирационални ас-
пекти на нечие общностно съдържание.

Генотип - съвкупността от наследствените заложби на даден индивид, 
записани в неговата ДНК. Обикновено, когато говорим за генотип, имаме 
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предвид алелите (вариантите) на определен ген или малка група гени на 
индивида. Съвкупност от своеобразни генетични кодове, представляващи 
основните социо-културни и пространствени репери за развитието на сре-
дата. Взаимодействието на генотипа на даден индивид с идентичните про-
явления на външните фактори определя неговия фенотип, т. е. съвкупност-
та от видимите му белези.

детерминизъм - философската теория, че всяко събитие, включител-
но човешкото съзнание и действия, е причинно предопределено от непре-
късната поредица от по-ранни събития. Основно последствие от детерми-
нистичната философия е, че свободната воля е илюзия. Сред философите, 
които се занимават с тази тема, са Пиер-Симон Лаплас, Артур Шопенхау-
ер, Дейвид Хюм, Томас Хобс, Имануел Кант.

дихотомия (от гръцки - „разделяне на две“) - начин на класификация 
на класове, множества, понятия, термини и други, състоящ се в разделяне 
на двойки от „подчинени“ елементи (подкласове, подмножества и др.).

Еволюционизъм (англ. – evolutionism) - учение, според което всичко 
съществуващо се намира в процес на непрекъснато необратимо развитие, 
изменение. В частност - еволюционната теория приема първичността и веч-
ността на материята и самосътворението на вселената; самозараждането, 
саморазвитието и самоорганизацията на живота. Според нея, всичко това 
е станало случайно и животът се саморазвива от простото към сложното 
посредством механизмите на мутацията и естествения отбор.  Еволюцио-
низмът вярва в липсата на хармоничност, планомерност и целенасоченост 
във вселената; че природните и биологичните закони и особено законите 
на генетичната информация са възникнали от само себе си; че настоящето 
е ключ към миналото и преходът от неживото към живото е плавен, изис-
ква дълъг период от време, и еволюцията е динамичен процес – продължава 
днес и ще трае вечно. В широк контекст, еволюционизмът е разбиран в ос-
новния му смисъл – като логична последователност на прогресивни тран-
сформации, породени от обективни причинно-следствени връзки – както в 
случая, в настоящия материал.

Епистема (от старогръцки: „епистем“ ἐπιστήμη – знание) - съвкуп-
ност от взаимодействия, които могат да се открият между науките от една 
епоха, когато ги анализираме на нивото на дискурсивните правилности. 
Епистемата не е форма на познание; не е възможното в дадена епоха знание 
като се държи сметка за техническата недостатъчност, мисловните навици 
или поставяните от традицията граници. Епистемата е това, което прави 
възможно съществуването на епистемологически фигури и на науки.

Етика (на гръцки: ἦθος - етос) - нрав, обичай, или в някои случаи мо-
рална философия, дял от философията, който се отнася до въпросите на 
морала и нравствеността. Първоначално смисълът на думата етос е съв-
местно жилище и правила, породени от това съжителстване, норми, спло-
тяващи обществото и преодоляващи индивидулизма и агресивността. Към 
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това трябва да се добави и изучаване на съвестта, състраданието, приятел-
ството, дружбата и т.н. Етиката е част от аксиологията (теорията на ценно-
стите) - един от четирите главни клона на философията, заедно с метафизи-
ката, епистемологията и логиката. Западната традиция в етиката понякога 
се нарича морална философия. Традиционното деление на философията 
на логика, физика и етика е поставено от стоиците. Етиката се занимава с 
изучаването и приложението на вече установените в различните народи и 
култури правила за начина на живот в човешкото общество. В хода на чо-
вешката история многократно хората променят представите си за нормата 
в междуличностните отношения и поведението. Всеки човек има свое раз-
биране за света и на тази основа се гради отношението му спрямо другите 
хора, а и спрямо себе си и заобикалящата го среда.

ирационализъм – философско направление, застъпващо тезата, че 
човешкият ум е неспособен да разбере света; недостъпни за знанието, но 
доловими със съзнателни способности (вяра, интелект, интуиция, чуство и 
др.) области на заобикалящата среда.

историцизъм – мисловен модел, метод, при който основно значение 
има специфичния локален и времеви контекст – исторически, етнически, 
социален, а не фундаментално генерализируеми неизменни еволюционни 
„закони“. Терминът се развива със свои различни и разклоняващи се, ма-
кар и взаимосвързани значения. Историцизмът може да бъде поставен в 
контраст на редукционистичните или детерминистични теории, които 
предполагат че всяко развитие може да бъде обяснено с фундаментални 
принципи, които полагат историческите промени като резултат на случай-
ността. Пост-структурализмът използва термина Нов Историцизъм, който 
има връзки едновременно с антропологията и Хегелианизма.

критично мислене (критичен анализ) – анализиране на дадена тема 
от различни перспективи, търсене на причини или потенциални послед-
ствия от проблеми и събития, и прилагане на знания към недискутирани 
области и проблеми. Това е първата стъпка в системния анализ и дизайнер-
ския процес.

концепция - съвкупност от най-съществените елементи на теория, на 
теории, изложена в конструктивна, приемлива за практиката форма. Това е 
теория, преведена в алгоритъм на решаването на конкретни проблеми.

култура – вж. битие и култура.
културно наследство; система културно наследство - съвкупност 

от материалните и нематериални следи на историческо развитие на дадена 
общност; обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо 
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна 
стойност (ЗКН).

културна ценност - нематериално или материално свидетелство за 
човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е 
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от значение за индивида, общността или обществото и има научна или кул-
турна стойност (ЗКН).

мейнстрийм (английски - mainstream) - доминиращото възприятие 
и разбиране в дадена област или по отношение на конкретен обект, кои-
то много често са също така и модерни, текущи или най-нови в областта. 
Обикновено това бива възприемано в положителен (на „модерен“) смисъл, 
но понякога се разглежда и пейоративно като „масово погрешно възпри-
емане“ или „масовизиран вкус“, тоест нещо, което е загубило уникалността 
си. Чрез термина се обозначава най-широко разпространената мисъл, към 
която се придържа мнозинството. Самият мейнстрийм обаче съвсем не е 
едно плътно цяло, а концепцията е считана по-скоро за културна конструк-
ция. Той включва: нещо, до което широката общественост има достъп; 
нещо, което има връзки с корпоративната или търговската култура. Така 
мейнстриймът включва цялата популярна култура, която обикновено се 
разпространява чрез масмедиите. Противоположностите на мейнстрийма 
са субкултурите, контракултурите, фен-клубовете и др. Понякога с поня-
тието „мейнстрийм“ биват наричани онези гледни точки, които са типични 
за етноцентризма и хегемонното представяне на определена субкултура, 
например когато една субкултура се опитва да наложи своите възгледи като 
най-правилни. От друга страна определени субкултури могат да определят 
дадени течения като мейнстрийм, когато се опитват да ги омаловажат в ху-
дожествен или естетически план. В този смисъл понятието мейнстрийм се 
приближава до етикета комерсиалност, използван в България.

методика - съвкупност от методи за обучение в нещо, и/или за прак-
тическото извършване на някоя дейност; съвкупност от техническите при-
йоми и похвати и организационни форми за провеждане на изследвания; 
проект, план; път, последователни стъпки, технология на изработване (тъл-
ковен речник). Много близко до определението за методология, но освен 
упоменатите в предното разлики, би трябвало при еквивалентен набор на 
подходи и дейности, за методика да се приема емпиричният набор от кон-
кретизирани принципи, докато за методология – и осмислените предвари-
телно и систематизирани техни връзки и последователност. Така, докол-
кото една конкретна методология се приема сама по себе си за наука, или 
концепция за постигане на някакави цели, то методиката е технологията 
за това. Една методология може да съдържа, или предполага различни ме-
тодики, всяка една от които има конкретна цел, набор от методи/похвати, 
начини на приложението им и критерии за оценка на резултатите.

методология (от гръцки – „път на изследване“) - понятие с много 
широк обхват и възможности за различно тълкуване. Най-общата дефи-
ниция е : система от принципи (методи, начини) за постигане на няка-
къв резултат. В български тълковен речник : наука за метода на научното 
изследване. В английски източници : систематично изучаване на методи, 
които са, могат да бъдат, или са били прилагани в дадена дисциплина; 
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анализът на принципите на методите, правилата и постулатите, които се 
използват в дадена дисциплина. Също - съвкупност от най-съществените 
елементи на теория, конструктивни за развитието на самата наука; ме-
тодологията за разлика от теорията не носи ново знание, за разлика от 
концепцията не служи за основа на практиката, но тя развива в науката 
такива елементи без които е невъзможно развитието на самата наука… 
образно казано, методологията е концепция за развитието на теорията, 
а концепцията е методология на прехода от теорията към практиката. 
Основното приложение на термина е свързано с постигането на научни 
резултати, в който процес отделните аспекти на необходимото за цел-
та познание се систематизират, свързват и развиват в единна структура. 
Средствата на методологията са методите за постигане на резултатите 
– структурирани в методика. Често методология и методика се бъркат, 
а в различни аспекти на приложението на термините е прието и да се 
взаимозаменят. Най-общо казано, принципната разлика между двете по-
нятия е в това, че методиката се грижи главно за практическите и развой-
ни дейности, докато методологията работи в сферата на чисто научната 
изследователска дейност. Така може да се твърди, че методиката и мето-
дологията „си разделят“ полето на дейностите, нужни за развитието на 
наука и практика. Ако разгледаме методологията като разработване на 
стратегическите подходи за натрупване на научно познание, то методи-
ката е материализирана и практически реализирана методология.

морфогенеза (от старогръцки: μορφέ, morphê - форма и γένεσις, 
genesis - създаване) е биологичен процес, който води до развиване на фор-
мата на организма – възникване нови структури и изменения на формите 
им в хода на индивидеално развитие на организма. Заедно с контрола на 
клетъчния растеж и клетъчната диференциация, морфогенезата е един от 
трите основни аспекта от биологията на развитието. Процесът контролира 
организираното пространствено разпределение на клетките в периода на 
ембрионалното развитие на организма. Морфогенетичните промени в ор-
ганизма могат да бъдат предизвикани от действието на хормоните, от окол-
ната среда, химични вещества и препарати, вещества произведени от други 
организми, токсични химикали или радионуклиди. Морфогенезата може да 
се извърши на различни етапи от онтогенетичното развитие на организма, 
най-вече при ембрионалното му развитие, а така също и в клетъчни култури 
и туморни маси. Морфогенезата, като процес на изразстване и диферен-
циация на клетките, се отнася към ацикличните процеси, т.е. при него връ-
щане към предишно състояние и форма е невъзможно. Главно свойство на 
ацикличните процеси се явява тяхната пространственно-времева органи-
зация. Последователно във времето и в пространството протичат процеси 
на индивидуално развитие, водещи до формиране на образци с по-сложно 
построение и значително по-богата информация, отколкото генетично за-
ложената.
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наследство - съвкупност от идейни, битови, културни явления и ма-
териални следи, получени от предишни епохи или личности ( = културно 
наследство); имущество, което след смъртта на собственика му преминава 
в друго лице (тълковен речник).

общество (човешко общество) – (голяма) група от хора с поредица-
та от техните взаимозависими отношения, включително социален статус и 
роли. В частност, това може да означава: хората в даден регион или страна, 
понякога и света (например „глобалното общество“); група от хора, кои-
то живеят заедно, общност. Човешките общества обикновено – от дълбока 
древност, са организирани според основното си препитание. Според съ-
временната социология, индустриалните и „пост-индустриални“ общества 
се различават от традиционните земеделски общества, и факторите за тях-
ната (само)организация са други, като едно от основанията за това е, че са 
организирани по политически структури, което предполага по-усложнен 
ред на взаимоотношения. Тук обаче се вмества въпросът за полическите 
класи като отделни общества. Съществуват много съвременни теории за 
организацията и развитието на обществата, които все повече разделят тази 
социална система според усложняващите се човешки взаимоотношения 
при постоянно нарастващия обем на технологични нововъведения и кул-
турни промени. Това е довело до твърде разнообразното ползване на тер-
мина и приложението му дори за много малки социални организации, но 
при всички случаи в него се съдържа първоначално заложената дефиниция 
(wikipedia).

общност (термин от социологията) - група индивиди, които имат 
емоционална връзка помежду си, преживяват се като част от по-голяма гру-
па, която надхвърля границите на семейството и обикновено са групирани 
по време, интерес, място или друг признак. Общността има споделени цен-
ности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова отговорност 
е силно.

онтология (от гръцки: ὄντος, ontos - битие, съществуващо и λογία, 
logia - наука, знание) - философска дисциплина, която се занимава с из-
следване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло. 
Определението, което Аристотел дава на първата философия в своята „Ме-
тафизика“ е „Знание за биващото като биващо“. Онтологията има за пред-
мет, както началата на всичко съществуващо, така и основните му прин-
ципи и категорийното им изразяване. Античните гърци са разсъждавали 
върху битието на съществуващото, („то он“), но самата дума е въведена от 
ренесансовите философи, и започва да се употребява едва в началото на 
XVII в. Парменид е един от първите мислители, които директно обсъждат 
битието, а в едноименния диалог „Парменид“ Платон излага своите онто-
логически възгледи. Според Мартин Хайдегер осмислянето на въпросите 
относно битието е било занемарено в течение на векове и самото то е било 
„забравено“. Съществуването на математическите обекти е проблемът, кой-
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то и до днес заема важно място в различните разбирания относно същест-
вуващото. Популярност са добили разглежданията относно „онова, което 
го има“, каквато е формулировката на Уилард Куайн. За екзистенциализма 
централен проблем е човешкото съществуване и знаковата книга на Жан-
Пол Сартър „Битие и Нищо“ е с подзаглавие: „Опит за феноменологическа 
онтология“.

оптимизиране, оптимизация – подредба, улесняваща дадена дей-
ност; премахване на пречки в работата с цел повишаване ефективността от 
нея; редуциране на несъществените елементи в дадена система и т.н.

парадигма - „всеобщо признати научни истини, които за определен 
период от време предоставят на съответната научна общност указанията, 
насоките, образците, в резултат на които се проявяват определени модели 
на поведение” (Томас Кун, 1922-1996 г.); най-общо – модел на мислене; об-
разец, ключов модел за постигане на някаква цел.

планиране – най-общо казано, планирането е „съставяне на конкрет-
ното описание на действията и обезпечаването на тези действия с ресурси 
и изпълнители“ – за постигане на конкретна цел. Приема се, че планиране-
то е най-генерализираното ниво на подредба на инструментариума за ре-
ализация на намерения, и че предвиждането, прогнозирането, програ-
мирането и проектирането са последващи, но не винаги консекутивни и 
взаимообвързани нива на планиране; прогнозирането е научно предвиж-
дане на най-вероятното поведение на интервенираната система в бъдеще, 
а програмирането е установяване на порядъка за целенасочено вмешател-
ство в поведението на системата. Т.е. – последните могат да съществуват и 
самостоятелно, в зависимост от поставените цели.

прогнозиране – описване на предполагаемите направления и па-
раметрите на развитие на (икономически) системи, направено на основа 
на анализа на техните движещи сили, закономерности, структури и други 
фактори с вероятно поведение в течение на определен период, а също и 
възможните последствия от такова развитие (теоретични основи на урба-
низма).

програмиране – установяване на целите на развитие на (икономиче-
ския) обект, промеждутъчните задачи, направления, методи и етапи (сро-
кове) на достигане на поставените цели, а така също и оценките на необхо-
димите средства и ресурси.

развитие – няма точно определение на понятието; постъпателно 
придобиване на качества, осигуряващи продължаване на съществуването 
на даден индивид, обект, система и подобряване на вътрешните му свой-
ства; устойчиво развитие е развитие, което отговаря на нуждите на на-
стоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на 
бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

синтаксис (на старогръцки: σύνταξις - ред, устройство, организа-
ция) - наука, която изучава единиците на свързаната реч, а също и законите 
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и правилата за построяване на изречения и словосъчетания. Тя е един от 
двата основни дяла на граматиката, заедно с морфологията. Като наука за 
строежа на свързаната реч, изучава законите, по които думите се свързват 
в синтагми, словосъчетания и изречения, както и функционирането на съ-
четаните части на речта. Синтаксисът разглежда думите не като лексикални 
единици, а като части на речта, тоест като представители на класове думи, 
чиито синтактични взаимоотношения не зависят от техните лексикални 
свойства. Най-голямата единица, с която борави синтаксисът, е изречение-
то. Терминът синтаксис се използва също и за насочване на правилата и за-
коните, управляващи логическата и последователна подредба на елементи-
те във всяка системна структура.

синтактичен – насочван от строго определени правила и норми; 
подреден по логическа и аналитична закономерност.

система - множество от обекти и връзки между тях, които се разглеж-
дат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя 
може да бъде информационна, материална или енергийна. Съвкупността 
от връзките определя структурата на системата. Повечето системи имат 
някои общи характеристики, които включват:

• Структура, определена от частите им и тяхното устройство;
•  Поведение, което включва вход, обработка (процесинг) и изход на 

материали, енергия, информация и данни;
•  Взаимосвързаност: различните части на системата са свързани как-

то функционално, така и структурно помежду си;
•  Самостойни функции или групи от функции.
Типове системи:
•  Отворена - която може да се влияе от външни фактори (фактори 

извън определената за системата граница);
• Затворена - която не може да се влияе от външни фактори;
•  Динамична – която съдържа части или връзки или и двете, които 

променят ситемата от отворена в затворена и обратно през цялото 
време;

• Физична – от енергия и материя;
•  Идейна - от идеи; идейните системи съществуват основно за осъ-

ществяване на специфични цели или за да могат да се използват като 
модел на физични процеси;

• Други.
социализация – най-общо и съответно буквалния превод на тер-

мина от латинските езици - процес на приобщаване към обществени мо-
дели. Понятието се ползва в смисъла на усвояване на умения за живот от 
индивид или организъм в някаква общностна среда. В този аспект про-
цесът се приема за неорганизиран и стихиен, при който могат да бъдат 
постигнати както желани, така и неочаквани резултати, обратни на об-
щоприетите в тази среда. Терминът е получил широка популяризация по 
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отношение на обектите на културното наследство, като влаганият в този 
аспект смисъл се различава от предходния – обратно на него, тази социа-
лизация се приема за контролирана и обоснована, при която се постигат 
– или би трябвало да се постигат, само позитивни резултати. Въпреки, че 
е регламентирана като процес, който би трябвало да търпи благотвор-
но развитие и за социализиращия се обект(и), и за средата, обикновено 
в практиката смисълът ѝ се изчерпва с еднократния акт на физическата 
реставрация/експониране на съответния обект(и) – което по същество 
е само неговата адаптация.

среда – няма точно определение на понятието; пространственият 
ареал на развитие на даден организъм; жизнена среда; околна среда; заоби-
каляща среда; материална среда; качество (на средата) като особеност на 
хармоничната и ненарушима единна среда.

средови подход / системен подход – отчитащ цялостното присъст-
вие на индивида в средата; анализиращ влиянието и взаимодействието на 
всички нейни елементи в протичащите процеси.

стандарт – сума, сбор от правила, закрепени с нормативни докумен-
ти (тълковен речник); целесъобразна граничност на порядък / безпорядък; 
между субективно и обективно; между закономерност и случайност.

субмисия, субмисивен (англ. - submission, submissive) – подчинение; 
подчиняващ се, подчинен, покорен, склонен към подчинение и послушание; 
също – послушен, вслущващ се (в съвети и нареждания). Думата очевидно 
може да придобие различно смислово значение в контекста на конкретната 
й употреба. В преносен смисъл – инертен, вторичен.

схоластика (от гръцки: σχολαστικός - академично училище) - систе-
матична средновековна философия (IX-XV век), чието изучаване е концен-
трирано в първите университети. Собствено представлява синтез между 
ортодоксалното християнство и логиката на Аристотел. Основава се на 
търсенето на взаимовръзка между вярата и знанието.

тезаурус (от гръцки: θησαυρός - съкровище) – особен вид речник с 
обща или специална лексика, в който се посочват семантични отношения 
(синоними, антоними, пароними, хипоними, хипероними и т.н.) между ле-
ксикалните единици. За разлика от тълковния речник тезаурусът позволява 
да се поясни смисълът не само с помощта на определение, но и чрез съ-
отнасяне на думата с други понятия и техни групи, благодарение на което 
може да се използва в системите за изкуствен интелект. По този начин те-
заурусът, особено в електронен формат, е ефикасен инструмент за описа-
ние на отделните тематични области. В миналото с термина „тезаурус“ са 
се означавали предимно речници, представящи лексиката на езика с макси-
мална пълнота и с примери за нейната употреба в писмената реч. Първият 
тезаурус е съставен през 1805 г. от британския лексикограф Питър Роже, 
но е публикуван едва през 1852 г. под името „Тезаурус на думите и фразите 
в английския език“.
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тезаурусен подход (метод) – една от формите на интуитивно-об-
разният метод, противопоставен на системно-логическия (аналитичен), 
който – в контекста на разширяването на смисъла и инструментариума на 
научните методи, дава по-задоволителни обяснения на процеси и явления 
в исторически периоди и общества, които се развиват чрез интуитивно-об-
разното възприемане на света. Тезаурусният подход позволява чрез мно-
жество детайли от бита, духовния живот и др., да се реконструира систе-
мата от културни представи и предпочитания на дадено общество в даден 
период, базирана на общия светоглед, а не на хронологическа подредба на 
случки и постижения.

телеологията (от старогръцки: teleos - достигнал целта; logos - уче-
ние, наука) - идеалистическо учение, според което всичко в света е целе-
съобразно. Привържениците на телеологията считат, че всичко в света е 
сътворено от Бога, така че едно нещо служи като средство за друго. Енгелс 
обобщава възгледите на телеолозите: „Котките били създадени, за да изяж-
дат мишките, мишките - за да бъдат изяждани от котките, а цялата природа 
- за да доказва мъдростта на твореца“.

теория (от гръцки θεωρία - съзерцание, наблюдение, изучаване; 
θεωρός - зрител, буквално „който гледа …”) - думата „теория“ има раз-
лични значения в различните сфери на познанието. Това значение зави-
си от приложените методи за постигане на познание и от контекста на 
съждението. „Теория“ в науката се нарича математическо и/или логиче-
ско обяснение или описание на набор от събития или явления, или те-
хен модел - стройна и непротивиречива на съответното ниво на знания, 
обедняваща външния свят или отделните негови елементи, съвкупност 
от целенасочени расъждения (наука). В този смисъл теорията е възпри-
етата като установена и логически аргументирана теза, която е в със-
тояние да прогнозира бъдещи събития или наблюдения от същия род и 
да бъде подложена на тестове, вследствие на което да бъде потвърдена 
или опровергана – да остане като хипотеза. Счита се, че трябва да бъде 
потвърдена като правило с експерименти или разчети. Самата теория 
обаче не притежава задоволителен инструментариум, с който да се до-
каже хипотезата. По този начин, до утвърждаването на една теория като 
научно обоснован модел, тя остава с изключително емпирична съдържа-
телност в сферата на вероятността, а не на достоверността – винаги съ-
ществува възможност за поява на някакво все още необяснено явление, 
което да не се вписва в нея. Поради това - в разговорен смисъл, думата 
„теория“ се използва като синоним на мнение, догадка, предположение. 
В лаическия смисъл – теорията е непотвърдена с факти и експерименти 
хипотеза.

тотемизъм - култово-религиозна парадигма, система от вярвания, 
проявяваща се в опредметяване (напр. като стилизация на животни) на не-
видимите сили (духове), движещи заобикалящия свят.
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урбанизация – комплекс от явления, свързани с увеличение съот-
ношението на градското население и начин на живот, преимуществено с 
ръста на големите градове; разпространение на градския тип живот (тъл-
ковен речник).

урбанизъм – теоретично направление, което описва явленията в го-
лемия град (тълковен речник); научна дисциплина, метод и техника за ор-
ганизиране на населените места, в зависимост от техните функционални, 
естетически, хигиенни, комуникационни и др. нужди; също - комплекс от 
явления, свързани с увеличение съотношението на градското население и 
начин на живот, преимуществено с ръста на големите градове; разпростра-
нение на градския тип живот. Определението е твърде обобщаващо, съот-
ветно на неизяснената сфера на приложение на термина като дейност, нау-
ка, подход или методология. Някои по-специфични урбанистични понятия, 
свързани с настоящото изследване (Теоретични основи на урбанизма) :

• Планиране / изследване – вж. по-долу;
•  Обект на изследване / планиране – изучаваното обективно матери-

ално явление или категория от духовен порядък, онова, което изсле-
дователят си представя като конкретна съвкупност от независими 
от него явления, провокиращи интереса му;

•  Аспект на изследване / планиране – приоритетното направление, 
в което се извъшва изследването, или се разглежда даден обект, тъй 
като една и съща онтологична категория може да се изследва от 
различни науки и от различни страни – например човекът / градът 
попада в сферата на интересите на анатомията, социологията, ан-
тропологията, етнографията и т.н.;

•  Цел на изследване / планиране – предполагаемият, предпоставяни-
ят резултат от научния процес и неговото отношение или към об-
ществената практика, или към развитието на самата наука;

В съвкупност обектът, аспектът, методът и целта на изследване са 
предмет на съответната научна дисциплина - своеобразен „паспорт”, удос-
товеряващ нейната обществена функция, необходимост и право на същест-
вуване;

•  Сценарий - опис или резюме на проектната последователност от ак-
ции, събития или ситуации. Сценариите на развитието е използван 
в планирането, организационното развитие или най-общо там, къ-
дето организацията иска да изпробва стратегиите срещу несигурно 
бъдещо развитие. Сценариите се използват широко за да се разбе-
рат различните пътища по които бъдещето може да се развие. Сце-
нарийното планиране е метод, който се използва, за да се построят 
гъвкави дългосрочни планове. Базисния метод е – ползване на по-
знати или сигурни факти за бъдещето – демографски, политически, 
индустриални, военни, минерални ресурси, социални, технически 
или политически тенденции, които могат да бъдат дефинирани по 
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подходящ начин. Една от главните цели на сценарийния подход е да 
се предпазват от значителни грешки при планирането.

•  Територия – ограничена част от твърдата повърхност на земята с 
присъщите ѝ природни и антропогенни свойства и ресурси, харак-
теризиращи площта ѝ като особен вид пространствен ресурс, гео-
графско положение и други качества, явяващи се обект на конкрет-
на дейност или изследване. В това определение се подчертава, че 
всяка територия е вместилище, носител на всички, или почти всич-
ки ресурси, и колкото е по-голяма, толкова е по правило по-богата 
на ресурси; притежава определен пространствен ресурс – има ос-
вен количествени и качествени характеристики, като операционен 
базис за дейностите на обществото.

•  Пространство – тримерно определена част от Вселената или зем-
ната повърхност, или - както е в популярната си употреба, част от 
обитаемата от човека среда. В теорията и практиката на планиране-
то често е синоним на територия, тъй като на практика всяка тери-
тория има триизмерни параметри.

•  Плановик, планировчик, урбанист – определения с твърде некон-
кретизиран и взаимозаменяем смисъл, за разлика от „проектант“, 
което е утвърдено.

Трябва да се подчертае, че системата от понятия в областта на урба-
низма – ако приемем общо, че това е наука и практика за планиране на на-
селените места и териториите – е доста размита и с термини, които „плу-
ват” и нямат точно определени полета на обозначаване: градоустройство, 
селищно устройство, териториално устройство, ландшафтно устройство, 
регионално планиране и др.

фенотип - термин от генетиката, с който се означава съвкупността 
от всички забележими белези на даден организъм, проявени в резултат на 
точно определен генотип (генетична програма) и влиянието на факторите 
на средата; вж. генотип.

фикция (англ. - fiction) - част от човешкото въображение; съзнателно 
отклоняване от реалността и рационалното мислене. Фикцията е необори-
мо, правомерно и съзнателно предположение за факт, извършено противно 
на доказаните досега факти по конкретен случай. В правото – това е юриди-
ческа техника, при която по силата на самата правна норма се приема за осъ-
ществил се един юридически факт, за който се знае с пълни основания, че не 
се е осъществил. В резултат на това правно-техническо средство настъпват 
правните последици на факта, който всъщност не е настъпил. При фикции-
те в правото са налице два основни елемента, които трябва да съществуват 
едновременно (кумулативно). Те са: гносеологическият (познавателният) 
елемент и телеологическият. Гносеологическият елемент се състои в съзна-
телното субективно отклонение от реалната действителност. Това означа-
ва, че в случая не е налице незнание от предполагащия субект, не е налице 
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и погрешно знание. Напротив, субектът съзнателно се отклонява от реал-
ната действителност, което означава, че той е наясно каква е тя, но приема 
нещо, което не съответства на тази реално съществуваща действителност. 
Телеологическият елемент е онова, което оправдава съзнателното отклоне-
ние от реалната действителност. А то трябва да е нещо много значимо, за да 
подтикне законодателя към такова отклонение. Телеологическият елемент 
се свежда до някаква особено значима цел на правното регулиране, някаква 
особено значима ценност, която е особено важна за законодателя и затова 
той е мотивиран да приеме нещо, което всъщност знае, че не е така.

(функционално) зониране - деление на територията на населено 
място на зони с различно функционално предназначение (жилищна, адми-
нистративно-културна, промишлена, зона за отдих и др.) „с цел недопуска-
не или намаляване неблагоприятните въздействия върху населението“.

хаплогрупа (понятие от популационната генетика) – споделя общ 
полиморфизъм от един нуклеотид (общ произход). Терминът „хаплогрупа“ 
е широко използван в областта на генетичната генеалогия, където се про-
учват Y-хромозомната хаплогрупа (Y-ДНК), митохондриалната (мтДНК) 
и MHC-хаплогрупа. Генетичният маркер Y-ДНК прехвърля Y-хромозомата 
от баща само на син по мъжка линия, а митохондриалната мтДНК е мар-
кер на/по майчина линия, който се предава на всички деца без значение на 
пола. По този начин, мъжките потомци са носители на маркерите както на 
Y-ДНК, така и на митохондриалната мтДНК като маркер, но не предават 
последния генетичен маркер към своето потомство.

хипотеза - предположение, непротиворечиво обясняващо едно или 
друго явление, основано на обективни фактори и очевидни постулати, но 
не е потвърдено експериментално. Хипотезата може да стане теория / теза 
след експерименталната проверка / доказване, а в урбанизма – хипотезата е 
предположение / сценарий, който не е задължително да се докаже.

Цивилизация (от латински: civis - гражданин) – думата не притежа-
ва общоприета дефиниция и има различни значения, свързани с човешкото 
общество. Най-общо се приема, че това е съвкупността от единни матери-
ални и духовни проявления на уседнало и разпознаваемо на териториален 
принцип и отличимо от съседни сложно, комплексно общество в даден 
времеви обхват (wikipedia). Първите опити да даде научно обяснение на 
думата цивилизация прави шотландският учен и философ Адам Фергюсън, 
който под този термин разбира стадий в развитието на човечеството, който 
се характеризира с разделение на труда, съществуването на класи, а също 
така строежът на градове, наличие на писменост и други подобни. В края на 
XIX / началото на XX век понятието „цивилизация“ добива по-широк сми-
съл и се доближава до понятието „култура“. За далечните времена, които не 
сме опознали достатъчно, сме свикнали да съдим по общите им еднозначни 
и едновременни културни проявления, докато по-близките и изучени дифе-
ренцираме по последователно времеви и качествени признаци.
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1.  произход на илюстраЦиитЕ
фиг. 1 – https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187083-

d2359347-i232622694-Roc_de_Cazelle-Les_Eyzies_de_Tayac_Sireuil_
Dordogne_Nouvelle_Aquitaine.html

фиг. 2 – https://www.perigord.com/listings/sites-touristiques-visites/abri-de-
laugerie-basse/

фиг. фиг. 3, 4 - https://www.syl.ru/article/350866/kak-vyiglyadeli-jilischa-
drevnih-lyudey#

фиг. 5 - https://paleosite.fr/bienvenue-au-paleosite-2/le-parcours-exterieur/
campement-neandertal-parc-paleosite-hutte-saint-cesaire-charente-
maritime/

фиг. 6 - https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g196657-
d622029-i279572626-Parc_Samara-Amiens_Somme_Hauts_de_France.
html

фиг. фиг. 7, 8 - http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/
WhatAreTheMegaliths.html

фиг. 9 - https://www.lieux-insolites.fr/vaucluse/rocalinaud/rocalinaud.htm
фиг. 10 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sare_-_30.JPG
фиг. 11 - https://sites.google.com/site/ksazagostimirko/razhodka/megalitni-

pametnici---dolmeni-do-selo-hlabovo
фиг. 12 - https://jerseyeveningpost.com/news/2019/10/15/neolithic-

longhouse-wins-national-heritage-award/
фиг. фиг. 13, 14 - https://vreme2001.com/2015/07/23/%D0%B7%D0%B0% 

D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%
BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%
D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%
83%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/

фиг. 15 - https://fest-bilet.ru/bg/lovushki/sozdanie-drevnimi-lyudmi-pervyh-
megaliticheskih-sooruzhenii-tainy-drevnih.html

фиг. 16 - http://drevnite.com/megalitni-grobnici-v-malaga-dolmen/
фиг. фиг. 17, 18 - https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/a-guide-to-

menorcas-must-see-megalithic-sites/
фиг. 19 -https://magnaaura.wordpress.com/2015/10/21/%D1%81%D0-

%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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