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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 23.03.2017 г. на разширено 

заседание на ИГ Старо изкуство. 

 

Дисертационният труд съдържа: основен текст с обем 157 страници, състоящ се от увод, 

четири глави, заключение; 32 заглавия на кирилица и 48 на латиница тематична 

библиография; 106 илюстрации и бележки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита ще се проведе на 30.10.2017 г., понеделник, от 11:00 ч. в заседателната 

зала на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21 от научно жури в състав: 

проф. д-р инж. Банко Банков, УАСГ; проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева, ИБЦТ; проф. 

д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк; проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, проф. д-р 

инж. Тодор Бараков, УАСГ; проф. д-р арх. Антон Гугов, ИИИзк, резервен член; доц. д-р 

Георги Нехризов, АИМ, резервен член. 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел 

Административно обслужване на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21. 
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 Обр. 1. Отляво – Храм-кладенец при с. Гърло, България, XIV–XIII в. пр н.е.  
 Отдясно – Павилион за наблюдение на небето SKYSPACE PIZ UTER, Швейцария  
  2005, снимките и колажът са на автора     

 

           

 
 

 



5 
 

Увод 

 

Актуалност и състояние 

 

 Крайният резултат на настоящото изследване дефинира тенденция в областта на 

съвременната сакрална архитектура, при която се забелязват сходства в архитектурните 

решения на съвременните култови пространства с пространствата на античните култови 

сгради, в които сакралното преживяване е свързано с общуване с природата.  

Същевременно в проучването се предлага разширяване, актуализиране и обогатяване на 

термина „съвременна сакрална архитектура“. Темата за ревизия на термина „сакрално 

пространство“ в контекста на съвременното общество вълнува учени от различни 

области– архитекти, историци на изкуството, културолози. За настоящия труд съм 

представила и анализирала вижданията на Надин Хепке, Карстен Харис, Пол Голдбергер, 

Винсънт Скъли, Флора Самюел, Инге Линдер Гайар, Льо Корбюзие. От техните 

публикации, част от които са цитирани в текста, могат да се направят следните изводи: 
 

•  В края на ХХ и началото на ХХІ век няма единна архитектурна теория и 

изследвания на сакралната архитектура, не са проучени създадените пространствени 

решения и моделите, които са ползвани.  

  •  Забелязва се стремеж за изграждане на среда (атмосфера), създаваща първични        

усещания за сакрално. 

•  Сакралната архитектура се доближава и на моменти се припокрива със светската.          

Светски сгради също могат да имат сакрална атмосфера. 

•  Разбирането за „сакрално пространство“ като място, свързано с преживяването 

на трансцендентното. 

 

В края на ХХ и началото на ХХІ век има стремеж към пространствени решения на 

сакрална архитектура, съответстващи на социалното развитие и нуждите на обществото, 

прави се опит за ревизия на сакралното пространство и в същото време за ревитализиране 

и търсене  на неговия първообраз. 
 

 Тези разбирания относно съвременното сакрално пространство са разгледани в 

контекста на концепцията за архитектурното пространство като атмосфера, зад която 

стоят архитектите Петър Цумтор и Юхани Паласма, както и немският философ, физик и 

математик Герно Бьоме.  

 

Дисертационният труд е позициониран в съответна философско-архитектурна 

среда и предлага възможни отговори на въпроси, поставени от учени и архитекти в края 

на XX и началото на XXI век.   
 

Основна теза 

 

В съвременната сакрална архитектура има тенденция за изграждане на 

сакрални пространства, чиито планови и пространствени композиции са много 

близки до архитектурното решение на античните култови сгради. В тези сакрални 

пространства се използват модели от антични култови сгради и духовното 

изживяване в тях е пряко свързано с общуването с природата. 
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Цели на изследването 

 

• Извеждане и доказване на тенденция в съвременната сакрална архитектура, при 

която за изграждането на сакрална атмосфера се използват архитектурни модели от 

античните култови сгради и общуването с природата. 

•  Разширяване на термина „съвременно сакрално пространство“. 

• Дефиниране на ролята на природата в съвременното сакрално пространство. 

 

Задачи на изследването 
      

1. Да се анализира средата, в която са се появили съвременните сакрални 

пространства, обект на настоящото изследване.  

2.   На базата на изследването на конкретни примери на антични култови сгради да 

се  изведат моделите, които се повтарят в архитектурните им решения.  

3. Да се провери присъствието на тези модели  в съвременните сакрални 

пространства. 

            4. Да се изследва дали в съвременната сакрална архитектура съществува тенденция, 

за използване (съзнателно или не) на модели, прилагани в архитектурата на антични 

култови сгради. 

           5. Да се създаде методология за анализиране и сравняване на сгради от различни 

епохи, базирана на методологията на М. Русева за изследване на тракийската култова 

архитектура
1
, както и на концепцията на  П. Цумтор за характеристиките на конкретно 

архитектурно пространство
2
. Предложената методика, от една страна, улеснява 

анализирането и изучаването на съвременните култови сгради, а от друга − обогатява 

начина на изследване на античната култова архитектура. 

 

Научни методи: сравнителен анализ, индукция и дедукция, синхронен и 

диахронен анализ.   

Научното изследване съдържа:  

•   анализ на разгледаната и цитирана литература по темата;   

•   посещение и фотографиране на сакрални места, използвани в изследването; 

•   архитектурен анализ на чертежи и снимки на сградите; 

•  проучване и анализ на разгледаните в труда сгради, съобразно с поставените 

цели; 

•  интервюта и срещи с архитекти, автори на сгради, или участници в процеса на 

проектиране и строителство на сгради, включени в изследването; 

•   систематизиране на резултатите и формулиране на изводите. 

За настоящото изследване е разработена и приложена методика, базирана на тази 

на проф. Малвина Русева
3
, като направените промени са свързани с конкретните цели на 

                                                           
1
 Русева М, Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, изд. 

Институт за изследване на изкуствата, София, 2013. 
2
 Zumthor P, Atmospheres, Birkhauser Verlag AG, Basel, Switzerland, 2006, p. 11. 

3 Русева М, Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, изд. 

Институт за изследване на изкуствата, София, 2013. 
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изследването, а именно – извеждането на общи архитектурни модели на анализираните по 

този начин сгради. 

 

Методиката, която прилагам, включва систематизиране на информацията за 

характеристиките на съответната сграда, а именно:    
 

 ситуиране, описание на сградата, датиране 

 предназначение  

 композиция           

 материали           

 фасадно решение                  

 интериорно решение                 

 

Проучването на тази информация допринася да се открият типичните за 

архитектурата на античните култови сгради принципи, строителни решения и модели. 

Прилагането на същия принцип и за съвременни сакрални сгради позволява да се 

сравняват сгради от различни епохи на базата на съответни техни характеристики. 

Впоследствие се сравняват резултатите и се правят анализи и изводи, защитаващи 

основната теза.  

 

Времевите отсечки, в чиито граници се разглеждат архитектурните пространства 

в изследването, принадлежат на две епохи – Античността и последните две десетилетия от 

Съвременността (края на ХХ и началото на ХХІ век). Избрала съм тези два периода, 

защото наблюденията и изследванията ми показват, че в култовата архитектура, създадена 

тогава, са се използвали сходни пространствени и композиционни решения – теза, която е 

обект на дисертацията ми. 

 

Териториалните граници на двете групи сгради са различни. Изследваните 

антични култови сгради обхващат региона на Средиземноморието, като използвам главно 

примери от тракийската култова архитектура, проучена на територията на България. 

Достъпът до самите сгради и публикациите на български учени по темата ми дават 

възможност да провеждам проучванията си на място. 

   Засега не поставям териториални ограничения по отношение на съвременните сакрални 

пространства, а проследявам тези от тях, които най-ясно илюстрират и доказват тезата ми. 

Те са разположени в Швейцария Мексико, Норвегия и Германия. Повечето от 

разгледаните примери в Европа съм посетила лично. 
 

Обем и структура на научния труд 

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, библиография и 

бележки. 

  

В първата глава е разгледана архитектурно-философската среда, в която се 

формират решенията на съвременното сакрално пространство. В тази среда се пораждат 

идеите за проектиране на култови сгради и места, тя е заложена и в теоретичната основа 

на настоящото изследване. В първа глава са представени концепциите на различни 

съвременни учени- архитекти, философи, теолози, изкуствоведи относно проектирането и 
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възприемането на архитектурното и в частност на сакралното пространство, както и за 

същността на понятието „сакрално“. Направените изводи и констатации провокират 

изследването на първообраза на сакралното пространство, което са култовите сгради и 

места от праисторията и Античността. 

 

Във втората  глава изследвам пет примера от античната култова архитектура на 

територията на България. Изследвам сградите по методология, базирана на методологията 

за изследване на тракийска култова архитектура на М. Русева, променена и пригодена за 

анализиране на избраните сгради съобразно с целите на дисертацията ми. От тези примери  

извеждам архитектурни модели, които възникват и се използват с определена цел и 

въздействие в античните култови сгради. 
 

В третата глава са представени осем съвременни сакрални сгради, които са 

селектирани въз основа на сходството между архитектурните решения на техните 

пространства и решенията на пространствата в античните култови сгради. Конкретните 

примери са подбрани въз основа на авторски наблюдения и проучвания на съвременна 

архитектура и специално на нетипични храмове, както и на павилиони за наблюдение на 

природата, чийто архитектурен образ / решение има прилика с античните култови сгради. 

С избора на различни по предназначение сгради се цели да се изтъкне необходимостта от 

разширяване на понятието съвременно сакрално пространство. При изследването на 

съвременните примери в тази глава е използвана методологията, приложена за античните 

култови сгради във втора глава. Това позволява да се анализират и систематизират сгради 

от две епохи въз основа на едни и същи критерии, да се съпоставят архитектурните им 

решения и в следващата глава да се сравнят резултатите. 

 

В четвъртата глава на изследването е направен паралел между античните и 

съвременните култови сгради на база на изведената и систематизирана информация за 

техните архитектурни решения в предходните две глави. По този начин се доказва 

съществуването на сходства между сакралните пространства от двете епохи, което е и цел 

на изследването. След направения задълбочен анализ на конкретните архитектурни 

характеристики на сградите (на ситуационно, композиционно, материално и концептуално 

ниво) и на архитектурно-философската среда на съвремието относно разбирането за 

сакрално и за сакрално пространство, се налага изводът, че през последните две 

десетилетия в съвременната сакрална архитектура се развива тенденция, чиито корени 

можем да проследим от епохата на модернизма през миналия век. Тя се изразява в опит за 

пресъздаване първообраза на сакралното пространство, сътворен  през Античността. Чрез 

възприемане и повтаряне на архитектурни модели, принципи и символи, прилагани в 

архитектурата на древните общества, днес се проектират и строят силно въздействащи 

сакрални пространства, в които се акцентира на първичното, подсъзнателното усещане за 

сакрално. 

 

В заключението на дисертационния труд са обобщени направените в цялото 

изследване констатации и изводи, на базата на които  се установява съществуването на 

тенденция в развитието на съвременната сакрална архитектура да се изграждат 

пространства, аналогични на античните култови сгради. В края са набелязани бъдещите 

насоки за проучване на поставените в изследването проблеми. 
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Представената в края на текста библиография систематизира използваната в 

дисертационния труд литература (на кирилица и на латиница).  

 

Глава 1. Съвременни концепции за „архитектурно пространство“, за „сакрално“ и за 

„сакрално пространство“ 

 

Глава 1 е разделена на три подглави, в които първо (1.1.) се разглеждат 

съвременните концепции за „архитектурно пространство“, след това (1.2.) се представя 

разбирането на съвременни учени относно „сакралното“ и същността на „сакралното 

пространство“ и накрая  (1.3.) се откриват и анализират различни начини, по които 

понятието и усещането за „време“ е вплетено в архитектурната тъкан на съвременните 

сакрални пространства. 

 

1.1.  Съвременни концепции за същността на архитектурното пространство 

  

В тази подглава  на изследването се представя концепцията за архитектурното 

пространство като атмосфера, споделяна от арх. Петер Цумтор, арх. Юхани Паласма и 

Герно Бьоме. В техните идеи  могат да се открият известни различия, но ги обединява 

схващането, че е необходимо да се обръща  особено внимание на субективните 

характеристики на архитектурното пространство и да се набляга на индивидуалното 

възприемане на неговата атмосфера. Сетивността е в основата както на създаването, така и 

на възприемането на архитектурата  – тема, която заема значително място в тяхното 

творчество.  

 

  Петер Цумтор, автор на една от най-стойностните книги през последните двадесет 

години относно същността на архитектурното пространство – „Атмосфери“
4
, предлага 

определение за качествена архитектура. Според него едно архитектурно пространство е 

добро, ако успява да трогне
5
. Описани са характеристики и критерии, които той разглежда 

като определящи при създаването на атмосферата на архитектурното пространство. 

Всички тези характеристики се възприемат субективно от различните хора, защото са 

свързани с определени усещания. Те провокират (или не) спомени, асоциации и представи 

у посетителите и затова възприемането на атмосферата на архитектурното пространство е 

строго индивидуално. 
 

Юхани Паласма споделя, че архитектурното пространство трябва да се възприема с 

всички сетива. Според него най-важното усещане е тактилността. Под „тактилност“ 

архитектът уточнява, че има предвид нещо повече от допира на кожата до определена 

повърхност, той визира цялостно докосване на човека до пространството
6
. 

Герно Бьоме обобщава разбиранията и на тримата за „атмосферите“ като 

„настроени пространства“
7
. Той твърди, че в основата за възприемането на атмосферата на 

                                                           
4
 Zumthor P, Atmospheres, Birkhauser Verlag AG, Basel, Switzerland, 2006. 

5
 Zumthor P, Atmospheres, Birkhauser Verlag AG, Basel, Switzerland, 2006,  p.11, превод на автора. 

6 Böhme G., Encounting Atmospheres. A Reflection of Atmosphere in the Work of Juhani Pallasmaa and 

Peter Zumthor, OASE#91 Building Atmosphere Journal for Architecture, nail010 publishers, Rotterdam, 2013, 

p.99 
7
 „tempered spaces“, превод на автора, пак там, с.97 
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определено пространство е осъзнатото духовно присъствие чрез сетивно усещане на 

мястото
8
.     

 

Също като Витрувий и Леонардо да Винчи, Бьоме, Цумтор и Паласма приемат 

Човека като отправна точка за архитектурата
9
, но не чрез пропорциите на неговото тяло, а 

чрез усещанията му, чрез неговото сетивно възприемане на пространството и мястото, на 

което се намира,  чрез осмисленото материално присъствие и духовната осъзнатост. 

 

1.2. Съвременни концепции за „сакрално“ и за „сакрално пространство“ в 

архитектурата 
 

Според Надин Хепке „сакралното“ в архитектурни измерения се определя като 

„аура“ или „атмосфера“, свързано е с нематериалното, то е нещо, което може да бъде 

възприето сетивно
10

. Тя твърди, че има два начина за постигане на сакрална атмосфера: 1. 

чрез демонстрация на богатство; 2. чрез аскетична обстановка
11

. 

 

Карстен Харис споделя, че „да преживееш архитектурата като сакрална е да 

усетиш, че тя притежава аура на трансцендентност“
12

. 

 

Проф. Винсент Скъли  счита, че сакралната архитектура се доближава все повече 

до светската. Също така в съвременните сакрални пространства може да се долови 

усещане за примитивност и първичност
13

. 

 

Пол Голдбергер споделя разбирането, че при някои светски сгради естетиката е 

достигнала толкова високо ниво, което не може да бъде различено от сакралното
14

. Той 

счита, че архитектурата  противоречи като изразност на „сакралното“. Затова той смята за 

по-точен терминът „сакрално пространство“
15

. Според него сакрално може да бъде и 

нерелигиозно пространство, стига в него да се създаде специална атмосфера. Тайната за 

създаването на усещане за такава свещена атмосфера е в запазването на мистерията в 

епохата на технологиите
16

. 
 

Известният американски архитект и учен Саймън Ънуин определя сакралното 

пространство като „специално място – естествено или изкуствено изградено, без  функции 
                                                           
8
 “mindful physical presence”, Böhme, Atmosphere as Mindfull Physical Presence in Space, OASE#91 Building 

Atmosphere Journal for Architecture, nail010 publishers, Rotterdam, 2013, p. 21-32– превод на автора 
9
  Böhme G., Encounting Atmospheres. A Reflection of Atmosphere in the Work of Juhani Pallasmaa and Peter 

Zumthor, OASE#91 Building Atmosphere Journal for Architecture, nail010 publishers, Rotterdam, 2013,, p. 93-100 
10

 Haepke N., Sakrale Inszenierungen in der zeitgenossischen Architektur, transcript Verlag, Bielefeld, 2013, p. 30 
11

 Пак там, p. 71 
12

 Harries K., Epilogure: On the Relevance of Sacred Architecture Today, Constructing the Ineffable. 

Contemporary Sacred Architecture, Yale University Press, New Haven, 2010 p. 53, превод на автора 
13

 Scully V, The Earth, the Temple, and Today, Constructing the Ineffable. Contemporary Sacred Architecture, Yale 

University Press, New Haven, 2010, p. 40 
14

 Goldberger P, Epilogure: On the Relevance of Sacred Architecture Today, Constructing the Ineffable. 

Contemporary Sacred Architecture, Yale University Press, New Haven, 2010, p. 229 
15

 Пак там, p. 223 
16

 Пак там, p. 230 
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за смъртни“. Той описва храма като център на шестте посоки и като безвремие – 

принадлежи еднакво и на миналото и на бъдещето
17

. 

 

Въпреки, че излиза от поставените в труда времевите граници, считам, че 

анализирането и тълкуването на сакралната архитектура на Льо Корбюзие е необходимо 

за целите на това изследване поради факта, че френският архитект преоткрива изконни и 

основополагащи идеи за сакралното и за сакралното пространство, като счита, че те ще 

възродят, осъвременят и заредят с нова сила архитектурните пространства, които се 

създават. Неговите концепции полагат, според мен, началото на различно отношение към 

разбирането за съвременното сакрално пространство и съответно водят до нетрадиционни 

архитектурни решения. В тези свои търсения Льо Корбюзие се обръща към орфизма и 

питагорейството като опит за откриване на хармонията в природата, в архитектурата и във 

вътрешния мир на човека. Теориите в тези две учения за числата и пропорциите, които 

изразяват същността на Вселената, се отразяват върху античната архитектура и вероятно 

са в основата и на тракийските култови сгради – един от обектите на настоящото 

изследване. Интересът на Льо Корбюзие към орфизма и неговото отражение в 

творчеството му и по-специално в архитектурата на проектираните от него сакрални 

пространства има ключова роля в развитието на сакралната архитектура през ХХ век – 

считат изследователките на творчеството му и авторки на книгата „Сакралният бетон. 

Църквите на Льо Корбюзие“
18

 - Флора Самюел и Инге Линдер-Гайар. В нея те изследват 

идеите и проектираните от Льо Корбюзие сакрални сгради, като проследяват и влиянието 

му върху следващото поколение архитекти, творци на сакрални пространства. 

Изследваните от мен сгради са от един последвал времеви етап спрямо посочените в 

споменатата книга, и това ми дава основание да направя констатацията, че явлението, 

което извеждам и дефинирам в това изследване, е следващ етап на развитие на 

съвременното сакрално пространство, директно или индиректно повлияно от 

трансформацията на идеите за „сакралното“ и „сакралното пространство“, дело на Льо 

Корбюзие. Считам, че може да се говори за трансформация на тези идеи в посока, 

определена от развитието на обществото, на точните науки и на стремежа на 

християнските църкви към обединяване. Вярвам, че посоката е зададена от Льо Корбюзие 

в началото на двадесети век и идеите, които откривам,  са една още по-чиста и свободна 

форма на изразяване на концепцията за сакрално пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Unwin S., Analyzing Architecture, Routledge, 2003, p. 112-113 

18
 Samuel F., Linder-Gaillard I., Sacred Concrete. The Churches of Le Corbusier, Birkhäuser, Basel, 2013, 

преводът е на автора 
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1.3.   Архитектурни интерпретации на понятието „време“в съвременните 

сакрални пространства 

 
                                                                       Space can only be considered through time,  
                                                           and time can only be comprehended through space.

19
  

 

 Смятам, че за да се разбере смисълът на едно пространството, трябва да се отчете 

ролята на времето. Приемайки атмосферата за основна характеристика на 

архитектурното пространство, се разбира, че тя е динамично, а не статично състояние и 

тази динамика се внася от намесата на времето във възприемането на архитектурата. Това 

важи с още по-голяма сила за сакралните пространства, които не са предназначени за 

ежедневните утилитарни нужди на човека, а са места за размисъл, съзерцание, 

себепознание и общуване с Бог. Това са пространства, различни от светските – те са 

специални, заградени, маркирани и трябва да създават усещане за  нещо трансцендентно
20

, 

тоест необяснимо – като например докосване до вечността. Също като Цумтор приемам 

ценността на момента като най-важния и смислообразуващ времеви белег, който се 

отразява и на преживяването на сакралното. Той е равен на вечността в съвременното 

сакрално пространство, защото от него могат да се породят усещания, които спират 

времето. Оказва се, че вечността може да живее в мига, защото от него могат да се 

породят усещания, които спират времето
21

. Това са спомени и асоциации, които се 

събуждат при определени сетивни възприятия. 
 

Въз основа на изследваната литература по темата, както и на базата на собствени 

наблюдения, проучвания и анализи  систематизирам начините, по които времето 

присъства в архитектурното пространство, създавайки различни усещания, асоциации и 

преживявания: 

 

1.3.1. Времето за проектиране и строителство на сградата  

1.3.2. Времето за достигане до сградата 

1.3.3. Времето, прекарано в сградата 

1.3.4. Визията и атмосферата в сградата във времето  

1.3.5. Отражение на времето върху материята – материалите, които дават 

сведения за времето / възрастта на сградата  

1.3.6. Усещането за време, пресътворено чрез различни артефакти от предишни 

сгради 

 

Присъствието на „времето“ в сакралните пространства, разгледано от философска 

гледна точка, може да се възприеме като нишката, която преминава през епохите, носеща 
                                                           
19

 „Пространството може да бъде възприето единствено чрез времето и времето може да бъде разбрано само 

чрез пространството“, превод на автора.  Johnson A., Tiggers F., Fundamental Concepts of Architecture. The 

Vocabulary of Spatial Situations, Birkгäuser, Basel, 2014, p. 335 
20 

Трансцендентен – който се намира извън пределите на опита, недостъпен за сетивата. Андрейчин, 

Георгиев, Илчев, Костов, Леков, Стойков, Тодоров, Български тълковен речник, изд. „Наука и изкуство“, 

1963, с. 917.  
21

 
 
Визирам обяснението за усещане на атмосферата на едно пространство, описани от Цумтор: 

 Zumthor P, Atmospheres, Birkhauser Verlag AG, Basel, Switzerland, 2006 

 Zumthor P., Thinking Architectur,  Birkhäuser Verlag AG, 1999 
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послания и идеи, предоставяйки им по този начин вечен живот. Тази нишка се открива  и 

между разглежданите в изследването съвременни сакрални и антични култови сгради. За 

да се изведат и проследят идеите, заложени в култовата архитектура в Античността и 

възродени в съвременни сакрални пространства, в следващата глава се изследват антични 

архитектурни примери. Те са подредени хронологично, така че ясно да може да се 

проследи зараждането и развитието на схващането за „сакрално пространство“ и 

„сакрална атмосфера“ в архитектурата.  

 

Глава 2. Архитектурни модели от античните култови сгради 
 

Изказаната от мен теза за приликата между архитектурните решения на 

съвременните сакрални пространства и античните култови сгради е сходна с разбиранията 

на някои от представените в глава първа учени. Според тях в атмосферата на 

съвременното сакрално пространство „се усеща нещо първично“
22

.  

За да мога да изследвам това съвременно явление и да докажа тезата си, най-напред 

анализирам античните култови сгради с цел да изведа общи за тях архитектурни модели и 

принципи, чието присъствие да търся и в съвременните сакрални пространства. 

 

2.1. Методика на изследване 

 

За основа на моите изследвания и анализи на античните култови сгради от 

българските земи, както вече бе посочено,  ползвам научните трудове на проф. Малвина 

Русева, автор на най-сериозните проучвания и систематизация на тракийската култова 

архитектура, както и на методологията за нейното изследване
23

. На нея е базирана и 

методиката, която прилагам за изследване на античните култови сгради, която ще 

приложа и за съвременни сакрални сгради в следващата глава. Тя включва 

систематизиране на информацията за съответната сграда относно следните 

характеристики:     
 

 ситуиране, описание на сградата, датиране   

 предназначение 

 композиция   

 материали 

 фасадно решение 

 интериорно решение  

 

Чрез прилагането на тази методология за изследване на  антични култови сгради, 

представители на архитектурната традиция на Средиземноморието, извеждам характерни 
                                                           
22 

 Scully V, The Earth, the Temple, and Today, Constructing the Ineffable. Contemporary Sacred Architecture, Yale 

University Press, New Haven, 2010, p.  40. 
23  

Русева М., Опит за тълкуване на погребалните паметници в Тракия като модел на света, Анали 1-2/ 1995, София, 

с. 28-38  

    Русева М., Тракийска култова архитектура в България, изд. „Я“, Ямбол, 2000 

    Русева М., Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, изд. 

Институт за изследване на изкуствата, София, 2013 

и  нейни статии. 
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за техните архитектурни решения принципи и модели. Изследването на съвременни 

сакрални сгради по същата методология  ще позволи по-късно да се сравнят сградите от 

различни епохи на базата на съответни техни характеристики. 

 

2.2. Антични култови сгради – примери 
 

Античните примери, които са разгледани в изследването, са строени в различни 

исторически епохи и са от различни географски райони на България. Подредени в 

хронологичен ред, те показват развитието на сакралното пространство от праисторията 

през Античността.  Всяка от анализираните сгради е илюстрирана с архитектурни чертежи 

и снимки от фасадното решение и интериора на сградата. Информацията, получена чрез 

техния анализ или открита в различни източници, систематизирам по описаната по-горе 

методология и въз основа на общите характеристики се открояват повтарящи се в 

архитектурните им решения модели и принципи, аналогични на разгледаните в глава 

втора сгради. 

 

Антични сгради, включени в изследването:     
 

Кромлех край с. Долни Главанак 

Храм-кладенец при с. Гърло 

Тракийска култова сграда под могилен насип Шушманец край гр. Казанлък 

Тракийска култова сграда под Четиньова могила край с. Старосел 

Тракийска култова сграда от римско време край гр. Поморие 

 

Тези сгради са представители на средиземноморската строителна традиция от 

предгръцкия период. Изборът ми да изследвам представители точно на тази култура и 

причината да ги съпоставя със съвременни примери произтичат от факта, че тези образци 

на култови сгради са продължение на по-старите минойска и микенска култури, чиято 

архитектура, според проф. Русева, е „отражение на царско-жрическата институция, 

ритуалите и вярванията, свързани с нейното утвърждаване и с представите на обществото 

за органичната връзка между човека и природата“
24

. Установявам, че връзката човек –  

природа се превръща в основен сюжет и в съвременното сакрално пространство и в 

настоящото изследване искам да покажа, че именно това е причината за съществуващата  

прилика в архитектурните решения на сакралните сгради от двата периода  (Античността 

и съвремието). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 

 Русева М, Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, изд. 

Институт за изследване на изкуствата, София, 2013, с. 143. 
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 Кромлех край с. Долни Главанак 

 

 
 
   Обр. 2                                                                            Обр. 3 

 
Обр.2. План и странични изгледи към кромлеха, чертеж – арх. Яна Топалова, по Г. Нехризов   
(Нехризов, Г., 2004, с.12) 

Обр. 3.  Кромлех край с. Долни Главанак, общ. Маджарово, България, снимка на автора 

 

Храм-кладенец при с. Гърло 

 

 
         Обр. 4                                        Обр. 5                                        Обр. 6 

 
Обр. 4. Храм-кладенец при с. Гърло – план и разрези по Джонова, „Мегалитен храм-кладенец при с. Гърло“, 

означените в червено вертикална и хоризонтална оси са дело на автора 

Обр. 5 и 6. Храм-кладенец при с. Гърло – изглед към единствената (пета) фасада и към входа на сградата, 

снимки на автора 
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Тракийска култова сграда под могилен насип Шушманец край гр. Казанлък 
 

 
 

   Обр.7                                                               Обр.8 

 
Обр.7.  План и надлъжен разрез на тракийска култова сграда под могила Шушманец, по арх.   Нейков

25
 

Обр.8. Поглед към могилата над сградата, снимка на автора 

 

 
                        

    Обр.9                                                                                         Обр.10 

      
  Обр. 9.  Поглед към входа на сградата, снимка на автора 

   Обр.10. Колоната в средата на  централното помещение, снимка на автора  

 

 

 

                                                           
25 

Русева М, Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, 

символика, изд. Институт за изследване на изкуствата, София, 2013, с. 96. 
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Тракийска култова сграда под Четиньова могила край с. Старосел 

 

 
 

     Обр.11                                                                                                    Обр.12   

                      
Обр.11. План и разрез на тракийска култова сграда под Четиньова могила

26
 

Обр. 12.  Поглед от централното помещение към входа на сградата, снимка на автора 
 

 
 

     Обр.13                                                                        Обр.14                        

 
Обр. 13.  Поглед към могилата, снимка на автора 
Обр. 14.  Поглед към куполното покритие на централното помещение, снимка на автора 

 

 

                                                           
26 

Русева М, Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, 

символика, изд. Институт за изследване на изкуствата, София, 2013, с. 99. 
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           Тракийска култова сграда от римско време край гр. Поморие 

 

     
         Обр.15                                                                                             Обр.16                     
Обр. 15. План и разрез на тракийска култова сграда от римско време край Поморие

27
 

Обр. 16. Поглед към входа на сградата, снимка на автора 

 

 
 

           Обр.17                                          Обр.18                                       Обр.19                 
Обр. 17. Поглед към „кухата колона“ в средата на централното помещение на тракийската култова сграда от 

римско време край Поморие, снимка на автора 

Обр. 18.  Поглед към отвора в покривното покритие, разположен в „кухата колона“, снимка на автора 

Обр. 19.  Поглед от дромоса към централното помещение, снимка на автора 

                                                           
27

 Русева М., Тракийската култова сграда край град Поморие – шедьовър на тракийската архитектурна 

школа през римската епоха, Сборник с материали от международната научна конференция БРЕГЪТ – 

МОРЕТО-ЕВРОПА. Модели на интеркултурна комуникация“, Академично издателство „Проф. Марин 

Дринов“, София 2006, 22-36 

. 
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2.3.  Архитектурни модели от антични култови сгради 

Архитектурните модели и принципи, които извеждам от анализа на разгледаните 

антични култови сгради, са следните: 
 

СИТУИРАНЕ: 

–  СИТУИРАНЕ СРЕД ПРИРОДАТА 

–  ВРЪЗКА С ПО-РАННО САКРАЛНО МЯСТО ИЛИ ПРИРОДЕН ЕЛЕМЕНТ 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

–  НЯМАТ УТИЛИТАРНА ФУНКЦИЯ 

–  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИТУАЛИ 

 

КОМПОЗИЦИЯ:   

–  КРЪГЪЛ ПЛАН 

– ПОДЧЕРТАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА И ВЕРТИКАЛНА КОМПОЗИЦИОННА ОС 

 

МАТЕРИАЛИ 

–  МЕСТНИ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ 

–  ПОСЛОЙНА СТРУКТУРА (ПАМЕТ) 

 

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ 

–   СЕМПЛИ, РАЗПОЗНАВАЕМИ ОТДАЛЕЧ ОБЕМИ (МЕГАЛИТИ, МОГИЛИ)  

–   ПОЧЕРТАВАНЕ НА ВХОДОВЕТЕ 

 

ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ / АТМОСФЕРА 

–  ПРИСЪСТВИЕ НА ПРИРОДАТА   

 1. ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 2. ДЕКОРАЦИЯ / СИМВОЛИКА / ПЕРСОНИФИЦИРАНЕ НА ПРИРОДАТА 

– АСКЕТИЧНИ ИНТЕРИОРИ, НАПОМНЯЩИ ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТА 

 

Глава 3.  Съвременни сакрални сгради 
 

Съвременните сакрални пространства, анализирани в тази глава, са селектирани на 

база на архитектурните им аналогии с антични култови сгради относно различни аспекти– 

ситуиране, планова композиция, строителни материали, предназначение. Освен 

религиозни пространства, в анализа включвам и друг вид (като предназначение) сгради, 

които имат сходно на храмовете архитектурно решение и характеристики и за които искам 

да докажа, че представят съвременното разширяване и посока на развитие на понятието 

„сакрално пространство“.  Повод за това решение, както и за конкретния избор е мое 

наблюдение на архитектурно-пространствени и концептуални сходства на представените 

нехрамови сгради. 

 

Принципът, по който са подредени изследваните примери, е в зависимост от 

предназначението им. Започвам с храмовите сгради, които са общопризнати сакрални 

пространство. След това разглеждам светилища и  места за съзерцание към религиозни 

центрове. Накрая  представям два павилиона за наблюдение на природата, които  като 

концепция, атмосфера и преживяване, според мен, могат да се считат за съвременни 

сакрални пространства. Хронологичният ред е второстепенен принцип при представянето 

на съвременните примери.  
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При изследване на съвременните примери използвам методологията за анализ на 

антични култови сгради, представена и приложена във втора глава на настоящото 

проучване по следните характеристики:                                                                                    

 

 ситуиране, описание на сградата, датиране 

 предназначение 

 композиция   

 материали 

 фасадно решение 

 интериорно решение  
 

Съвременни примери, анализирани в настоящото изследване: 
 

Храмови пространства                    
       

 Chapel Sogn Benedetg, Sumvitg, Switzerland  

(Параклис „Свети Бенедикт“, Зумвитг, Швейцария) 

 

Chapel of Reconciliation, Berlin, Germany 

(Църква на помирението, Берлин, Германия 
28

) 

 

Bruder Klaus Kapelle, Mechernich, Germany  

(Параклис „Брат Клаус“, Мехерних, Германия)  

 

Светилища и места за съзерцание към религиозни центрове 
 

           Labyrinth, Männedorf, Switzerland  

          (Лабиринт, Менедорф, Швейцария) 

 

          OASE, Männedorf, Switzerland  

          (Оaзe, Менедорф, Швейцария)  

 

           Void temple, Guadalahara, Mexico 

          (Празен / свободен храм 
29

, Гуадалахара, Мексико)    

 

           Павилиони за общуване с природата 

            Skyspace Piz Uter, Zuoz, Switzerland 

          (Небесно пространство Пиц Утер, Цуоц, Швейцария) 

 

          Павилион за наблюдение на дивите елени в Норвеги 

                                                           
28 

 Превод на автора 
29 

 Превод на автора 
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3.1. Съвременни сакрални сгради  - примери 

Храмови пространства 
 

Chapel Sogn Benedetg, Sumvitg, Switzerland  

(Параклис „Свети Бенедикт“, Зумвитг, Швейцария) 

 
 

Обр.20                                                            Обр.21 
Обр. 20. План на сградата

30
 

Обр. 21. Напречен и надлъжен разрез през сградата
31

 

 

 
  
Обр.22                                        Обр.23                                       Обр.24 

Обр. 22. Поглед към сградата от пътя, на преден план, вдясно е камбанарията, снимка на автора 

Обр. 23. Интериорът на сградата, поглед към олтара, снимка на автора 

Обр. 24. Детайли от фасадата на сградата, облицована с дървени шиндли, снимки на автора 
 

                                                           
30 

Stegers R., Entwurfsatlas Sakralbau, Birkhauser, Basel, 2010, p. 94. 
31 

Stegers R., Entwurfsatlas Sakralbau, Birkhauser, Basel, 2010, p. 95. 
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Chapel of Reconciliation, Berlin, Germany 

(Църква на помирението, Берлин, Германия 
32

) 

 

 
  

Обр.25                                                  Обр.26                                                                       Обр.27 

 
Обр. 25. План и вертикален разрез на сградата

33
 

Обр. 26. Изглед отвън към сградата, снимка арх. Надежда Сучева 

Обр. 27. Преддверието към основното помещение в Параклиса на помирението, Берлин, снимка         арх. 

Надежда Сучева 

 

Bruder Klaus Kapelle, Mechernich, Germany  

(Параклис „Брат Клаус“, Мехерних, Германия) 

 

Обр.28                                Обр.29                             Обр.30                             Обр.31 

                                                           
32 

Превод на автора 
33

 Kapfinger O., Martin Rauch. Rammed Earth, Birkhaeuser, Basel,  2001, p. 84. 
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Обр. 28. План и разрез на параклиса – схема на автора по чертеж на арх. Петер Цумтор 

Обр. 29. Фасада на параклиса Брудер Клаус, Мехерних, Германия, арх. Петер Цумтор, снимка на автора 

Обр. 30. Снимка от интериора на параклиса „Брат  Клаус“, снимка арх. Антон Колев 

Обр. 31. Поглед отвътре към входа на параклиса „Брат Клаус“, снимка арх. Антон Колев 

 

Светилища и места за съзерцание към религиозни центрове 
 

           Labyrinth, Männedorf, Switzerland  

          (Лабиринт, Менедорф, Швейцария) 

 
Обр. 32                                                              Обр.33 

 
Обр. 33. Схема на лабиринт, Labyrinth-international.org 
Обр. 34. Лабиринтът в Менедорф, снимка на автора 

 

            OASE, Männedorf, Switzerland    (Оaзис, Менедорф, Швейцария)  

 

    
 

      Обр.34                                                 Обр.35 
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Обр. 34.  Разпределение на сградата (чертежът е предоставен от архитектите на сградата) Vehovar & Jauslin 

Architektur във връзка с настоящото изследване 

Обр. 35. Поглед към сградата, снимка на автора 

 

           Void temple, Guadalahara, Mexico (Празен /свободен храм 
34

, Гуадалахара, Мексико)    

 

 
 
Обр.36                                                               Обр.37 

Обр. 36. План на сградата, чертеж Dellekamp arquitectos & Periferica(Rozana Montiel),        

http://dellekamparq.com/ 

Обр. 37. Void temple, снимка: Iwan Baan, http://iwan.com/ 

 

Павилиони за общуване с природата 
 

Skyspace Piz Uter, Zuoz, Switzerland 

            (Небесно пространство Пиц Утер, Цуоц, Швейцария) 

 
          Обр.38                                                                             Обр.39 

                                                           
34 

Превод на автора 

http://dellekamparq.com/
http://iwan.com/
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Обр. 38.  Напречен разрез през павилиона, OAP Architekten

35
 

Обр. 39.  Поглед към павилиона, снимка на автора 

 

Павилион за наблюдение на дивите елени в Норвегия 
 

 

Обр.40                                                                         Обр.41 

 
Обр. 40. План на сградата, http://www.archdaily.com/180932/tverrfjellhytta-snohetta, 05.12.2016 
Обр. 41. Павилион за наблюдение на дивите елени, Норвегия, архитектура – Снохета студио

36
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                           
 
35

Използвана е информация от сайта на OAP Architekten, www.oap.ch, от 10.06.2017 
36 

http://snohetta.com/projects/2-tverrfjellhytta-norwegian-wild-reindeer-pavilion, снимка Ketil Jacobsen, 

10.06.2017 

http://www.archdaily.com/180932/tverrfjellhytta-snohetta
http://www.oap.ch/
http://snohetta.com/projects/2-tverrfjellhytta-norwegian-wild-reindeer-pavilion
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3.2. Общи архитектурни модели и принципи при разгледаните съвременни 

сакрални пространства 

 

От анализа на съвременните сакрални пространства извеждам следните 

архитектурни модели и принципи: 
 

СИТУИРАНЕ: 

-  СИТУИРАНЕ СРЕД ПРИРОДАТА 

-  ВРЪЗКА С ПРИРОДЕН ЕЛЕМЕНТ 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

-  НЯМАТ УТИЛИТАРНА ФУНКЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБСЛУЖВАНЕ НА БИТА 

-  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИТУАЛИ 

 

КОМПОЗИЦИЯ:   

-  КРЪГЪЛ ИЛИ ОВАЛЕН ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НА САМАТА СГРАДА 

-  ПОДЧЕРТАНА ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА КОМПОЗИЦИОННИ ОСИ 

 

МАТЕРИАЛИ 

-  ОСНОВНО МЕСТНИ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ  

-  ПОСЛОЙНА СТРУКТУРА 

 

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ: 

-   СЕМПЛИ, РАЗПОЗНАВАЕМИ ОТДАЛЕЧ ОБЕМИ  

-   ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ВХОДОВЕТЕ 

 

ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ / АТМОСФЕРА 

-  ПРИСЪСТВИЕ НА ПРИРОДАТА:  

 1. ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 2. ПРИРОДНИ ГЛЕДКИ ПРЕЗ ОТВОРИ В СТРУКТУРАТА НА СГРАДАТА 

-  АСКЕТИЧНИ ИНТЕРИОРИ, НАПОМНЯЩИ ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТА 

Глава 4.  Паралели между античните култови сгради и техните съвременни       

архитектурни аналози 

4.1. Паралели. Сравнителен анализ между антични и съвременни култови 

сгради. 

  

Изводите, направени в глава 2 и глава 3 на база на еднаква методика за 

анализиране, ми позволяват да направя паралел между архитектурата на сакралните 

сгради от двете епохи, представен в следната таблица: 
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Таблицата показва наличието на общи модели и принципи, изведени от  

архитектурното решение на сградите от двете изследвани епохи – Античността и 

Съвременността по отношение на ситуиране, предназначение, композиция, строителни 

материали, фасада / и и интериор. Тези сходства между архитектурните решения и 

посланията на съвременни сакрални пространства с антични култови места ми дават 

основание да нарека първите съвременни аналози на античните култови сгради. 
 

Установените прилики са основа за дефиниране на важно за съвременната 

архитектура  явление, отразяващо нуждите на обществото в началото на ХХІ век. Тъй като 

архитектурата отразява социални процеси в обществото и епохата, към която принадлежи, 

стигам до заключението, че съответните прилики говорят за сходни разбирания,  социални 

процеси, а може би и духовни потребности в двете епохи. 
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На база на представеното в първа глава проучване на съвременни концепции за 

същността на архитектурното и в частност на сакралното пространство, в контекста на 

които възникват съвременните сакрални сгради, правя следните констатации и 

предположения: 

 

•  Констатирам наличие на сходни разбирания за сакрално и сакрално пространство 

днес и в Античността.   

• Тъй като първообразът на сакралното пространство възниква именно в 

праисторическо време и Античността, стигам до извода, че в съвремието се търси опит 

чрез използване на сходни модели за пресъздаване на първичното сакрално пространство   

за да се достигане до същината и квинтесенцията на това понятие – което всъщност  е 

било самата природа. 

• Природата присъства неотменно в сакралната сграда  като основен елемент в 

изграждането на сакралната атмосфера. 

• Сходни разбирания по отношение на сакралното, в основата на които стои 

природата, например: в Античността и в античните култови пространства природата и 

нейните елементи са били персонифицирани, докато днес те присъстват осъзнати по 

отношение на същността им, но все още носят заряда на мистичност, което е именно 

частицата, която поражда усещането за трансцендентност и създава атмосфера на 

сакралност в едно пространство. 

 

От направения анализ заключавам, че природата е основен фактор в 

концептуалното, ситуационното и конструктивното решение на съвременните сакрални 

сгради. Те предоставят пространство за осъществяването на общуване между нея и 

човека– връзка, която урбанизираната среда почти е заличила. Най-вероятно затова 

търсенето и опитът за възстановяването ù се превръща в сакрално преживяване, а в 

архитектурата на създадените по този начин и с тази цел съвременни сакрални 

пространства се използват модел и принципи, аналогични на античните култови сгради. 
 

Важното място, което заема природата в съвременните сакрални пространства и 

общуването в тях с нея е причината да се спра върху начините, по които се осъществява 

комуникацията между човека и природата в архитектурното решение на съвременното 

сакрално пространство. 

 

 

4.2. Природата в съвременните сакрални пространства.  

 

В тази подглава се проследяват различните начини на присъствие на природата в  

съвременното сакрално пространство, по-конкретно в култовите сгради, разгледани в 

трета глава. За по-голяма яснота на изложението са показани и нови сгради. Считам този 

анализ за необходим поради факта, че присъствието на природните елементи в 

споменатите сгради е принципът, изведен за съвременните сакрални пространства, който 

осмисля и дефинира пространството като сакрално. 
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За да изследвам и анализирам начините на присъствие на природата в 

съвременните сакрални пространства, се спирам на няколко примера, които илюстрират 

констатираните от мен три възможни варианти: 

 

А. Ситуиране на сакралната сграда сред природата  

Разполагането на сакралната сграда сред природата се определя от няколко 

основни принципни особености, които са важни за възприемането и преживяването на 

създаденото архитектурно пространство.  

• На първо място това е подходът към ситуираната в извънградска среда сграда, 

който дефинирам като време-пространството, необходимо за размишление, 

самовглъбяване и настройка преди достигане до сакралното място.   

• Втори принцип, който констатирам, е как спецификата на природната среда се 

отразява на архитектурата на сградата.  

• Трети принцип, който установявам, е разполагане на сградата в земята или 

допълнителното ù затрупван с пръст.  

• Четвъртият принцип, който отчитам, е отварянето на пространството към    

заобикалящия го природен пейзаж.  

 

Б. Рамкиране на природни елементи или обекти или повторението им чрез отвори 

в корпуса на сградата, обгръщаща сакралното пространство;  

Чрез термина „рамкиране“ обобщавам случаите, в които отвори в материалната 

обвивка на пространството подчертават или повтарят силуета на природни елементи или 

пейзажи. По този начин взаимодействието с природата се превръща в основен акцент на 

сакралното пространство. 

 

В. Материално присъствие на природни елементи в структурата или 

пространството на сградата, като се влага в тях конкретна символика и смисъл 

Материалното присъствие на природни елементи в структурата или пространството 

на сакралната сграда е свързано с използването на естествени строителни материали за 

нейното изграждане и с присъствието на светлината, водата, огъня и звездното небе в нея. 

Като част от природата всички тези елементи носят определена символика, която спомага 

за създаване и засилване на сакралната атмосфера. 

 

Въз основа на разгледаните по-горе начини на присъствие на природата в 

сакралното пространство стигам до извода, че тя се превръща в неотменна част от 

заданието за  проектиране на съвременно сакрално пространство, като осъществявано  

взаимодействие с нея се отразява на архитектурата и спомага за изграждането на 

сакралната атмосфера. Очевидно е, че ако в храмовете общуването с природата или с 

природни елементи, присъстващи в тяхното пространство, допринася за духовното 

преживяване, то в павилионите за  наблюдение на природата стремежът е да се постигне 

съзерцание и медитация, общуване на по-висше равнище и на друг абстрактен език. Това е 

езикът, на който можеш да „прочетеш“ светлината и мрака, да разбереш звуците на 

природата, да разтълкуваш ароматите, да присъстваш и преживееш максимално 

настоящия момент, което създава усещането за вечност и сакралност. 
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Архитектурните проявления на присъствие на природата в най-новите сакрални 

пространства отразяват нуждата на съвременния човек от общуване с природата. Намиращ 

се в изкуствената урбанизирана среда, заобиколен от най-модерни технологии, той търси 

път за постигане на вътрешна хармония. Природата навлиза в сакралното пространство 

като негова единствена украса и доминанта, превръщайки духовното изживяване в нещо 

надинституционално и космично. Присъствието ù и взаимодействието между нея и 

архитектурата показват в най-голяма степен посоката на толерантност и опит за 

завръщане към корените и най-истинското духовно общуване със заобикалящата ни 

природата, част от която сме и ние самите. 

 

Заключение  

 

В заключението на дисертационния труд са систематизирани по глави  резултатите 

от изследването, като са представени констатациите и изводите, защитаващи тезата на 

проучването. На базата на разгледаните в първата глава концепции на световно известни 

учени – архитекти, философи, теолози, изкуствоведи, относно проектирането и 

възприемането на архитектурата на съвременното сакрално пространство, представих 

философско-архитектурната среда, в която се появяват съвременните сакрални сгради, 

обект на моя научен труд. Представените идеи са научната и професионална основа на 

моите  наблюдения, изследвания, констатации и изводи за съществуването на определена 

тенденция в съвременната сакрална архитектура. За да я докажа, във втората глава в 

хронологичен ред се спирам на архитектурата на антични култови сгради от 

Средиземноморието преди Елинистичната епоха и по-конкретно на тракийски култови 

сгради от територията на България. За анализ на техните архитектурни решения и 

извеждане на общите им архитектурни модели  създадох методология, базирана на тази на 

проф. Русева за изучаване на тракийските  култови сгради
37

, като я модифицирах в 

съответствие с конкретните цели на изследването. Универсалността ù ми позволява да я 

приложа и за сгради от други епохи, което правя в третата глава на труда, където чрез нея 

изследвам съвременни сакрални пространства, отново с цел да изведа характерни 

архитектурни модели. В случая включвам освен храмови сгради и такива, предназначени 

за съзерцание и общуване с природата, за да докажа, че техните архитектурни решения и 

атмосфера са толкова близки до съвременните сакрални пространства, че могат да се 

причислят към тази група. В четвъртата глава сравнявам и анализирам изведените по 

споменатата методика архитектурни модели от античните и съвременните култови 

пространства. 

 

Направеният паралел показва съществуването на едни и същи архитектурни 

модели, които откривам и в античните, и в съвременните култови пространства, което 

доказва тезата ми, че в съвременната сакрална архитектура има тенденция за 

изграждане на сакрални пространства, чиито планови и пространствени композиции 

са много близки до архитектурното решение на античните култови сгради, базирани 

на използване на модели от античните култови сгради и духовното изживяване в тях 
                                                           
37 

Русева М., Методика за научното изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, изд. 

Институт за изследване на изкуствата, София, 2013 
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е пряко свързано с осъществяване на комуникация с природата. В процеса на 

работата по темата възникнаха множество въпроси, които дефинират нови 

интердисциплинарни полета на бъдещата ми научна дейност. Възнамерявам да продължа 

работата си в тази насока и да проследя архитектурното развитие на сакралните сгради от 

различни епохи, прилагайки създадената методика.  

 

Приноси на изследването 

 

 За първи път в българската и международната архитектурна наука се прави 

паралел между „антична култова архитектура“ и „съвременна сакрална 

архитектура“. 

 За първи път в българската наука се поставя въпросът за разширяване на термина 

„съвременна сакрална архитектура“. 

 Въз основа на изследването се констатира и дефинира съществуването на 

тенденция за изграждане на сакрални пространства, чиито планови и 

пространствени композиции са много близки до архитектурното решение на 

античните култови сгради. В тези сакрални пространства се използват модели от 

антични култови сгради и духовното изживяване в тях е пряко свързано с 

общуването с природата. 

 За първи път в международната архитектурна наука се дефинира ролята на 

природата в съвременната сакрална архитектура. 

 В дисертационния труд се създава и предлага методология за изследване и 

сравняване на архитектура от различни епохи, базирана на методологията на проф. 

Малвина Русева за изследване на тракийската култова архитектура. 

 Съвременната сакрална архитектура е осмислена и дефинирана в контекста на 

развитието на съвременното общество.  
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