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Анотация: В статията се разглежда проблемът за индивидуацията – 
постмодернистка тенденция на търсене на средства за опазване на 
автентичността на градската среда. Проанализирани са 
градоустройствените проблеми на модернизма и процесите на модерността, 
които продължават своето развитие и в днешно време. Набелязани са 
комплексните проблеми на съвременното градоустройство и потенциалните 
направления за възстановяване на диалога между потребителя и проектанта.   
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Abstract: The article is devoted to the problem of individuation - a postmodern 
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of contemporary urban planning and potential directions for restoration of the 
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Градската среда представлява сложно и единно цяло, което освен 

функционален, икономически, културен и социален смисъл притежава и 
художествено съдържание.  
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В края на XIX - началото на XX век постиженията на научно-техническия 

прогрес предлагат нови и по-големи мащаби за застрояване на градската среда; 
строителният процес става част от масовото производство. В този период в 
архитектурата и градоустройството се реализират фундаменталните идеи на 
рационализма [1]. Абстрактната и индустриална естетика се налагат като символ на 
научно-техническия прогрес, а декорираната фасада е отречена заради нейната 
пафосност и лъжливост. В тези години архитектурата се стреми да създаде нова 
естетика, да осмисли и напълни със съдържание абстрактните форми [2].  Провалът 
на модернизма обаче доказва, че по пътя на отъждествяването си с истините на 
науката и рационализма, архитектурата повече губи, отколкото печели. 

Несъмненно архитектурата е само част от сложните и трудни процеси на 
модернизацията, които продължават и днес. Въпреки това е показателно, че 
преосмислянето на модернизма започва именно с критиката на неговите 
пространствени образи. Така например, в критичните трудове на Ги Дебор 
концептът за зрелищност придобива смисъл на разобличаване на капитализма, 
отговорен за създаването на изкуствен зрелищен живот, който дистанцира 
потребителите от реалния им живот. Според Дебор, по време на късния 
капитализъм, при който се развива масовото производство, а също така и масовата 
култура на потребление, индивидът се отчуждава от собствения си опит и се 
отчуждава от средата си на обитаване. В градоустройството на модернизма 
пресметливият човек-проектант ограничава „играещия човек“ (Хейзинга), като 
„играе“ с живота на масите хора, изхождайки от собствените си вкусови 
предпочитания иот средностатистическите данни за човешките потребности (рис.1).  

Основата на модерността се състои в шоковото преживяване, което се 
изплъзва от паметта и от познанието, тъй като то се случва в пълна изолация на 
индивида от автентичната среда на обитаване. Уолтър Бенджамин поставя проблема 
за възприятието в състояние на отвлечение, в условията на масовата продукция и 
тиражираните образи. Разривът между абстрактното знание и непосредственото 
възприятие довежда архитектурата до дематериализация и до унищожаване на 
индивидуалността и автентичността на „мястото“. Категорията място не присъства в 
модерната архитектура и градоустройство, които опрерират с категории като 
функция, обезпеченост, зониране, стандартизация, типизация.  

 

 
Рис.1. Проект «Вертикалният град» на немския архитект Людвиг Хилберсеймер, 1924. 
 
Възстановяването на категорията „място“ е основна задача на архитектурно-

градоустройствената практика след провала на модернизма. Архитектурата на 
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модернизма е изолирана от контекста, тя формира единно и безкрайно пространство. 
Според убежденията на модернистите, съвременният свят трябва да бъде „отворен“, 
което всъщност „в определен смисъл означава анти-урбанистичен“ [4], тъй като 
това разрушава традиционните образи на града, неговите квартали и улици. По 
мнението на К. Норберг-Шулц откритостта не е в състояние да събира хората, а 
същността на архитектурата се състои в именно в това. Причините за загубата на 
„мястото“ в модернизма в голяма степен са свързани с тържеството на друга 
категория – тази на „пространството”; те са също така и градостроителни 
проблеми, такива като загубата на границите на пространството, неговото 
„изтичане“, загубата на градската интериорност. Причините са също така и 
концептуални, тъй като „пространството“ така и не успява се замисля идейно, като 
нещо, изпълнено със смисъл, чувство, топлина, душевност, памет и надежди. 
Заимствана от физиката и математиката, тази категория така и остава физикалистка 
- студена и празна, лишена от субстанциалност [5, С. 4-12]. Пространството се е 
разглежа от модернистите като съвкупност от физически съотношения – като нужда 
от въздух, светлина и зеленина, а тяхната „откритост“ се е превърнала в 
семантическа пустота и изолация от обществените интереси.  

Концепцията на мястото може да бъде проследена в древните философски 
трудове на Аристотел. Според него място или топос е там, където отношението на 
хората към физическата среда води до усещането за принадлежност [4, с. 36]. Векове 
по-късно, римляните използват термина „genius loci“, който означава „дух на 
мястото“.  

Анализирайки проблемите на градоустройството на модернизма, в критичните 
изследвания от втората половина на XX век се формира нов и цялостен поглед върху 
градската среда. Два от фундаменталните трудове от този период са „Образа на 
града“ на Кевин Линч и „Духа на мястото“ на Норберг-Шулц. В тези трудове 
идентичността на мястото се определя като резултат от редица фактори, 
включително и нематериални ценности, което позволява по-добро разбиране на 
сложността и богатството на феномена на града.  

Норберг-Шулц утвърждава, че духът на мястото е важен за нашето чувство за 
идентичност, което може да бъде свързано с определено място. Местоположението 
отбелязва географската позиция на мястото, но мястото представлява и съвкупност 
от природни и направени от човека богатства, обединени по уникален начин. То 
може да включва в себе си и историята, и асоциациите на хората, които се 
идентифицират с даденото място. Именно уникалността на мястото улеснява 
възможността хората да се асоцират с него. 

Опитът от тези работи е много важен, още повече, че той е слабо представен в 
реалната архитектурно-урбанистична практика, която предпочита да следва 
комерсиалния, търговски курс. В днешно време, акцентът в изследванията за 
преживяванията на посетителя е въведен в икономическите и маркетингови 
стратегии, което силно влияе на архитектурата и съвременния ландшафт, но рядко 
довежда до чувство за автентичност на мястото и човечност, до осмисленост на 
средата, а също така слабо се доближава до индивидуацията на пространствата и 
средите на обитаване. По този начин, уроците на критиката на 1960-70-те години 
далеч не са изчерпани.  

Отчитайки провала на принципите на Интернационалния стил, архитектурните 
дисциплини отново се обръщат към контекста и към индивидуалността на мястото. 
Градоустройственият потенциал на градовете се разглежда и в аспекта на 
„възраждане на автентичното предназначение“ [7, с.77] и „реабилитиране на 
исторически загубилите се функции“ [7, с.77] на града. 
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Уникалният образ е един от приоритетите на съвременната архитектура, което 

се осмисля като перспектива на театрализацията на архитектурата. Въпреки това 
направленията на индивидуацията са различни и далеч не всички от тях способстват 
постигането на автентичност на мястото и реална индивидуация на неговите 
обитатели. 

Фостер назовава основния инструмент на Популизма  ― комуникативния или 
спомагателния знак [8, с. 21]. Такъв знак не се стреми да предизвика критично 
възприемане на реалността, а по-скоро сублимация на желанието за непосредствен 
опит със средата чрез предоставяне на информация. Така, например, механизмът на 
ефекта на Билбао представлява строителство на знакови, емблематични съоръжения 
по проекти на известни архитекти-„звезди“, с цел въздействие върху икономиката и 
имиджа на града, в който тези сгради се строят. Терминът произлиза от проекта на 
Музея Гугенхайм в Билбао (Рис. 2), който се счита за най-успешния проект на 
архитекта Франк Гери, който представлява сам по себе си феномен на брендинга в 
архитектурата. Терминът ефект на Гугенхайм или ефект на Билбао се използва 
критично за осъждане на музея като символ на културния империализъм. 

 

 
Рис.2. Музей Гугенхайм в Билбао, Испания, арх. Фрaнк Гери, 1997 г. 

 
Сред властните структури и образи на консумеризма се наблюдават и проекти, 

които адаптират своите пространствени форми към контекста и работят с 
ландшафта. Театрализираната архитектура се противопоставя на модернисткото 
нивелиращо действие, което унищожава идентичността на ландшафта чрез акта на 
култивиране на местността. Архитектите се обръщат към методите на театралността, 
за да изрежисират възможните бъдещи събития, с които да оживят дадено място. 
Важен фактор за режисурата на пространството се явява степента на диктата на 
структурата – планът трябва да насочва вниманието на посетителя, но при това да не 
налага „волята“ си прекалено настойчиво. Въпреки виждането, че именно 
натуралният ландшафт предопределя идентичността на мястото, не бива да се 
забравя, че за издигането на архитектурен обект е необходима реконструкцията на 
земята и след това създаването на културен артефакт.  

Така, например, архитектурата на Стивън Хол се отличава с хармонично 
внедряване в средата. Опазването на уникалността на средата се извършва върху 
площадка на диалог, където Хол работи с характеристиките на мястото (Рис. 3).  
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Рис. 3. Пример на съчетание на сценографичност и театрализация - идентичност на 
мястото в ―Корпус Блок в Музея на изкуството Нелсон-Аткинс в Канзас Сити, САЩ 

(2007). 
 
Театрализираната архитектура има потенциал да създаде и да подчертае 

идентичността на мястото, ако тя обиграва характеристиките на местността и 
адаптира своята пространствена структура към топологичната форма на ландшафта. 
Също така, театрализацията е в сила да придаде нови значения на съществуващия 
ландшафт, като култивира земята и реконструира нейната топография. 

Настоящите търсения за опазване и създаване на идентичност на градската 
среда не винаги са успешни. Те са част от процеса по възстановяване на жизнеността 
на градската среда след градоустройствения упадък на модернизма.  
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