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ОЦЕНКА НА АРХИТЕКТУРАТА В КОНТЕКСТА НА „ФЛУИДНАТА  МОДЕРНОСТ”* 

  Предпоставки и обективни проявления на архитектурното 

пространство 
 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: АКТУАЛНОСТ, ОБЕКТ, ЦЕЛ, ПРЕДМЕТ, 

ЗАДАЧИ, ОБХВАТ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ОСНОВНА ТЕЗА. 

АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Архитектурните произведения на 21 век се създават в характерната икономическа 

среда на „течната фаза” на капитализма, която създава предпоставки за обновяване на 

изразните средства на архитектурният продукт и професионалната практика 

Архитектът остава верен на своята природа да преодолява ограниченията, да 

преоткрива границите на устойчивост/функция/естетиката, затова и архитектурното 

пространство открива нови форми, все по-близки до проявленията на физическото 

Пространство. Но за да стане това, според фантаста Артър Ч. Кларк „Единственият 

начин да се открият границите на възможното е да бъде поет рискът да се измине 

малко път покрай тях и да се навлезе в невъзможното.” От времето на Мис ван дер 

Рое се счита, че истинската задача на архитектурата е да позволи на конструкцията да 

създаде пространството, за да може идеята (духовният принцип) да се изрази чрез 

свойствата на материалното. Но формите на това проявление са различни за всяка 

епоха, следователно всяка епоха изисква многопосочни изследвания породени от 

дефицит в обяснението на новите промени. Актуалността на настоящия труд определям 

главно в недостига на критична теоретичност в различни посоки:  

● Новите проявления на архитектурното пространство през 21 век, различни от  

линеарността на модернизма и от образността на постмодернизма, все повече се 

базират на научните постижения на физиката и технологията за да преодоляват 

архитектурните ограничения. Характеристиките им са обезпечени до голяма степен от 

инженерните познания, които все още не са добре проучени, осмислени и интегрирани 

в архитектурата дисциплина. Следователно пред архитектурната теорията стои 

задачата да дефинира и обясни новото пространство на базата на обективност и 

единни принципи с природата, както и да преформатира архитектурната мисъл от 

регистриране на субективни усещания към обективна познавателност.  

● Дебатът относно обективно - субективно, реално - идеално е нужен за  

архитектурата която по същество е идеално-материална, както и защото  отклонението 

от реалността е голям проблем на цялото флуидното общество. Освен това, 

архитектурната дейност стои в т. нар. слаба позиция на постмодернизма -  да работи 

едновременно като представителна и производствена част на капитала
1
, затова има 

                                                 
1
 Martin, F. Utopia’s ghost, University of Мinnesota Press, Мinneapolis. 2010 p. XVI     
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много начини да бъде отклонена както методиката, така и оценката за крайния продукт. 

Необходимостта от разкриване на предпоставките за модифициране на  

пространството в посока на обективни/субективни архитектурни пространства 

произлиза от противоречивата спецификата на обществото. За да се разбере промяната 

на архитектурата като обществена система, тя трябва да бъде поставена в 

интердисциплинарна си и обществена среда, свързана с културни, материални и 

властови мрежи с конфликт на интереси и идеологически борби, които отклоняват  

архитектите от реалността и обективността – задължителни за крайната реализация. 

● В условията на повишена интердисциплинарност на архитектурната 

практика и теория, поради променения характер и условията на професията,  се 

налага да изследваме архитектурата като дисциплина поставена в обкръжението главно 

на  естествените науки, с цел обогатяване на нейната методология към обективност.  По 

този начин, архитектът ще избегне опасността да се „присъедини несъзнателно към 

доминантната технология“, както се опасява Ф. Скот и ще има сили да противостои на 

натиска на хуманитарните науки. Нарасналата  необходимост от обвързване с физиката 

- доминантната наука на съвременността, е многопосочна: първо, за разширяване на 

възможностите на архитектите да работят на  високо технологично ниво, включващо 

съвременното разбиране за Вселената 
2
; второ, за повишаване на научността на архи-

тектурната методология и дефиниране на обективни критерии за оценяване на новите 

проявления; трето, с помощта на физиката и математиката, може да се намерят още 

доказателства, че красотата е нещо обективно което може да оценим, защото произлиза 

от прилагането на обективни природни закони (подобно на системата „Модулор“,  Льо 

Корбюзие - стандарта за строителството и обзавеждането на индустриалната епоха).  

Настоящия труд откликва на необходимостта от обективен архитектурен анализ на 

новите проявления на архитектурното пространство, както и от реалност/обективност 

на съвременността: изследването се извършва с философска и научна дълбочина през 

интердисциплинарните ракурси на философия, естествени и хуманитарни науки; 

Изяснява се начинът по който особеностите на  флуидното общество влияят върху 

архитектурните модификации; Проследяват се  проявите на обективно/субективно, като 

червена нишка в целия архитектурен процес – идея, реализация, оценка.   

ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Обектът на изследването обхваща проявленията на архитектурното пространство 

на 21 век, в условията на бързо развиващи се икономически и социални процеси, 

станали възможни поради разширените технологични възможности и взаимодействието 

с естествените науки и математиката. 

                                                 
2
 Хокинг, Стивън. Черни дупки и бебета вселени и други есета. С., Прометей – И.Л.,  

Цит.: Огъната безкрайна Вселена без ръб“ 
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Целта на  изследването изисква философска и научна дълбочина в две посоки:  

- Да се разкрие как специфичните обществено-икономически условия на течната 

фаза на модерността определят развитието на архитектурното пространство в двете 

посоки: като проява на обективно архитектурно познание, както и към субективни 

пространствени модификации въз основа на новите технологии.  

- Да се дефинира Обективното архитектурно пространство (по въведения от 

автора термин), което изразява в голяма степен характеристиките на физическото 

пространство и едновременно с това излиза извън конвенциите на модернизма. Въз 

основа на анализа на Обективното Пространство, да се предложи идея за  прецизиране 

на методологията за оценка на архитектурния продукт по отношение на обективността. 

(като се включи научното познание за физическото пространство). 

В условията на 21 век, настоящият труд преосмисля главните аспекти на 

радикалната архитектурна концепция която обяснява Мис Ван дер Рое:„ тя приема 

научните и технологични движещи и поддържащи сили на нашето време. Тя си 

служи с технологични средства, но не е ангажирана само с предназначението, но също 

и със смисъла, както не е свързана само с функцията, но и с изразителността. Тя е 

консервативна, защото е основана на вечните закони на архитектурата: Ордер, 

Пространство, Пропорции.”
3
 

Предмет на изследването: Модификациите на архитектурното пространство по 

посока на обективно/субективно архитектурно пространство, породени от съвременната 

обществена специфика (вкл. икономически процеси, технология, научни открития), 

разкрити на базата на предпоставките от страна на философия, наука и общество. 

Доказване на теза: Специфичните обществено-икономически условия на 

течната фаза на модерността определят развитието на архитектурното пространство 

главно в посоката на субективни или повърхностни модификации на архитектурната 

образност. Но съществуват и индикации в посока на обективна пространственост 

изградена по идеите на обективното архитектурно познание. Това ново проявление на 

пространството, нарекох в рамките на този труд Обективно архитектурно 

пространство.  Неговото изучаване може да бъде основа за подобряване на методоло-

гията за оценка на архитектурното пространство по отношение на обективността.  

Освен обективната си основа, обоснована от постиженията на науката и техноло-

гията, чрез Обективното пространство се преразглежда критично формообразуването 

на модернизма, в потвърждение на факта, че  архитектурата на 21 век започва да 

преодолява ограниченията на индустриалното производство и може да реализира 

сложни математически модели. Оценката на тези проявления е в период на формиране, 

                                                 
3
Zukowsky, John.org. Mies Reconsidered: His career, legacy and Disciples, 17 
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което може да стане по пътя на обогатяване на архитектурната теория и практика с 

нови средства за интердисциплинарен прочит на явленията.Трудът предлага 

свойствата на архитектурното пространство да се обясняват и оценяват във връзка с 

доказаните физически и математически свойства на физическото пространство.  

Обхват на изследването: Темата е поставена в периода на пълната изява на 

характеристиките в течната фаза на Модерността в края на XX - началото на XI век. 

Изследването се провежда на сцената на глобалната архитектура, като са включени и 

български примери. Така определения период скъсява необходимата историческа 

дистанция за анализ на архитектурните явления, които протичат в реалното време на 

оценката. Затова за тяхното разбиране и осъзнаване се появява необходимостта от 

изясняване на предпоставките и проследяване на процесите на развитие и оценка на 

архитектурното пространство. Следователно  образът на архитектурата днес, освен като 

конкретни прояви, се появява и като проекция на взаимосвързани събития и процеси 

които са фундаментални за архитектурата – т.е. разгледани в духа на процесуалната 

онтология на Алфред Уайтхед
4
 в техния архитектурен, философски и физичен контекст.  

Изследване - с така поставени цели и задачи, обхват и постановка не е правено в 

архитектурната теория за настоящия етап, което предпоставя неговата уникалност във 

всеки етап от изпълнението му. Някои от засегнатите теми (от философски до научни), 

се считат за външни за архитектурата, но именно те могат да дадат „ключове“ за 

разбиране на съвременния етап от развитие на архитектурата.
5
  

Методиката на изследването включва различни методи и инструменти:  

емпирично наблюдение на архитектурното поле; дедуктивен метод за определяне на 

онтологични понятия- архитектурно/физическо пространство; хипотетично-дедуктивен 

метод при определяне на общите свойства на пространството и индукция спрямо 

емпиричните потвърждения; кутия за морфологичен анализ; сравнителен анализ; 

намиране на изоморфни понятия/ закономерности/модели; математизация.  

Изследването и доказване на тезите  се извършва на три нива: 1) философско-

епистемологично в контекста на философско-научния дебат за реално/ 

рационално/идеално и обективно/субективно. 2) научно – дисциплинарно с отчитане 

влиянието на естествените науки (най-вече физика), хуманитарните науки и 

обществото. 3) архитектурно-дисциплинарно в практиката на световните класации. 

 Методологията на настоящият труд изисква известни пояснения поради 

оригиналността и интердисциплинарността на постановката. Обосновавайки се на 

философията на науката е потърсена подходящата теоретична основа за изследване. 

                                                 
4
 Whitehead, Alfred. Whitehead, Science and the Modern World, NY, The Free Press, 1967, 17. 

5
 Подобно на кодовете за разбиране на средновековието с проекции към съвременното общество, 

които Умберто Еко дава на читателя в „Името на Розата“. Според писателя, нашият съвременник  се 

информира, но не може да разбере смисъла без кодовете. (Споделено от Ивайло Знеполски за У. Еко) 
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Тествана е възможността да бъде приложена абстрактната философска теория и научни 

теории на базата на обективността към практически ориентираната дисциплина, 

каквато е архитектурата. Съобразявайки се с  постулатите, че изведените по индукция 

от практиката обобщения не са достатъчни за постигане на ново познание, за 

подпомагане на изследването е създаден следния изследователски апарат: 

А. Таблици по основните  проблеми  изследвани в настоящия труд, които да служат 

като основа за анализ и проверка на тезите: Таблица 1. „Преимуществата на 

херменевтическия подход като методологичен ориентир“ изяснява как рефлексията 

върху понятията обуславя постигането на ново познание в интердисциплинарна среда. 

Таблица 2. „Философски и научен дебат относно реално/рационално/идеално, 

обективно/субективно“ поставя архитектурната мисъл  в контекста на дебата. Таблица 

6,7. „Характеристики на Обективното пространство“ (по Гл. II) съпоставя физическото 

и архитектурното пространство с математическите модели и обхват. Таблица 5 

„Предпоставки/влияния към обективно/субективно“ обобщава резултатите по Гл. I,  III.  

Б. Определяне на авторското понятие Обективно пространство (Таблица 4.) 

Глава II.  Използва се основното метафизично понятие - архитектурно пространство 

заедно с доказаните аргументи: предпоставки за създаване на Обективно архитектурно 

познание, съвременни пространствените теории и проявления на архитектурното 

пространство близки до тези на физическото.  Дефинираната авторска концепция за 

пространството е определена като: Обективна Пространственост, която се оценява 

интердисциплинарно от позиция на физиката и архитектурното формообразуване.    

В. „Морфологична кутия на Обективността“ (Таблица 3, стр. 46) е създадена 

като основа за морфологичен анализ на архитектурните прояви и влияние на науката и 

обществото по отношение на Обективно/Субективно.  Избраните параметри, които  са  

основните за изследването характеристики и влияния, са поставени на входа, в процеса, 

както и на изхода. По този начин, се представя перспективата на цялостния 

архитектурен процес. Накрая след извършения анализ по всички глави, с този 

инструмент се прави Синтез относно създаването на Обективно архитектурно познание 

- реализирано чрез архитектурния проект.  

   Задачите на дисертацията са групирани в четирите раздела: 

А. Да изясни философските и научни предпоставки за създаването на обективно 

архитектурно познание в теоретичен и практичен план, въз основа на преобладаващите 

философски и научни теории на пост-индустриалното/флуидно общество на 21 век.  

Важен аспект на философско вглеждане в архитектурната теория и практика е да 

се определи: как архитектурната мисъл се отнася към философските категории реално / 

идеално, обективно/субективно; как архитектурната теория и практика отговарят на 

критериите за научност, обективност, истинност. Научният ракурс изяснява въпросите: 

доколко  архитектурната методология е обективна, проблеми и преимущества на интер-

дисциплинарността на архитектурата; ролята на физиката и технологията за оформяне 

на новото архитектурно пространство по посока на обективността.     
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За настоящия труд, изясняването на горните предпоставки за обективна научност 

дава възможността да се анализират и обосновават обективно и критично новите 

архитектурни проявления в условията на флуидната модерност, да се формулират нови 

понятия ако това се наложи, да се прилагат методи за изследване от естествените науки.  

Б. Да се определи същността на въведеното в труда понятие: Ново Обективно 

Пространство, на базата, от една страна, на наложилото се разбиране за архитектурно 

пространство през 20 век и законите на архитектурното формообразуване, а от друга 

според постулатите за физическото пространство доказани от съвременната физика. 

Първо да се разгледат концепциите на архитектурното пространство през 20 век, както 

и доказаните от физиката характеристики на физическото пространство. Въз основа на 

този анализ да се определят кои са новите проявления на архитектурното пространство 

на основата на обективното научно познание и в същото време излизат извън конвен-

циите на модернизма. Въз основа на резултатите, да се предложи идея за подобряване 

на методологията за оценка на архитектурната творба по отношение на обективността.  

В. Отговор на въпрос: Как спецификата на обществено-икономическото развитие 

(вкл. произлизащото от нея научно и технологично развитие) във флуидната епоха 

подпомага/пречи на модифицирането на архитектурното пространство в посока на 

обективното изграждане. Задачата на изследването е да постави архитектурата в 

интердисциплинарното ù обкръжение в което тя се развива, за да се очертаят 

предпоставките за развитието на Обективното Пространство. Да се определят 

показателите на въздействието на противоречивата същност на течната фаза на 

модерността за обновяване на архитектурата в двете посоки обективна/субективна.  

Г. Да провери предложената идея, свързана с модифицирането на архитектурното 

пространство в посока на Обективното пространство, в световната архитектурна  

практика чрез анализ на резултатите от професионалните архитектурни конкурси и 

класации в началото на 21 век. Да се проучи доколко те са включени като 

формообразуващите принципи в архитектурния език на флуидното общество и как се 

оценяват по критериите (обявени или негласни) прилагани на първостепенни 

архитектурните конкурси за високи сгради, Наградите „Прицкър” и „Мис ван дер Рое”.    

Определянето на използваните понятията е белязано от поставените цели. 

Понятието „флуидна модерност” се използва от Зигмунд Бауман в интервю с 

Тестер през 2001 г., за да определи социално-икономическите промени в пост-

модерното общество, започнали през 80-те год. на 20 век. Основни характеристики: 

променливост и несигурност, осигуряване на свободното протичане на капитала в 

глобален мащаб, острови на относителна стабилност като основа на производството. 

Аналогично е определението „гъвкаво” натрупване на капитала, Дейвид Харви 1990 г.   
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Използването на термина оценка, оценяване в настоящето изследване е в широките 

граници на дисциплините: архитектура, икономика, социология, група от хора свързани 

с архитектурния продукт. Акцентът пада върху философските, научни и обществени 

предпоставки тази оценка да бъде обективна или се посочват субективните отклонения. 

Част от оценителския процес са понятията ново и промяна – за каквито са приети 

модификациите които излизат съществено извън конвенциите на модернизма. 

Понятията обективно/субективно, определям следвайки Кант, който прави ясна 

разлика- „Общовалидността е обективна, когато се основава на познание (от 

способността на човешкия дух да опознава), и субективна, когато се  ограничава в 

субективната пригодност към познание” 
6
 - т.е. произлиза от способността да чувства. 

Архитектура като най-общо понятие се употребява в смисъла на Напълно 

нематериална дейност която се материализира накрая с цел изграждане на жизнената 

ни среда,  В рамките настоящия труд, понятието архитектурен продукт, се определя 

по базовото определение като триединство на функция, конструкция и форма - 

функцията и конструкцията се засягат епизодично, когато са решително обновени. 

Формата се дискутира като основен носител на промяната определяща пространството.   

Архитектурната комплексна система (както дейността, така и продукта) се 

състои от различни елементи, всеки от които има някакви качества, които не повтарят 

общото за цялата система качество. Архитектурата като обществена система (Луман) 

акцентира върху структури, участие във властови и информационни мрежи, 

комуникация, елементи с които архитектурната дейност взаимодейства с обществото.  

Архитектурното пространство, което все още няма единно определение, в общ 

смисъл концептуализирам като: Триизмерен непрекъснат континуум в който 

материалните елементи са изградени с архитектурни средства. То има 

абстрактна/идеална страна, която е собственост на ума и се родее с формата, както и 

физическа/реална/естетическа страна които са  предмет на изследването.  

 

УВОД. Архитектурата навлиза в 21 век на гребена на продължително възходяща, 

дори пренагрята световна икономика, която е проявила вече всички свои 

характеристики на „течната фаза” на капитализма – несигурност, фрагментарност, 

безотговорност на властта и подчиненост на икономическите практики, както и 

непрекъснатия стремеж на  флуидната икономика да обновява продуктите в растяща 

световна конкуренция. Каквито и да са новите пространства, технологични дори  

нематериални, остава нуждата от разбиране и очовечаване на технологията, защото 

„ние ставаме хора в архитектурата, по-точно в res publica, където човекът увенчава 

усилията си да построи обществото”- П. Барата, директор на Венецианското биенале.
7
  

Архитектурната дейност и науката в традиционното общество. Като  една от 

най-древните човешки дейности по изграждането на жизнената среда, за 

традиционното общество тя се осъществява по модела- „историческо обусловило се 

                                                 
6
 Кант, И. Аналика, - Критика на способността за съждение    
7
 Baratta, Paolo, Introduction, Biennale architectura, Exhibition, 2010,   
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строително изкуство.” В него се включват  елементи на технология, изкуство и 

донякъде функционалност. Развива се на базата на опита и традицията, които 

постепенно усвояват природните закони според технологичните  възможности, но и на 

безкористното отношение към красотата което я прави изкуство.
8
 По това време 

науката се основава на разума, опита и диференциацията на науките. Наблюдателят  се 

отделя от изследвания обект до пълното налагане на реалистичните възгледи, когато за 

човека не остава никакъв друг коректив освен науката. През Ренесанса са формулирани 

трите условия за архитектура: „полза, устойчивост, красота” (Витрувий) които са 

валидни и до днес и се разбулват някои хармонични принципи (пропорции, мащаб, 

златното сечение) показани с  геометрични построения и вече се прилагат  като  реални 

критерии за красота.  

Модернизмът на 20 век е обвързан тясно с индустриалното производство. 

Архитектът търси израз на индустриалното развитие подготвяно  от науката през 

последните векове, като непосредствената му задача заедно с инженера е да превърне 

строителството в значителен дял от икономиката, с цел непрекъснато разширяване на 

базата на капитализма. Промяната може да се определи като революционен скок по 

теорията на Томас Кун. При това, за разлика от традиционното общество, идеите на 

модернизма (функцията следва технологията, красотата се търси по пътя на  

индустриалния дизайн; универсално пространство) се налагат категорично, заедно с 

вярата, че „авангардният архитект открива законите на красотата и настоява за тях, 

дори ако те противоречат на очакванията на обществото.“
9
 Геният на модернизма Мис 

ван дер Рое, чиято способност да определя вкуса е дадена от природата (Кант), 
10

 

успява да „дестилира своите прозрения и мисли в универсални канони, каквито нито 

един архитект дотогава не е достигал” и изгражда новата архитектура „която е завета 

(волята - м.пр.) на епохата, изразен в пространството”.
11

 Но Манифестът на 

архитектурната епоха става Vers une architecture на Льо Корбюзие – с ясно изразени 

архитектурни принципи. Въпреки общите усилия да се определят  всички страни на 

архитектурата (функция, форма, конструкция), така и не се изгражда цялостна 

методология, която да оцени с универсални мерки характеристиките на архитектурата.  

В края на 20 век, изградените постулати на Модернизма са сринати от ревизията 

на постмодернизма, който се развива като „безсистемна формация“ на базата на 

цинично отношение към модернизма, за да създаде огромно количество материал за 

консуматорския спектакъл. В момента, в който постмодернизмът отхвърля машинната  

естетика, той разкрива себе си като част от нов механизъм, както и представителна част 

на тази машина. Той създава комбинация от свобода и сервилност, истини и лъжи, в 

силно субективизираната културологична среда на флуидното общество.  

                                                 
8
 На базата на опита и традицията е постигната хармония, забелязана от Льо Корбюзие като 

невероятната живописност и вграждане в природата на Българската къща, при посещението му в 

България. Системата Фенг Шуй отчита геофизичните характеристики на мястото и физическите потоци в 

къщата на базата на древни енергетични познания, доказани отчасти от съвременната наука.  
9
 Bruegmann, R. 1985. “Utilitas, Firmitas, Venustas, and the Vox Populi” In Marder T.A. ed.,TheCritical 

Edge: Controversy in Recent American Architecture. Cambridge, MA: MIT  Press, p 22. 
10

 Паси, И. Естетиката на Кант,  
11

 Zukowsky, John.org. Mies Reconsidered: His career, legacy and Disciples, 17 
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Архитектурата в условията на напреднала флуидна модерност през 21 век и 

високо технологично ниво. Въпреки, че някои от архитектурните изяви са различни 

през 21 век, професионалното и обществено мнение принадлежи на ценностната 

система на постмодернизма. Затова архитектурата се определя като „шифър за 

кодиране на виртуалната Вселена - както за производство и консумация така и като 

материална единица на Капитала която му помага да се развива.“
12

 Съществуват обаче 

и съществени разлики в сравнение с епохата на модернизма -  преди всичко 

нарасналите възможности на архитектурния инструментариум вследствие на 

безпрецедентния научно-технологичен прогрес. Следвайки фундаменталната роля на 

физиката, архитектурният Манифест на 21 е по-скоро Informal
13

 на инженера С. 

Балмонд, защото бъдещият Модернизъм-2, предричан от Ч. Дженкс в „Критически 

модернизъм: накъде отива постмодернизма?”, трябва да разкрие своята същност този 

път обогатена от науката и високите технологии. Днес се повтарят трудностите през 

които е преминала архитектурата преди век, когато „техническите новости и особено 

техниката на онагледяване (пресечната точка между материално - виртуалното) били 

критичните фактори за дизайна.“
14

 За разлика от устрема на модернистите, последните 

световни форуми търсят безкритично общите основи на архитектурата.
15

 Днес е 

възможно да се осъществяват много сложни проекти, но тяхното възприемане и  

теоретична оценка са неясни. Разликата между епохите е несъмнена - Рафаел Иглесия я 

потвърждава с промяна на смисъла на основното архитектурно средство – правата 

линия. Като най-късия път между две точки е била метафора на Модернизма с неговия 

стремеж за икономичност, а сега олицетворява друго - пътя на информацията”.  

Същественият за изследването аспект на промените е връзката между научното и 

архитектурно познание. С напредването на технологията, архитектурното пространство 

може да се изгражда по обективни научни закони и да изразява някои характеристики 

на физическото пространство. Следователно и неговото обосноваване също може да се 

извърши обективно. За изясняване на подобни архитектурни аспекти, настоящето 

изследване извършва критичен интердисциплинарен анализ на основните понятия: 

Ново архитектурно пространство и обективно/субективно познание, поставени в 

контекста на научното и обществено  развитие на пост-индустриалното флуидно 

общество. Разкриват се и предпоставките за архитектурното развитие в условията на 

флуидната модерност.  

                                                 
12

 Martin, R. Utopia’s ghost, University of Мinnesota Press, Мinneapolis. 2010 p. XV 
13

 Balmond, Cecil Informal, London; Feb 2007, 391Pages, Prestel  
14

 Blau, E. Agency in atmosphere. In: Biennale Architettura 2010, Fondazione la Biennale, 2010, 38 
15

XXI-XIV Архитектурно Биенале, Венеция търсят новите постулати на архитектурата  в 

разногласна интерпретация по темата за същността – „Отвъд архитектурата”, „Обща основа”, 

„Хората се срещат в архитектурата” и накрая „Фундаментал” с изложбата „Елементи”, под 

ръководството на Рем Кулхас  доказват недостатъчната  интегрираност на архитектурните елементи.  
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I. НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ  ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОБЕКТИВНО 

АРХИТЕКТУРНО ПОЗНАНИЕ 

А. Изясняване на философските и научни предпоставки за създаване на обективно 

познание в архитектурната теория и практика въз основа на преобладаващите 

философски  и научни  теории на пост-индустриалното общество на 21 век. 

Изследването в Първа част се извършва на двете нива: 1) философско-епистемологично 

в контекста на философския дебат за рационално/ идеално, обективно/субективно;   2) 

научно – дисциплинарно с отчитане влиянието на естествените науки, особено 

физиката. Архитектурата се обсъжда през двете основни традиции в съвременната 

философия на 20 век: когато континенталната и аналитична философия често се 

противопоставят една на друга, като най-яркото им различие е отношението им към 

науката. Въпреки различията, генезисът на двете традиции може да бъде намерен в 

общото им начало във философията на Кант. 
16

 

Континенталната философия третира предимно културата феноменологично 

(Лиотар създава концепцията за Пост-модерната култура),  а аналитичната философия 

се опира на анализ на езика чрез модерна логика и хуманитарните науки. Към  тези две 

групи се добавя концепцията на Ч. Сноу за двете култури - философите споделящи 

лиричния светоглед срещу научния. В архитектурната, въпреки съществуващите 

предпочитания да се работи като„лирици” (на базата на съществуващи арх. стилове и 

традиции) или „физици” (на база на наука, конструкция и функция), те не се 

противопоставят критично, но  различията между тях се увеличават.  

Голямото разнообразие на философски тенденции не може да компенсира тяхната 

едностранчивост, релативизъм, както и липсата на голямата идея след като  

философите на 20 век постепенно изоставят метафизиката и стесняват кръга на своите 

търсения. По повод изказването на най-известният философ на века Витгенщайн: 

"Единственото, което все още остава на философията - това е анализа на езика",  Ст. 

Хокинг възкликва – „Какво унижение за философията с нейните велики традиции от 

Аристотел до Кант!"
17

 Накрая изморени от безплодните упражнения в постмодерни 

деконструкции, съвременните хуманитаристи и представители на социалните науки се 

завръщат към традиционни въпроси на философията
18

. Затова течението, останало в 

сянката на постмодернизма до края на 20 в., наречено Критичен реализъм - 

основоположник Рой Баскар с книгата „Реалистка теория на науката“ 
19

, 1975 г.,  

набира сила в първите години на новото хилядолетие. Метафизиката отново е на почит. 

Реабилитацията на философите, като критично мислещи, идва и от учения-математик и 

                                                 
16

 Атанасова, Нина. Образи на науката и съвременните предизвикателства пред философската наука, 

дисертация към Философски изследвания, С., 2007. 
17

 Hawking, Stephen  A Brief History of Time, London, , Bantam Press, 1993, Conclusion, p. 185 
18

 Може да се види например: Archer, M., Bhaskar, R., Collier, A., Lawson, T. and Norrie, A. (eds.). 

(1998). Critical Rewalism. London and New York: Routledge; Cruickshank, J. (ed.). (2003). Realism, Discourse 

and Deconstruction. London and New York: Routledge. 
19

 Bhaskar, R. (1978/1975). A Realist Theory of Science. Hassocks and N.J: Harvester and Humanities Press.  
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физик в средата на 20 век Алфред Уайтхед, с Процесулната философия. Той осмисля 

постулатите на квантовата физика, като отхвърля тезата за веществената материалност 

в полза на идеята за реалност, съставена от взаимосвързани събития и процеси -

„процесуална”онтология.
20

  

Идейни източници на постмодерната критика на науката
21

,  според                             

Н. Сретенова са на първо място: философските трудове на редица видни физици (М.                

Планк, А. Айнщайн, Н. Бор, В. Хайзенберг, Дж. Хокинг и др.), които обясняват своите 

физични теории с дълбок философско-културологичен потенциал и значимост.
22

 Някои 

от техните научно философски обобщения са част от основанията на настоящия труд. 

Другата пост-позитивистка тенденция, фокусира вниманието си върху ролята на 

социалните фактори върху развитието на научното знание - трудовете на Т. Кун, И. 

Лакатош, П. Файерабенд, и др. Кой от двата дебата е определящ Философския или 

научния?  Според Р. Атаев и науката, и философията през по-голямата част от своята 

история са опознавали света, човека и обществото, но са го правели по различен начин, 

докато науката на британците-позитивисти и учените естественици в настоящия етап от 

развитието на обществото сама по себе си става философия. 
23

 

В Първа глава се извършва един вид философско вглеждане в архитектурната 

теория и практика, за да се определи: как архитектурната мисъл се отнася към 

философските категории реално/идеално, обективно/субективно; как архитектурната 

теория и практика отговарят на критериите за научност, обективност, истинност; 

доколко познанието на естествените/ хуманитарните науки може да обективизира или 

отклони архитектурното познание от реалността. Научният ракурс изяснява доколко  

архитектурната методология може да се опре  на естествените и хуманитарни науки в 

търсене на обективността на познанието; проблеми и преимущества на интердисцип-

линарността на архитектурната дейност; ролята на физиката и технологията за 

изграждане на новото архитектурно пространство по посока на обективността.  

За настоящия труд, изясняването на горните предпоставки за обективна научност, 

е основата за определяне на посоката в която протича цялостното изследване, да се 

изберат подходящите методи за изследване от областта на архитектурната теория и 

други науки, да се формулират нови понятия ако това се наложи. Изясняването на 

горните предпоставки дава възможността впоследствие да се анализират и обосновават 

обективно и критично новите архитектурни проявления в условията на флуидна 

модерност, както и да се диференцира влиянието на обществото в различни посоки. 

                                                 
20

 Whitehead, Alfred. Whitehead, Science and the Modern World, NY, The Free Press, 1967, 17. 

За Уайтхед „Светът става арена за взаимодействия на полета и на събития, а не на резултати. Обектите се 

променят и развиват, а непроменливите „същности”, които съставляват света, са всъщност абстракции на 

взаимосвързаните събития, които са фундаментални.“  
21

 Сретенова, Н. Постмодерната наука и нейните критици. София, 1998, Херон прес.  
22

  Пак там, стр. 26 
23

 Атаев, Ренат.  За науката и философията. В Atheisttruthnow, 2015, част 1,2 
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По темите - „Научно-философския дебат“ и „Предпоставки за обективно 

архитектурно познание“ (Табл. 1, 2, 5 – Прил. I) са необходими следните уточнения:  

Според разбирането на философията не съществува мета-историческа позиция от 

която философите наблюдават описват и обясняват света като цяло. Философското 

мислене е провокирано от въпроси около нейната собствена история и опита в науката 

и изкуствата, но давайки им отговори и преосмисляйки своите постулати, философията 

подпомага развитието на теоретичната мисъл и практиката, включително 

архитектурната, като дава яснота по главната посока. 

● Като един методологичен ориентир в настоящия труд е предпочетен подхода на 

Херменевтическата философия, чиято основна задача е рефлексията върху значенията 

на понятията с ударение върху връзката на явленията с обществото. Този подход е 

обогатен в изследването с връзката с естествените науки. По този начин, наречената от  

Христо Тодоров
24

 в един много общ смисъл херменеветическа интердисциплнарност,  

се опитах да приложа като архитектурна интердисциплинарност. Насочването към 

рефлексията върху понятията, заедно с отказа да се приемат имплицитни предвари-

телни условия, цели създаването на нова стойност - научно-критическо разбиране на 

обичайните правила на изграждането на архитектурното пространство
25

 като се 

избягват прекалено твърдите рамки на научното познание според критиката на Бруно 

Латур.
26

   В резултат на рефлексията се изгради оригиналния теоретичния конструкт 

„Обективно Пространство”- значително различен спрямо архитектурната теория, но по-

вярно отражение на някои реални зависимости в контекста на флуидната модерност. 

● Влиянието на идеалистката философия и на хуманитарните науки са 

предпоставка за субективни решения, както при формирането на архитектурната творба 

така и при нейното обяснение. Понеже хуманитарните науки имат за предмет на 

дейност човека, обществото и културата, те не могат да запълнят пропастта между 

природата и културата, затова за да може да се изпълни задачата на настоящето 

изследване, методологията на настоящия труд се избира главно от естествените 

науки, най-вече физика. Субективисткият подход е прилаган при изясняване на 

предпоставките за създаване на архитектурния обект, но не при нейното обосноваване.  

                                                 
24

 Тодоров, Х. Глобализация и езикът на науката. В.: Известия на Хуманитарния департамент на 

Минно-геоложкия университет, т.10, София, 2010, с.63-73 Cпоред Х. Тодоров, силата на тази философия 

е в специфичния опит да формира и употребява понятията, както и рефлексията върху тях, който е 

полезен при актуализирането на разбирането за света.
  

25
 Лекторский, В.А. Самосознание и рефлексия. Явное и неявное знание // Субъект, объект, 

познание /Отв. редактор В. Н. Садовский. - М.: Наука, 1980. - С. 261.  
26

 Латур критикува научните модели, които са проекция на субекта върху действителността. Според 

него, поставяйки нещата в строги групи по категории се намалява значимостта им, без да се отчита поли-

морфния характер на обществото.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Lectorski.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Доказателства за това намирам при анализа на преобладаващите съвременни 

идеалистки философски идеи - структурализъм
27

;херменевтическа традиция 

(Мартин Хайдегер Линдзи Джоунс)
28

, феноменология (Хусерл), чийто предмет е 

обществото или човешкото съзнание и когато засягат природни закони, те не могат да 

надхвърлят субективната система от значения. Относно легитимирането на науките, 

философът Вилхелм Дилтай („Въведение в науката за духа“, 1883) разграничава 

природните науки - обясняващи природата, от хуманитарните науки -  разбиращи 

културата.
29

 Предмет на вторите е свързан с човек/общество/възприятия - следователно 

те са предимно субективни. Съществената разлика има в отношението към техния 

предмет. Докато природните науки  се отнасят неутрално, от гледна точка на страничен 

наблюдател, за хуманитарните между обекта и субекта на тяхното познание съществува 

понятие за съпринадлежност – т.е. и двата действат в медиума на езика.  

●  В противодействие на субективисткото мислене, поддържам аргументацията на 

А. Сокал за реалното съществуване на света и неговите качества, които не са само 

социални конструкции; фактите наистина имат значение.”
30

 По силата на обстоятел-

ството, че архитектурната дейност се материализира накрая, придържането към 

метафизично обагрена реалисктка позиция е единствения прогресивен начин да се 

навлезе в новата технологична епоха. Затова се противопоставям на твърденията на Е. 

Фергюсън - за определящата роля на субективния фактор относно разбирането, че 

„истината, била тя културна или научна, не е нужно да бъде обективна.” 
31

 

●  Физиката и математиката имат решаващо влияние както за обективизиране 

на архитектурния продукт, така и за архитектурното познание; Математизацията е 

пътят към изграждане на обективна науката още от нейното създаване, защото познава 

само количествени и формални отношения и нейният език е неутрален по отношение 

на субекта на познанието и ясно изразява обекта.
32

 В архитектурното проектиране тя 

подпомага процеса на осъзнато приобщаване към съвременната технология,  представя 

обекта като идеална конструкция и предоставя основата за неговата реализация - дори 

подготвя обективната му теоретична обосновка. 

● Архитектурното познание обхваща едновременно трите вида способности на 

човешкия дух по естетиката на Кант,  разглеждани от мен като своеобразна основа на 

интердисциплинарността. Затова комплексността на архитектурното познание може 

                                                 
27

 Структурализъм: проявява се в архитектурния постмодернизъм чрез тезите на лингвиста Ф. дьо 

Сосюр, психоаналитика Жак Лакан, философа Жак Дерида, фокусирани са  върху архитектурния език.  
28

 Jones, L. 2000. The Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience, Interpretation, Comparison, p.263; 
29

 Тодоров, Х. Работа върху понятията. Нов български университет, София, 2011, с. 148 
30

 Sokal, A. (1996). “Revelation: A Physicist Expiriments with Cultural Studies”. Lingua Franca, May – 

June 1996. In Sokal Hoax. (2000). Lincoln and London: University of Nebraska Press, pp. 51 - 52 
31

 Ferguson, Е. (1996). “Illogical Dons Swallow Hoaxer‟s Leap into Quantum Gibberish”, The Observer 

(London), 19 May 1996. In Sokal Hoax. (2000). Lincoln and London: University of Nebraska Press, p. 107.  
32

 Тодоров, Христо. Работа върху понятията. Нов български университет, София, 2011, с. 147-148 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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да се използва както по линията на усвояване на възможностите на технологията и 

обективността, така и за естетическата оценка на крайния продукт.  

Изследвайки архитектурната дейност през естетиката на Кант, по точно като 

реализация на способностите на човешкия дух, намирам, че архитектът използва 

едновременно производните от трите вида познавателни способности по Кант: законите 

на природата (придобити от познавателната способност), естетическите съждения 

(произлизащи от чувството за удоволствие) и крайните цели - определени от 

способността за желание. Въпреки, че според Кант те нямат обща основа,  в случая 

произвеждат заедно единен архитектурен проект. Следователно архитектът има 

уникалната интелектуална способност и възможност да свърже способностите на духа, 

предпоставящи познанието за природа и красота, като създаде архитектурен обект по 

законите на природата и той впоследствие да бъде възприет като красив.    

● Въпросът за смисъла на технологията, която е върха на айсберга на научните 

приложения във връзка с архитектурата не е еднозначен, но изключително важен. 

Философът В.асил Видински 
33

 определя технологията като материална – т.е. тя не е 

рационална, нито идеална, нито естетическа. Обосновавайки се с определението на 

Френсис Бейкън в „Нов органон”,
34

 рационалните философи поддържат тезата: 

Продължаването на живота в дългосрочен план е възможно за нас само технологично
35

. 

Така есхатологията на Лиотар
36

, обвързваща предела на развитието със смъртта на 

Слънцето се превръща от религиозен в научен проблем - в проблем на технологията.  

Идеалистката позиция по отношение на технологията е определяща за  оценката 

на крайния техно-архитектурен продукт, въпреки нейната субективност. За конструк-

тивистите и привържениците на феноменологията на Хайдегер, обществото и 

технологията взаимно се образуват и предпоставят
37

, но технологията не представлява 

точно артефакт, което затруднява нейната оценка. Идеалистите теоретици изказват 

редица опасения: прекалено доминаниращата роля на технологията - сравнима с тази на 

властта; дехуманизацията на жизненото пространство; създадения от дигитализацията 

„политически вакуум, изисква ново мислене и прилагане на нови политики“ и др.  

 Според направения анализ, повечето опасения идват от ракурса на идеалистката 

позиция която разглежда преди всичко субективните фактори и неглижира обективните 

научни постижения по законите на природата. По тяхната линия има по-голяма 

                                                 
33

 Видински, Васил. Технологичното въображение и проектът на Модерността, брой 7: Бъдеще и 

въображение, 01 Януари 2014  http://vidinsky.com/c/imago.htm 
34

 Бейкън, Френсис, Нов органон, превод д-р М. Ст. Марков, поредица “Философско наследство”; 

София: Наука и изкуство, 1968, 149-150.  Цит.  „Дейността и целта на човешката мощ се състои в това да 

създаде и да прибави на дадено тяло нова природа или нови природи…и превръщането на конкретни 

тела едно в друго в границите на възможното“  
35

 Видински, В.. Пак там.  
36

 Лиотар, Жан-Франсоа – Нечовешкото. Беседи за времето, превод Росица Пиронска, Веселин 

Праматаров & Тодорка Минева; София: СОНМ, 1999, 8-9. 
37

 Хайдегер 1977 г., Borgmann 1985 г., Winograd и Flores 1987 г., Ihde 1990 г., Dreyfus 1992 г., 2001 г. 

http://vidinsky.com/c/imago.htm
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вероятност да се преодолее прекъсването на връзката между физическото и жизненото 

пространство, между земята и територията, дори дехуманизацията - които са отчасти 

следствия от субективна незряла дигитализация. Но по силата на обстоятелството, че 

архитектурата е „форма на напълно нематериална дейност”, която в последствие се 

материализира напълно
38

, именно идеята определя основните характеристики и тя 

може да свърже обекта отново с природата и територията. Това е възможно да стане, 

като се използват физическите закони и идеята се еманципира от силния икономически 

натиск. Тогава оптимизмът на философите,  приемащи технологията като начин за 

разширяване на човешките възможности, ще се оправдае. Остава въпросът: „Кой ще 

бъде водещият в двойката архитектура-технология и как се съвместяват Субективизъм 

с Природа?“ Моят отговор в духа на процесуалната философия е, че процесът на 

обогатяване е двустранен, ако спазва природните закони и пагубен, ако ги нарушава. 

● За да се определи на какъв етап от развитието се намира архитектурното поле в 

началото на 21 век, в Заключението се разисква архитектурната практика и теория в 

условията определени от научните изследователи Лакатош, Кун, Файерабенд, Дженкс.  

Втората половина на 20 век определям като Отместване и разширяване на базата на 

модернизма, според  т.нар. „Поредица научно-изследователски програми“ съставени от 

„твърдо ядро” и „предпазен пояс” по Лакатош. 
39

 В края на века  теоретичният принос 

се забавя за сметка на интернационализирането и технологичното развитие, което обаче 

не е задоволително  обяснено с нови теории. Архитектурата би била в прогрес, ако има 

теоретичен растеж, но преходът в 21 век е белязан главно от разнообразни обекти. След 

постмодернизма, архитектурата е разнолика, натрупва предимно емпиричен материал, 

ерго ниска критичност и теоретична обоснованост, заедно с незаинтересованост към 

метафизично преосмисляне в полза на технологичната езикова модификация. 

Следователно периодът може да се определи като „нормална” наука по теорията на Кун 

за скокообразен модел на развитие с периодични "научни революции” и “смяна на 

парадигмата”.
40

 В усилието си да систематизира представата за постмодернизма, Чарлз 

Джекс прави класификации в посоката на еволюционно развитие на стила в 

забележителните си книги: „Езика на постмодерната архитектура“(1978)
41

; 

„Архитектура 2000“
 
(1978)

42
; Джеймсън потвърждава, че през късния пост-модернизъм 

не може да се появи нищо „автентично ново“ освен лингвистични кръстоски не 

нарушаващи статуквото.Това е по-скоро еволюция, отколкото революция.
43

  

                                                 
38

Маrtin, R.Utopia’s Ghost. Architecture and Postmodernism, again. University Minesota Press, 2010, XVI 
39

 Накратко – Лакатош, И. Фалсифиацията и методологията на научните изследователски програми. 

В: Герджиков, С. , Янакиев, Кк. (съст.), Философия на науката (антология), София: ЛИК, 1999, с.271- 292 
40

 Kuhn, T. (1970/1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: The University of 

Chicago Press, p. 1; Кун, Т. (1996/1962). Структура на научните революции. София: ИК „Петър Берон p. 

52; Пак там, p. 52; Пак там, стр. 69. 
41

 Jencks, Ch. The Language of Post-Modern Architecture, New Haven, Ya1e University Press, 1978  
42

 Jencks,Ch. Architecture 2000: Predictions and Methods, New York, Praeger,1971, p.32 
43

 Martin, F. Utopia’s ghost, University of Мinnesota Press, Мinneapolis. 2010 p. 82 
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Въпреки преобладаващото мнение на теоретиците, че в прехода от 20 към 21 век., 

архитектурният език е разновидност на модернизма, дисертацията показва  достатъчно 

примери които съдържат нови принципи и чакат своето обяснение. Само теорията 

може да обоснове, доколко това са нови архитектурни явления, които излизат извън 

постулатите на модернизма „когато аномалията ясно поставя под съмнение 

експлицитните и фундаментални обобщения на парадигмата.” Подобна модификация е 

дефинираното Обективно Пространство в Гл.2. Ако приемем, че „еволюционните 

дървета“ на Джнекс са сложна интерпретация на теорията на Лакатош, то обективното 

изчерпване на природните ресурси или друг глобален фактор може да създаде кризисна 

ситуация, която да предизвика революционен скок - енергиен, технологичен, 

материален.  Моята хипотеза предполага, че Новото Обективизирано пространство ще 

попадне в рамките на новия архитектурен език, който работи с langue и parole, т.е 

структура и думи определени от природата и технологията, в този смисъл е различен от 

модернизма. Следователно, то е част от кълновете на новото които предшестват 

революционния скок. На този етап от изследването правим обобщението:  

Влиянието на философските идеи върху научното, в това число  архитектурното 

познание, е неоспоримо. Развитието на архитектурата се определя от доминантните 

идеи на времето. Както модернизмът, роден от индустриалната епоха е силно 

рационален, така постмодернизмът и де-конструктивизмът са под влиянието на 

съвременната идеалистична философия - феноменология, позитивизъм и др. Ранните 

модерни философи Декарт - рационализъм и Кант - трансцендентален идеализъм,  

предопределят развитието на философията и точните науки на модерното време, но 

идеите им имат и преки последствия през 21 век.
44

 Важна констатация за настоящето 

изследване: Съвременната философия се отклонява от идеите на метафизиката, 

които са заменени с ограничени по своя обхват и дълбочина концепции – свързани с 

логиката на езика и възприятията, които са идеалистки и в голяма степен субективни и 

не предполагат развитие в посока на обективността. Следователно предпоставки за 

изграждането на обективно архитектурно познание в настоящия труд могат да бъдат:   

● Определяне на общи понятия за реално съществуващите архитектурни явления 

в резултат на  обективни познавателни съждения – т.е обективно общовалидни (по 

Кант). Такива понятия са обективно/субективно, архитектурно пространство.   

● Предположения в духа на реалистичната метафизика и на естествените науки 

- примерно разглеждане на архитектурно пространство като част от физическото. 

Следователно за обективност и реалност на познанието не са достатъчни основанията 

                                                 
44

 Декарт с Декартовата координатна система дава основата за аналитичната геометрия и 

представянето на точка с цифрови координати. Кант е основоположник на модерната Естетика, Логика, 

Етика . Особено важни за изследването са идеите на Кант за пространството и Естетическите  

пространствените теории, всичките с генезис в Пост Кантианската естетика на Хегел.   
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на емпиричния опит. Това може да стане по пътя на метафизично обагрен интердис-

циплинарен прочит на новите проявления в условията на технологичната епоха.  

● Рефлексията върху понятията  се явява основна философска концепция за 

постигане на ново познание съответстващо на променените условия. Като основна 

задача на херменевтическата философия: от една страна, рефлексията включва 

разчленяване, формулира хипотези, но по-важна е втората страна - разбирането на 

основите на теоретичната човешка дейност и отказ от изрични предварителни условия. 

Научните предпоставка за обективно арх. познание се коренят още в нейната цел 

да „обяснява“ явленията в природата с абстрактни понятия и да ги доказват чрез опити, 

заедно с неутралното отношение към нейния  предмет. Методологичната чистотата и 

обективността се пренасят във всичките научни прояви: 1) Науката развива своето поле 

на въздействие с голяма систематичност, обоснованост, честност и се проявява 

/легитимира като философски вгледано в себе си знание. Тя е чувствителна към 

демаркацията и верификацията на научните теории и се отличава от другите форми на 

културата в контекста на обосноваването. 2) Научната теория извежда методологията, 

т.е. набор от правила, към които учените действително се придържат, като външните 

социални влияния са допустими само във фазата на откритието, но не и при 

обосноваването. Оттам се налага преосмислянето на класическото деление на контекст 

на откритие и контекст на обосноваване, като към последното се добавя и реалистичен 

подход. Големите физици на нашето време предават успешно метафизическите 

послания на теорията, с което увеличават влиянието на науката. Те осъзнават, че 

емпиризма като методология на науката вече е изчерпан (според пост-позитивистката 

реалистка философия) и превръщат физиката в съвременната метафизика. Въпреки, 

че научната теория няма яснота относно границите на своето приложение, концепциите 

формиращи ядрото на научните методи, дори когато са изградени в далечното 

минало, играят ролята на ценни оръжия на науката в наше време.  

Изводи за научно-философските предпоставки на архитектурното познание:   

Философски влияния. В контекста на философските и научни идеи на епохата, 

съвременната архитектурна теория проявява следните характеристики:  

1) постмодерната теория страда от дефицит по отношение на определянето си в 

новите условия, не успява да открие своите фундаменти в настоящият стадий на 

флуидната модерност. 2) Освен това, архитектурната теория не е чувствителна към 

истинността. Не е намерила неподлежащо на съмнение обективно знание на базата на 

което да се създадат нови критерии за стойностни художествени продукти. В повечето 

случаи се повтарят тезите на хуманитарните и на социалните науки, които са под двоен 

легимитационен натиск – да търсят своята полезност и да разширяват своето поле на 

дейност. С други думи, обсъждането на архитектурната проблематика не устоява на 

натиска на хуманитарните науки да я позиционират единствено в полето на културата. 

Не се изясняват достатъчно и отстояват професионалните критерии. В архитектурата 

практика обаче се използват точни методи на нивото на обективното научно познание. 
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Там опасността от отклоняване спрямо обективността е, когато архитектурният проект 

е поставен в услуга на обществено-икономически фактори, толерират се обекти, които 

не могат да се нарекат нейна квинтесенция, но са представителни  за обществото.  

Горните констатации се обосновават с философските тези (т. 1 на Глава I), които 

влияят в субективна посока: 

● Изчерпването на емпиристката стратегия за обосноваване на науката, която не 

може да гарантира нейната отличèност от други форми на знаниие;                               

● Социалните фактори могат да влияят в контекста на създаването на науката, но за 

нейното обосноваването са валидни само собствените научни аргументи;  

● Отклоняване от метафизичните идеи, което е характерно и за самата философия.  

Взаимодействията по оста архитектура-физика-технология от гледна точка на 

настоящето изследване са фундаментално важни за развитието и осъзнаването на 

архитектурната практика и теория на флуидната епоха. Физиката е доминантна наука 

на съвременната цивилизация. Нейното решително влияние върху архитектурата се 

осъществява с посредничеството на технологията, която днес е зависима от науката. 

Архитектурата практика е силно обвързана с приложенията на четирите дяла – 

Нютонова физика, топлотехника, електромагнитни взаимодействия, квантова теория 

(вкл. нейното приложение компютъризацията). Освен това, архитектите попадат и под  

фундаменталното влияние на физиката върху мирогледа (най вече породено от 

квантовата теория) директно или през обществото. Размиват се политическите и 

философски доктрини на модернизма; ирационалното и рационалното се признават за 

допълнителни за човешката мисъл свойства. 

Основни показатели за въздействието на науката (физика и математика) са: 

Обогатяване на архитектурната методология, компютъризация – постига се  чрез 

математизация, прилагане на математически модели на физични явления от сферата на: 

аналитична геометрия, топология, диференциална геометрия, теория на хаоса, непълна 

размерност, фрактали. Издигане на ролята на инженерния проект, който може да 

решава концептуално - пространствени задачи.(С. Балмонд, Informal)
45

 Понякога само 

идеята за решаване на някакъв проблем чрез конструкцията, довежда до пълното му 

елиминиране; От необходимо условие, конструкцията се превръща в достатъчно 

условие за проекта. Осъзнато присъединяване към технологията по линия на 

интердисциплинарност и синергия с науките. Архитектът, подпомогнат от познанията 

на естествените науки и въоръжен с компютрите,  изяснява  новите проявления,  

осъществява синергия с другите науки, подобрява комуникацията си с тях. 

                                                 
45

 Balmond, Cecil Informal, London; Feb 2007, 391 Pages, Prestel 
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Обобщавайки предпоставките за постигане на обективно архитектурно познание, 

ги представям макар и формално разделени по линии на въздействие. 

Философски. Метафизично обагрена реалистка философка позиция; Определяне на 

общи онтологични понятия; Предположения в духа на реалистката метафизика; 

Рефлексия върху понятията; Използване на научни аргументи при обосноваването. 

Научни: Обогатяване на архитектурната методология; компютъризация; интердисцип-

линарност; припокриване на инженерния с архитектурния проект. Таза изброените 

предпоставки, са и показатели за това как науката и философията подпомагат модифи-

кацията на архитектурното пространство в посока на сближаване и все по-пълна изява 

на свойствата на физическото пространство. Освен това, чрез физиката която е новата 

метафизика, архитектурата може да провери своята съвместимост с метафизични, 

философски и научни теории за пространството, материята и битието, с което ще заеме 

достойно място сред останалите форми на културата и научните знания на 21 век. 

Б. Изясняване на социално-икономическите предпоставки в Трета глава: 

Архитектурната дейност се определя от новите реалности в условията на гъвкаво 

натрупване, характеризиращо се с усложняване, нестабилност и противоречивост на 

икономическата среда осигуряваща на първо място безпрепятствено протичане на 

капитала по света. Флуидното общество е развило напълно своите характеристики и 

проявило противоречивата си природа. Периодът е задълбочено обяснен  от социалните 

науки и философите – З.Бауман, Д. Харви, Ж.Бодрияр, Н.Луман, Ф.Джеймсън, както и 

от архитектурните изследователи Ю. Паласмаа, Р. Мартин, А. Графланд, П. Кларк и др. 

По отношение на обществото, това е времето когато твърдата модерност се разгражда, 

но без следващо вграждане (Бауман), с характерната несигурност, променливост и дори 

безотговорност на върха на обществената пирамида
46

, съпроводено от абдикация на 

държава от нейните традиционни сфери на влияние за да остави всичко под 

хегемонията на пазара. Стойностите на обществото се деформират чрез символи и 

знаци до пълната му незаинтересованост от действителността и превръщането ù в 

хиперреалност (Бодрияр)
47

. В средата доминирана както никога досега от бързото 

провеждане на парични потоци, пазарната реализация е отново резултат от 

взаимодействието на  трите страни - производители, потребители и партньори / 

посредници, но се извършва при значително промени условия за всички тях. От една 

страна,  икономическа система е тази, която има най-развит инструментариум за оценка 

и затова се счита за обективна и определяща.  Но от друга страна, икономическата 

оценка има също субективни отклонения в интерес на поръчителя.  Освен това,  

действията на потребителя и пазарните партньори също се бележат от субективни 

решения. Потребителят (субект на архитектурата), непрестанно манипулиран в 
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неговите желания, е превърнат в консуматор до пълното му падение като гражданин.
48

 

Критиката абдикира от ролята си на завършващ етап на архитектурната творба и 

коректор в обществото. В смисъла на изброените промени, архитектурата е повлияна 

повече от неолиберални икономически идеи и социални конструкции, като се 

отдалечава от класическите си постулати. Вследствие на обективните условия, 

обществото създава новия образ на града- по скоро алиениран отколкото социализиран, 

с горчивата констатация, че архитектурата е загубила своята гражданската позиция.  

Индикациите за общественото влияние са систематизирани в Таблица 5. Те имат 

относителна тежест и определят архитектурните модификации в различни посоки.    

1. Извършени са промени в обществено-икономическите условия засягащи 

обществото в дълбочина. Осъществява се „Разграждане на Модернизма без последващо 

вграждане“(Бауман) - фундаменталната причина за промяната в характера на 

флуидното общество, което вече изпитва реалните последици на не-вграждането;   

- Глобализация; Откъсване от територията; Острови на стабилност – наглед много 

различна ситуация от Модернизма, но според критиката на Бауман за твърдата фаза, 

Модернизмът е островна форма на живот, която сега освен това се глобализира;  

Проявяват се последици от изтощаване на земните ресурси; климатични промени; 

- Обезпечаване на безпрепятствено движение на капитала, който вече не се 

разширява, а тече между островите на глобалния свят, като начинът да дава повече 

принадена стойност е ускоряването. Това е  до голяма степен абстрактен процес, 

създаващ абстрактното пространство на Льофевр, което в повечето случаи дори не се 

обживява физически, по-скоро се разбира с ума. Протекъл е процесът на пълно 

овеществяване, когато дори собствените си качества третираме като Капитал, до пълно  

обезвеществяване в условията на глобалната мрежа –основната среда на размяната. 

- Непрекъснато обновяване, развитие на технологията, научни постижения; - 

Безотговорност на властта, абдикация на държавата от социални проекти;  

Икономическата оценка варира в широки граници според целите и интересите на 

нейния потребител; Екзалтация на стойността до символичен капитал, наред с 

отклонения на потребителската оценка към символична и знакова стойност (Бодрияр); 

Желанията на потребителя се нагнетяват и считат за двигател на производството; 

- Доминират Обществените теории за култура като се експонира хетерогенността 

(Лиотар); Абстрактните пространства са създадени от Капитала, а не от архитектите 

(Льофевр); Прояви на незачитане на реалността, симулакрум и симулация (Бодрияр), 

обезличаване на смисъла. Следвайки субективни отклонения на обществената оценка и 

липсата на обществени идеали отвъд консуматорството - преобладават песимистични 
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теории за бъдещето; Използването на технологията субективно, дори с негативни 

последствия за хората,  създава страх от злоупотреби с технологични средства;  

2. Индикации за субективна промяна в архитектурната практика.  

Повечето от изброените характеристики на обществото - най-вече неговата 

променливост, нестабилност и крайна комерсиализация, са неблагоприятни за 

строителството останало една от най-материалните сфери в обществото с намаляващ 

принос като отрасъл.  Архитектите реагират на променените  условия като се стремят 

да отговарят най-пълно на изискванията на пазарната система. Адаптиращата се към 

новите условия архитектурна практика създава съвременния шифър за кодиране на 

виртуалната обществена система за производство и консумация, който обаче е толкова 

отдалечен от действителността колкото и самото общество. Ролята на архитекта в 

новите условия се променя да „организира и насочва голямата група от съпътстващи 

специалности за създаване на новата реалност и го постига със средствата и методите 

за управление на нематериалния труд”, М. Лазарато.“
49

 Новата роля изисква значително 

повече дисциплинарни познания за да преодолее кризата на субективизма. Затова 

съществува опасността архитектурата да попадне в капана на своята дихотомия, както я 

определя Фелисити Скот „да се присъедини несъзнателно към доминантната 

технология или да абдикира във формална професионална изразност”. 
50

  

Преструктурирането на архитектурната професия към интердисциплинарност, 

интернационализиране, компютъризация, нови управленски практики е наложено от 

динамичните процеси на глобалната икономика и необходимостта от обновяване.
51

 От 

тези процеси естествено произлизат промените в основната посока, следваща силно 

субективистичната обществена тенденция: силен уклон към комерсиализация и 

обвързване с властта (Паласмаа); загубата на професионална критичност, която се 

потвърждава и чрез загубата на гражданска позиция (Графланд, Crimson арх-историци); 

болезнената загуба на идентичност и отчуждението от субекта на архитектурата. В 

сферата на формообразуването това са повърхностни промени и екзалтиране на образа 

с цел бърза реализация (Джеймсън); при това, липсата на връзка с реалността не 

тревожи потребителя, симулацията се счита за нормално явление. 

 Индикациите за промяна в посока субективност може да се обобщят в посоките: 

Комерсиализация обвързване на архитектурата с властта - тя е поставена в услуга на 

частни интереси и икономически фактори;  обвързване на арх. продукт с печалбата; 

Модификация на формата към създаване ефектен образ за бърза реализация; 

Компютърни и технологични пространства (медийни;  параметрицизъм) в резултат на 

субективно използване на технологичните възможности, въздействат „като колективна 
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халюцинация, ограничена от символите на социалните надстройки.”
52

 Такова 

пространство игнорира „земната” и „териториална” природа на човека.  

3. Положителни въздействия към обективност и същностно обновяване.  

След направения анализ се установи, че едни и същи влияния на обществото се 

осъществяват различно. Въпреки, че наборът  от обществени предпоставки, работещи в 

посока за обективно обновяване повтаря някои от предпоставките за субективност, те 

имат нов нюанс: Необходимостта от обновяване на капитализма води до развитие на 

науката и технологията; Глобализация и Компютъризация правят архитекта гражданин 

на света; Нуждата да се компенсира изтощаването на природните  и човешки ресурси; 

Откъсването от непосредствената територия насочва към универсални природни 

стойности; Всяка значителната промяна на архитектурната система е силно 

подпомогната от кибернетизацията. Под общото влияние на посочените фактори, 

архитектурното развитие поема в обективна посока. През 21 век, обществено-

икономическите условия, най-вече науката и технологията, са се развили до степен 

изискваща от архитектурната дисциплина все повече да усвоява обективното познание. 

Обобщените индикации за промяната съчетават: Нови управленски практики 

насочени към обща ефективност, работа в мрежа, социално предприемачество с полза 

за всички участници; Интердисциплинарност, синергия с науките, приложение на 

обективни познания; Компютъризация използваща обективни закони, математически 

модели, параметрично проектиране; еко архитектура, пасивни сгради,  интелигентни 

сгради, проекти свързани с опазване на околната среда; Иновативност по обективни 

закони; Създаване на Обективно пространство.  

Относно философските, научни и обществени предпоставки определящи архитек-

турното познание по Първа и Трета глава се налагат обобщаващите изводи: 

Обективното архитектурното познание може да бъде постигнато чрез позоваване на 

общи обективно съществуващи понятия с помощта на реалистка философска позиция и 

преосмисляне на онтологични понятия  в процеса на израждане на  хипотезата. Такова 

онтологично понятие е архитектурното пространство, което както физическото е 

реално съществуващо и е част от него.  Изграждането на архитектурния обект, 

включително конструкцията, бележи значителни успехи като използва научните и 

технологични открития. По линия на сътрудничеството си с инженера, архитектът 

използва целия арсенал на физиката (от Нютоновата физика до Квантовата теория), за 

да създаде нови пространства. Това касае най-вече проявленията на архитектурното 

пространство, които не могат да се обясняват с постулатите на модернизма.  
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Изведените предпоставки, съпоставени с проявленията на архитектурната теория и 

практика доказват тезата: Специфичните обществено-икономически условия на 

течната фаза на модерността определят развитието на архитектурния продукт главно в 

посоката на субективни и преобладаващо еволюционно - модернистични модификации 

на архитектурната образност. Архитектурната теория и практика  като цяло се 

подчинява на доминантната  пост-модернистична културологична нагласа която е по-

скоро регресивна в новите условия на флуидното общество. Доказани са индикации, на 

основата на постиженията на наука и технология, в посока на създаване и използване на 

обективното архитектурно познание. Неговите проявления наричам в рамките на този 

труд Обективно архитектурно пространство. Чрез новата си научна основа, 

архитектурата на 21 век надскача постулатите на модернизма, като показва потенциал 

да преодолее  обществените и производствени ограничения на модернизма.  

II. НОВИ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЯВЛЕНИЯ, ОБЕКТИВНО АРХИТЕКТУРНО ПРОСТРАНСТВО  

Архитектурни пространствени концепции. 

Терминът "архитектурно пространство" е въведен от немски изкуствоведи и 

естети през 1890-те. Той запазва своя двояк характер поради немския му произход от 

думата „Raum” с двойно значение - "материално заграждение" (стая) и "философска 

концепция" (пространство), което замъглява използването на термина и до днес. 

Модерната концепция за архитектурното пространство претърпява сериозно развитие 

до 1980-те, но  многото подходи все още не са родили общо и постоянно разбиране по 

въпроса. Краткият преглед на теориите показва трансформация на идеите:  

Първоначалната Обемна теория е на Г.Земпер, който разглежда пространството 

като затваряне, от  позициите на старо-немската традиция основана на триьгьлника. 

Естетическите теории, произлизащи от Пост-Кантианската естетическа теория 

разкриват естетичния ефект на архитектурното пространство върху субектите. В 

есетата си А.Хилдебранд, А. Шмарцо и Т. Липс признават, че „самото пространството е 

предмет на изкуството“ и има естетически заряд. По-късно Мис ван дер Рое ще 

обедини обемната и естетическа постановка „пространството не е определено само от 

ограничаващите повърхности, а от духовния принцип на това ограничаване…сградата 

не е произведение на изкуството, а пространството.”
53

 Теориите "за мястото", "за 

потоците" са породени от феноменологията на Хайдегер който счита, че пространство 

се създава чрез преживяванията и променя  гледната точка от архитектурата към 

човека. Те бележат силния уклон към социалните науки за сметка на архитектурната 

теория между 1970 и 1990 г. Пространството все повече се откъсва от физическия му 

смисъл до появата на Абстрактно пространство на Льофевр - подобно на "абстрактен 

труд" на Маркс. Тройната диалектика на Льофевр „възприето, осмислено, обживяно“ 

пространство може да бъде описана като повторното свързване на физическото с 
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абстрактното или "ментално" пространство  чрез социалното пространство. Процесът 

на изземане на Пространствената идея от социалните науки в края на века, според  

Соджа и Джеймсън, определя доминиращата културна модалност чрез категориите на 

пространството, вместо с тези на времето и историята както е било преди. Този 

феномен на социално-политическия преход на пространствената концепция в 

социалните науки след 1980 може да бъде частично обяснен с провалените търсения на 

архитектите, критикувани от Льофевр, че не са свободни да проектират 

пространството, което вече е произведено от капитализма.
54

 Но той съвпада с 

активното навлизане на хуманитарните науки в архитектурната теория, както с  

оттеглянето на архитектурната теория от сложната интердисциплинарна материя. 

Поради това може да се твърди, че трансдисциплинарната историческа трансформация 

на понятието пространство е потисната като двусмислен и неопределим предмет в 

архитектурната епистемология. Следователно понятието за пространство, което е 

сложно поради своя  интердисциплинарен характер, трябва да бъде преразгледано 

критично от архитектурната епистемология, което развива и настоящия труд. 

Концепциите за архитектурното пространство, които имат отношение към 

обективното пространство са тези от обемните и  естетическите, които дават някакви 

измерения на архитектурното пространство, като модусите на протяжността според 

Декарт – фигура, положение и движение.  Подобна конкретизация намирам в : 

Обемната концепция на Земпер за ограждането, която разделя пространството на 

вътрешно и външно. Двете пространствени диалектики на Бачелард: вертикално/ 

хоризонтално и вътре/вън дават ясни характеристики, въпреки че той анализира психо-

аналитичните и семантични аспекти на пространството. Тезата на Шмарцо обвързва 

пространствените индикации с движението на хората и подчертава, че  пространстве-

ният конструкт е „собственост на ума“ и не трябва да се обърква с действителното 

геометрично пространство на сградата. Тази позиция, развита по-късно от М. Хайдегер, 

до голяма степен подминава архитектите , за разлика от обяснението на Липс за 

масата и формата на обекта; и двата вида пространство- геометрично и естетическо.  

Въпреки неясно формулираната проблематика, може да направим обобщението: 

Съвременните пространствени концепции определят архитектурния пространствен 

модел за фундаментален със следните особености: а) Архитектурният пространствен 

конструкт е абстракция, в този смисъл близка до  геометричната абстракция и 

модели. Архитектурното пространство се свързва с формата – която , според Липс, е 

също абстрактна пространствена структура. б) Архитектурното пространство има 

естетически измерения. в) Съществуващият уклон към абстрактното пространство, 

чиято главна отличителна черта е разделянето на физическото от менталното 

пространство, лишава нелогично архитектурното пространство от материалност, 
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защото без материя то не би могло да въздейства, нито да се формира. Но все пак при 

Льофевр съществува опит за повторното свързване на физическото пространство с 

абстрактното макар и през социалното. Концепциите за мястото и тази на Льофевр са 

от позицията на феноменологията и в този смисъл са субективистки, но и в тях могат да 

се намерят актуални пространствени измерения.   

След анализа на съвременните пространствени концепции, предлагам дефиниция: 

Архитектурното пространство е  три-измерен пространствен континуум, чиито 

елементи са изградени с архитектурни средства. Върху тази основа изследвам как 

архитектурното пространство, изградено с познанията на науката и технологията, 

изявява свойствата на  физическото пространство. За изграждане на моста между тях 

използвам философското тълкуване на Кант в Kritik der reinen Vernunft (1781). 

Основният му постулат - „Пространството и времето се явяват в разума априори като 

чиста интуиция“, опроверган до известна степен от квантовата физика за микронивата 

(Хайзенберг), не е предмет на моето изследване. Останалите части -   „Пространството 

не е концепция  за отношенията между  нещата, защото има само едно пространство, 

на което всички други пространства са части; Пространството се явява като безкрайна 

величина, съдържаща в себе си всички си части.“ – т.е. разбиране за безкрайността и 

всеобхватността на пространството се потвърждават и са включени в моята 

пространствена концепция.   

Въпреки значителните разногласия по концепциите за пространство, архитектите 

на 20-ти век са обедини около тезата, че задачата им се  отъждествява с изграждането 

на архитектурно пространство, изразена категорично от Мийс ван дер Рое:  Архитекта 

изгражда само архитектурното пространство”. Така то попада като подклас на 

общото понятие за физическо пространство, което е разкрито от науката. 

Обобщение за пространствените теории. Според пространствените теории, 

динамиката на архитектурната форма е тази, която в най-голяма степен определя 

пространството, затова главният акцент в изследването пада върху нея. Конструкцията, 

която има съществено значение за изграждането, се дискутира във връзка с формата. 

При това, формата определяща новите пространства не се свързва с отделен елемент 

или съотношения между елементите, както при Модернизма и неговите разновидности - 

това е форма която има своето геометрично изразяване по закон съответстващ на някоя 

от характеристиките на физическото пространство. В този случай архитектурната форма 

е представена като математическа динамична система, както при комплексните системи. 

Подобни пространства не могат да се обяснят напълно с конвенциите на Модернизма, 

който се развива на базата на индустриалното производство с елементи предимно от 

Евклидова геометрия. Подобни елементи, дори в по-сложните конструкции на 
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Модернизма, се съчетават по законите на Нютоновата физика и логиката. Следователно 

пространството на модернизма е точно определено по отношение на елементите, 

материалността, вътре-вън, рационално и ирационално и др. За Новите пространствени 

измерения много от тези постулати не са валидни – вече става възможно архитектурата 

да изразява свойствата на физическото пространство и да работи по закони, които не са 

били прилагани досега от Модернизма.  

Дефиниране на понятието Обективно архитектурно пространство 

Първо: Извеждат се философско-научните предпоставки за появата на обективно 

архитектурно познание: влияние на физиката и математиката за подобряване на 

методологията на архитектурното проектиране към въвеждане на математически 

модели, параметрично проектиране, търсене изоморфията с физически понятия и  

закони, както и разглеждане на онтологични понятия. Освен това се разрушава  

твърдата рамка на модернизма, отново с помощта на научните открития за материята и 

пространството, и се подготвя почвата за обективни архитектурни идеи.  Извеждат се и  

обществените предпоставки за изграждане на Обективно пространство като: 

необходимостта на флуидната икономика от обновяване, развитие на технологията; но 

и изчерпване на природните ресурси, което води до реалната необходимост от 

обвързване с природата и физическите закони.   

Второ: Анализират се концепциите за Архитектурно пространство и за Физическо 

пространство и се обосновава сравнението на двете пространства - архитектурното и 

физическо със следната аргументация: 

А. Според Кант, физическото пространство е „единно и неделимо, всички 

пространства се явяват като част от него“, следователно архитектурното пространство е 

част от физическото.  

Б. Двете понятия (Архитектурно пространство и Физическо пространство) са 

онтологични и са от един порядък. Те са разглеждани (съответно от архитектурната и 

физическа теория) като сложна комплексна система за която може да се изгради 

математически модел, затова е възможно да се сравняват.      

В. Въз основа на архитектурните пространствени концепции се намират допирните 

точки между двете пространства. Архитектурното пространство е свързано с принципа 

на ограждане от физическото пространство (обемна концепция на Земпер); определя се 

от формата на елементите (Липс); пространствената идея е абстракция, тя принадлежи 

на ума, т.е близо до математическия модел което води до разделянето му на абстрактно 

и физическо (Шмарцо, Хайдегер); естетическо въздействие чрез идеята и материала 

(естетически концепции, Бачелард); както и опита на Льофевр да свърже отново 

физическото с абстрактното пространство.    

Накрая се дефинира понятието Обективно пространство в три стъпки (Таблица 4.), 

като се свива обема на понятието Архитектурно пространство, но се увеличава 

съдържанието му съгласно логическия „Закон за обратна  пропорционалост на обема на 
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понятието към неговото съдържание“
55

. Понятието е въведено в края на първа глава със 

следното съдържание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако едно пространство е проверено по всички условия, то може да се нарече 

Обективно Пространство. Така определеното понятие се разполага в широката област 

на понятието архитектурното пространство в последната фаза на флуидната модерност.  

Уточнения по отношение смисъла на използваните понятия „обективно“ и „ново“. 

Обективно в случая се употребява, защото архитектурното пространство изразява 

обективни физически закони на пространството. Но като термин то е заемка от немското 

движение  Neue Sachlichkeit (Нова Обективност), както го разбира арт-историкът въвел 

термина „нова обективност“ Г. Хартлауб през 1929 г.: „непосредствената реалност да се 

постигне напълно обективно на основата на материалността, без непосредственото ù 

идейно натоварване“
56

, както и идеята на Херман Мутезиус, първият ръководител на 

Веркбунд, „за създаване на нова художествена форма, подчинена на математически 

закономерности при композирането“
57

, Така, подобно на „Нова Обективност“ моята 

кохерентна концепция за пространството определям като: Обективно Пространство.   

 „Ново“ се налага, защото това пространство е принципно ново в сравнение с 

пространството на модернизма. То не може да се обоснове с формообразуването на 

индустриалното производство - предимно прави линии, плоски елементи, Евклидова 

геометрия и комбинаторика на тази основа. Голямата разлика с пространството на 

модернизма е това, че то не може да се опише по математически модел и да се 

съпостави пряко със свойствата на физическото пространство. Въпреки, че изследо-

вателите на флуидното общество (вкл. Ч. Дженкс, Джеймсън) разбират новото, като 

еволюционна разновидност на модернизма, пространствените индикации надхвърлящи 

конвенциите на модернизма съществуват и са доказани във Втора глава със система от 

показатели за промяната. Понятието „ново“, в сферата на архитектурата, е 

неразривно свързано с темата за креативността, разработвана от различни позиции – 
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 Закон за обратното отношение между съдържанието и обема на понятието е закон на формалната 

логика, установяващ зависимостта на изменението на обема на понятието от изменението на съдържа-

нието на даденото понятие. 
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 Frampton ,   р.130 
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 Папагалов, Г. История на съвременната архитектура , С., Техника, 1990, с. 124  

1. Архитектурното пространство на флуидната модерност, съвпада с Обекта на изследването. 
 

2. Ново пространство в периода на флуидната модерност = 1 + нови свойства, които не може да 
бъдат обяснени с конвенциите на модернизма; в различни посоки относно обективен/субективен подход.  

 
3. Обективно пространство =  2 + изградено по законите на физическото пространство                    

проявява характеристиките на физическото пространство. Съвпада с Предмета на изследването. 
 

4.  Обективно пространство по математически модел =  3 + математически модел                                          
от аналитичната геометрия, теория на хаоса, топология, непълна размерност и др. 
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вкл. разглеждането на  компонентите на креативността - т.нар. „4П“- персона, процес, 

преса, продукт. Следователно новото се проявява в четирите компонента, които са 

последователно разисквани в настоящият труд като предпоставки, влияния или 

архитектурни обекти. Четвъртото Р (product) е същността на продуктовото новаторство, 

което обаче зависи и от определените критериите по които ще се оценява. В настоящето 

изследване, арх- продуктът се определя най-общо в контекста на базовото дефиниране 

на архитектурата като триединство на функция, конструкция и форма (по разбирането 

на модернистите). Но извеждането на „новото“ става през Пространствените концепции, 

защото те позволяват да се съпоставя архитектурното с физическото пространство въз 

основа най-вече на модификациите на Формата.  

Новите прояви на архитектурното пространство се доближават до свойствата 

на физическото пространство.  

Относно дефинираното понятие Обективно пространство е важно да се подчертае 

неговата обосновка: Позовавайки се на изискванията за научно обосноваване с 

метафизични допуски, определих Архитектурното пространство като онтологично 

понятие подходящо за разглеждане. На тази метафизична основа, чрез обвързване с 

научното познание за Физическото пространство, бе обогатено разбирането за 

архитектурно пространство. Съпоставянето на понятията - Архитектурно пространство 

и  Физическо пространство е логично издържано защото те са от един порядък - най-

общ за физиката и архитектурата. Освен това, за двете се прилага структурен подход - 

съответната област се разглежда като съвкупност от взаимосвързани компоненти със 

съответните характеристики. 

Архитектурните проявления на свойствата на физическото пространство в Гл.2 са 

хармонична изявява на новия език на архитектурата, целящ да изрази по най-добрия 

начин духа на епохата. Чрез него тя се определи като стил, основан на архитектурно 

познание. За верността на подобно твърдение се прилагат емпирични доказателства 

относно характеристики на архитектурното пространство, които са близки до тези на 

физическото. Някои от изброените по-долу проявления са били актуални и преди 

високото технологично ниво, но тук се изброяват за пълнота и поради факта, че са 

изградени по нови математически модели. За настоящето изследване е важно условието 

- като формообразуващ фактор да се използва закон на физическото пространство 

неизявен досега в архитектурната практика, както и неговия геометричен модел.   Чрез 

Обективното пространство архитектурният обект се определя като нов вид 

архитектура, но показва и още нещо – архитектурно и научно познание. За верността на 

подобно твърдение прилагам емпирични доказателства относно новите характеристики 

на архитектурното пространство обобщени в Таблица 6-7 „Съпоставка на физическото 

и архитектурното пространство“. Тя обхваща характеристиките на Физическото 

пространство, математическия модел, архитектурни проявления и техния обхват.   
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С направената съпоставка на физическото и архитектурното пространство, са 

доказани проявите на архитектурното пространство - съответстващи на характерис-

тиките на физическото пространство. Първата група характеристики включва 

имплицитните качества на архитектурното пространство, които касаят важни 

вътрешни закономерности: Квантови; Резонансни; на Множеството. 

● Изучаването на архитектурното пространство от позицията на  множество се 

базира на разбирането за архитектурата като материална комплексна система - 

описвана математически като множество и динамична система (с нейния 

математически модел). Чрез познанията за множеството, архитектурната теория се 

подкрепя по отношение на важните принципи - Мащаб, съотношение между 

елементите, единно разглеждане на системата отвътре и отвън по уравнението за 

инвариантност. В някои случаи на Обективното пространство когато преобладава 

голямата форма тя се чете почти като един елемент в множеството, от който не могат 

да се диференцират отделни части. Това предполага нейното третиране и възприемане 

по специфичен начин - подобно на неделимата скулптурна форма.  

● Квантовата същност на пространството го позиционира в света на 

неопределеността и предполагаемостта; то съвместява считани за невъзможни 

едновременни свойства на принципа на допълнителността, като обяснява 

материалното и идеалното не като противоречащи си онтологични основи а като 

допълнителни. Размива се границата между вътре/вън; обществено /лично и други 

твърди понятия; Още по-важна е допълнителността на материално и естетично, 

рационално и ирационално за решенията на архитектите.  

● Резонансния характер на пространството произтича от основното уравнение 

(инвариант) на множеството Ме = 1. За физическото пространство то се трансформира 

във вида rmin Rmax = Ro
2 

(rmin - радиус на елемента,  Rmax - радиус на пространството,  

Ro - средно геометричен радиус). В математиката това уравнение се нарича 

хармонично, но то е еквивалентно на резонансното уравнение в електро-техниката. То 

показва, че физическото пространство е един осцилатор, който е в основата на 

квантовата теория за полето. Следователно
 
пространството трепти (разширява се и се 

свива) около една средна стойност Ro. Изяснявайки проявленията на Резонансния 

характер на пространството, добавяме още един важен инструмент за постигане и 

оценка на хармонични съотношения. В Глава 2 се изследва резонансното уравнение, 

както и неговото обвързване със системата Модулор на Льо Корбюзие
58

, за да  може 

резонансните качества на елемента и пространството, да се използват за оразмеряване  
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 Льо Корбюзие, Модулор, С.Български художник, 1982 
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на всякакви пространства, включително по-големи от човешки ръст. По този начин, 

математическият израз на резонансните качества на елемента и пространството ще 

могат се използват наред с утвърдени методи като Златно сечение, числото π, Редицата 

на Фибоначи, фрактали и др. Това е една крачка напред в доказване на хармоничните 

константи на архитектурното пространство, които са в основата на неговото 

изграждането и естетическото възприятие така, както и на физическото пространството 

и материята въобще.
59

 Направените изследвания свързани с резонансните качества на 

пространството чрез хармоничното уравнение показват , че Резонансното уравнени би 

могло да бъде прилагано в контекста на големината и отношенията между 

елементите  и пространство / помещение / жизнена среда.   

- Фиг.2 Показва кривата по която са разположени ro в съответствие с размера на 

елемента (от 1-10), при фиксирана стойност на Пространство = 10. Резултатите 

показват, че двете криви се събират с увеличаване на размера на елемента, т.е. 

пространството е интензивно запълнено и малкият елемент е притеснен. Фиг. 2 може да 

ни ориентира какво реално пространство активира един елемент/обект в друго 

пространство/парцел/терен. Предполага се, че елементът не може да надскочи средния 

радиус на трептене, т.е. неговото въздействие се разпростира дотам.  

- Ако резонансното уравнение се съчетае със Златно сечение, по него може да се 

определя оптимален размер на пространството, в което елемента (човек, сграда) ще 

участва по най-оптималния начин, като избягва най-близките до него стойности на 

средния радиус на трептене на пространството.   

Фиг 3. Съчетава концепцията Модулор с резонансната концепция която 

изследвам. Разгледан е случая когато пространството и елемента са в хармонично 

отношение: R= r . 1,618 . Изразено в реални цифри това означава, че при ръст 1.75м, 

пространството което заема човек е 2.83 м, ниво таван е в границите на 2.60 – 2.80. 

Полученият резултат е близък до съвременното разбиране за благоприятна жилищна 

височина, но значително повече от височината която залага Корбюзие в Марсилската 

единица – 2.26. Тя е почти на линията на трептене 2.225 м в предложената от мен 

схема. Този факт се оказва твърде неблагоприятен за  живеещите там.  С други думи 

това е и доказателство за валидността на резонансните качества и необходимостта те да 

се използват рационално и обективно при проектирането и оценката на проекта.  
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 Елементът и пространството са в златно сечение при стойност на r = 6.18. Тогава разликата между 

елемента и линията на трептене на пространството е 27%.   

                  (r = 1)  
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Втората група характеристики се изявяват експлицитно чрез формата-   

 

 

 

 

 

Втората група характеристики обхваща експлицитно изявените чрез формата: 

Материалност; Флуидност; Вълновост; Полева. За да се включат в Обективното 

пространство, те също следват определен физически закон или математически модел. 

Изследвани са многобройни примери с подобно формообразуване.  

● Материалността се изразява чрез подчертаване на масата в подходяща 

геометрия следваща формообразуващия принцип: природни форми, кристали, 

праисторично или технологично. Налага се тенденцията сградите  да се заоблят, огъват, 

да търсят минималната повърхност, сякаш реагират на факта, че пространството се 

огъва навътре защото материята е положителна. Обратната тенденция 

Дематериализация/Обезплътяване, характерна за цялото общество, дори в 

икономиката, се постига чрез олекотена конструкция, като призрачна атмосфера -  до 

пълната нематериалност на чистата информация.    

● Флуидността осигурява четивност и ориентация по нов архитектурен език на 

плавно огънати повърхности. Тя е основно архитектурно средство за изразяване, заедно 

с напластяването и ефирността(Заха Хадид). Примерите за флуидност обхващат: 

плавно огънати повърхности; мрежа от преливащи елементи; непрекъсната повърхност 

съчетана с ходова линия. Безкрайните повърхнини се съчетават със сложна вътрешна 

организация, която интегрира циркулацията и структурата безшевно, т.е. гладко и без 

видими свързващи елементи. Използват се няколко принципа на вътрешна организация 

и конструктивна логика едновременно, включително фигури които нямат определено 

вътре/вън, ориентация и посока като Лентата на Мьобиус и Бутилката на Клайн. 

Rmax= 2.83 

  

ro= 2.225 

 

rmin= 1.75 

Н
 =

 

2
2
6

  

R= r.1.618 =10 
r = 6.18 
ro= 7.86 

 

R= r.1.618 = 10 
r = 6.18 
ro= 7.86 

 

Фиг. 2  Стойности на  r и ro 

при растящо r и R =10 
Фиг.3 Пространствено оразмеряване  

с помощта  на системата Модулор на Льо Корбюзие (черна синусоида)        и 

Резонансно уравнение (кафява синусоида).  

 а) Н=226 см по Льо Корбюзие  б) Предложение за определяне            

на Н=283 см-плоча чрез прилагане на  Хармонично уравнение 
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● Вълновата същност се проявява чрез вълни, светлина и звук като 

формообразуващ фактор. Тя се основава на вълните разпростиращи се в 

пространството във всякаква среда. Като формообразуващ фактор вълната е много 

популярна - в по-малък мащаб присъства в изкуството и като елемент на интериора и 

фасадата. Прескача красиво в мостовата изразност, в цялостния обем на сградите или се 

включва отговорно като носещ елемент в конструктивната схема.  

● Пространствените проявления на полето  са вихри, тороси и усукване. 

Архитектурното пространство изявява вихри и усукване в безкрайни вариации : 

самостоятелни торнадоподобни форми; структури получени след еластични 

деформации; определени от трасираща линия; усукване около хоризонтална и 

вертикална ос; всички те се отнасят до цялата повърхнина или отделни детайли.   

● Съвременният архитектурен проект еволюира в новите пространства.  Той 

придобива нови характеристики, вследствие на което преодолява Закона за 

противоречието (по Аристотел), следван и от принципа на Изключеното трето
60

, 

въвежда концепцията за гъвкаво пространство, свързано с разбирането за включване и 

на многократен избор, т.е. структурата може да съдържа и други структури, функцията 

и други функции, изграждането на категории с няколко под-категории, но преди 

всичко, детайлът може да съдържа общи родови белези, както и проектът да е 

инвариантен при определен вид трансформации, особено по отношение на 

хомеоморфизма.
61

 Нещо повече, голямата форма на пространството съдържа всички 

останали елементи чрез отношенията които я свързват с тях, дори подсказва 

следващата стъпка по която се развива. Новите пространства осъществяват пътя от  

ограниченото до безкрайното. Ако ги сравним с древната концепция на лабиринт с край 

(метафора за контролирана и регулирана архитектура с почти безкраен цикъл от 

възприятия и сбъдвания), то новите пространствени проявления са като лабиринт 

заплетен от потенциално безкрайни вариации, чийто  център става недостижим.  

Изводи за Новите проявления на пространството по Втора глава 

Архитектурните пространства изразяващи характеристиките на физическото 

доказват тезата: Вследствие на развитието на науката и техниката, архитектурното  

пространство разкрива своя потенциал да изявява в по-голяма степен свойствата 

на физическото пространство, изучено и обяснено от физиката. Това пространство 

бе дефинирано като Обективно пространство - с  голям потенциал за обективно 

обяснение, влияние върху архитектурната теория и бъдещо развитие. Понятието  
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 Логически закон на противоречието: Две противоположни мисли, изказани едновременно по 

един и същи въпрос, в едно и също отношение не могат да бъдат едновременно и двете истинни. Закон за 

изключеното трето гласи:Ако две противоположни изказвания не могат да бъдат нито едновременно 

истинни, нито едновременно лъжливи. Едно от тях е истинно, а другото е лъжливо и не е възможно 

никакво, трето средно изказване.  
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 Capanna, Alessandra, Limited, Unlimited, Uncompleted, Towards the Space of 4-D in Aplimat – Journal 

of Applied Mathematics  Volume 4 (2011), 62-65  
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Обективно пространство  надхвърля съдържанието на стил/език в архитектурата, 

защото не е само формална модификация, а засяга основите на архитектурното 

пространство с проекции към физическото пространство. Чрез него Идеалното и 

Физическото архитектурно пространство се приближават максимално, като идеалното 

е експлицитно изявено чрез физическото.  

Характеристики на Обективното пространство. Обективното пространство е 

Постигнато по обективните закони на физическото пространство след сложния преход 

на пространствените концепции през 20век започнал с движение „Нова обективност“ и 

продължил с Мис Ван дер Рое който осъществява общото протичащото пространство; 

Льо Корбюзие със системата Модулор; продуктивизъм
62

 с ясно артикулирана форма и 

технологична изработка и др. Когато се прибави и метафизичната форма на 

физическото пространство, се получава Обективно пространство.  

Обективното пространство има автономна форма изградена по свои закони, но 

близо до физическите характеристики на пространството. Математическият модел е от 

областите: аналитична геометрия, топология, диференциална геометрия
63

, теория на 

хаоса, непълна размерност, фрактали. Новите форми изискват усилие за да се осъзнаят 

и това може да стане по пътя на изучаване на математическия модел.  

Примери: Бутилката на Клайн (Таблица7.) се получава топологически от квадрат    

 [0,1] × [0,1] посредством отъждествяване на точките по х „с усукване“, а по у „без 

усукване“. Фигурата обаче може да бъде успешно конструирана в четиримерно 

пространство без  неизбежния отвор в повърхнината при тримерното изображение. 

Това няма как да се разбере, ако не се разгледа математическия модел. Трудно се 

асимилира и  Лентата на Мьобиус -  която се получава от плоска ивица, усукана един 

път на 180º и краищата са залепени. Тя се приема с непълна размерност 1.5. Може да се 

обходи по непрекъсната линия от всички страни. Формата работи едновременно с двете 

повърхнини и е доказано, че носимоспособността на конструкцията е двойна. 

Следователно, за да се разберат новите форми и да се преведат на архитектурен език, е 

необходимо познание по въпросите за размерността 
64

, понятия като ръб; ориентация 

или без ориентация; както и смисъла на математическото им изразяване – 

логаритмични функции, диференциални уравнения, топографски обекти и др. След 

разбиране на модела може да се пристъпи към архитектурното му изграждане.  

Въз основа на първата характеристика свързана с математически модел, следват и 

другите: Кохерентност - вътрешна съгласуваност, невъзможност да се опростява с 

„Ножицата на Окам” и винаги подсказва как се развива формата; Хомогенност - 
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 Frampton, K. Modern Аrchitecture – а сritical History, Thames and Hudson world of art, 2007,р. 302 
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 Диференциалната геометрия е дял от геометрията, в който геометричните обекти се изучават с 

методите на математически анализ  и по-специално диференциално смятане и  уравнения. 
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 Размерността се дефинира като броя на степените на свобода в дадено пространство. Това е 

число, което изразява какво количество информация е нужно за описанието на съответния обект. При 

тримерно пространство е 3, а фракталите могат да имат дробна размерност.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
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съставено е от единна непрекъсната повърхност близка до природните форми които   

изразяват хармоничните константи на материята. Принципите за композиционно 

изграждане: редуване, контраст, нюанс, вън-вътре, вертикално, хоризонално - имат 

ново значение. Например при лентата на Мьобиус не може да се каже къде точно става 

преминаването отвън - навътре и обратно. Това решение остава за архитекта. Същото 

се отнася до диалектиката на Хоризонтално-вертикално при усуканите повърхности.  

Отношение към функцията. Разновидности на Обективната пространственост се 

използват при изграждането на големи обекти като уникално се свързват със сложната 

им функция. Те се свързват както със земята така и с въздуха, към която среда 

принадлежат във физическото пространство. В този смисъл, формират жизнената среда 

на бъдещето. Обвързването с функцията, която традиционно е логично изведена, се 

съвместява с повърхнини за които логическият Принцип за изключеното трето не е 

валиден, за каквито парадокси се прилага многозначна  логика.
65

 Характеристиките 

на образа са специфични – комплексен като форма с единно въздействие, радикален, 

обемен, запомнящ се, като скулптура. Освен това преодолява хибридността на 

съвременната архитектура и се превръща в нов архетип. В случая естетическото 

въздействие и естествено получената знаковост  са следствие на обективно прилагане 

на природни закони, които водят до хармоничен резултат. Разсъждавайки по тройната 

диалектика на Лакан - „въображаемо-символично-реално“,  за реално се приема това, 

което се съпротивлява най-успешно на символизацията“. Следвайки Лакан, 

Обективното пространство може да се счита за реално, защото е закодирано априорно и 

не може да се превърне в друг символ произлизащ от културата,  

Обобщение на изведените характеристики:  

Обективното пространство има автономна, кохерентна и комплексна форма 

изградена по математически модел, отговарящ на някоя от характеристиките на 

физическото пространство. То не може да се обясни напълно с постулатите на 

модернизма. Затова не го определям като разновидност на модернизма, а по-скоро като 

нов архетип свързан с физическото пространство. От изведените характеристики може 

да се направи извода, че Обективното пространство е нещо ново, различно от 

модернизма, отговарящо на нивото на развитие на технологията и обективното научно 

и архитектурно познание. В същото време, то развива нивото на архитектурното 

обективно познание и осъзнато навлизане в новата технологична ера.  
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 Многозначните логики са създадени за: философски и научни източници и основания, съждения 

за бъдещите събития, семантически парадокси, принципът за допълнителност в квантовата механика, 

Евклидови и Неевклидови геометрии и други. 
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Въз основа на знанията за Обективното пространство, предлагам идея за 

обективизиране на общите методи за оценка на архитектурните обекти.  

1.Определя се кой е преобладаващият принцип, закон или  характеристика на 

физическото пространство, който е изявен достатъчно в определен обект. 

2. Преценява се неговия обхват и как това обективно свойство/принцип се съотнася 

към всички основни елементи и характеристики на архитектурния обект: функция, 

конструкция, образ, използване на високи технологии, екологичност, контекстуалност. 

3. Определя се как този закон/принцип се проявява като архитектурен принципи на 

формообразуване и се съвместява с останалите съвременни конвенции.   

4. Въз основа на положителни резултати от горните стъпки, Обектът може да се 

приеме за: а) успешен по обективни показатели. б) Обектът се сравнява с подобни на 

базата на прилагането на общия за тях принцип.  

С какво се различава този начин на оценка, който формално следва принципите на 

оценка използвани досега?  На първо място, това е изходната база – разследване на 

проявите на основата на обективен принцип.  На второ място, разликата е в 

ревностното проследяване на съответствията между формообразуващ принцип и образ, 

отношението между образ и вътрешно пространство. Трето, съпоставянето на нещо 

обективно със субективните прояви и модификации може по-лесно да регистрира 

неудачни отклонения, които въпреки претенциите си за образност са негативни.   

Пример 1.Музей в Брегенц на П. Цумтор (Ил. 96, стр 94). Неговият принцип е на 

основата на пречупването на светлината и естественото осветление. Той се явява като 

формообразуващ за всички елементи
66

 - слетият под с ниски плътни фасадни стени, 

фасадните плоскости, специално шлифовани пречупващи стъкла от които са изградени 

ограждащите повърхности и окачени тавани, ходовата линия, обзавеждането. И накрая 

полупрозрачният външен образ оформя дискретно малка пиацета. 

Пример 2. Сравнение между характеристиките на усукани небостъргачи, вълни по 

фасадите или други проявления на Обективното пространство в подобни обекти, които 

могат да бъдат на различно ниво на усвояване на даден принцип. Такива са 

интерпретациите на стр.133 (Ил. 122-4, 127-8) и стр. 150 на дисертацията.  

Нови Проявления на пространството на Големите архитектурни конкурси 

Анализът на оценката която високите световни форуми дават на Новите 

пространствени проявления е важен ориентир за доказване на верността на изведените 

в труда научни понятия и предпоставки за обективно архитектурното познание, както и 

за неговото проявление. Големите архитектурни конкурси от общ характер 

(Наградата Прицкър, Европейските награди „Мис ван дер Рое“) налагат професионални 

критерии за високо качество свързани с изискванията за висока  естетичност; 

                                                 
66

 Уникалната система проведена от Цумтор включва панели от специално шлифовани стъкла по 

фасадата, които пречупват светлината под 90
о
, за да освети равномерно пространството над окачения 

таван на изложбените галерии, независимо откъде идва тя. Окаченият таван още веднъж обръща 

светлината, този път надолу към изложбените помещения. Стените  са плътни до определена височина и 

заедно с пода изграждат изложбените площи.  
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иновативен дизайн; интеграция в градския пейзаж; устойчивост; иновативни 

технологии, ефективност. В условията на силна конкуренция, се оказва, че най-високо 

се оценяват именно Новите пространствени прояви с елементи на обективност.  

При тях пространството изразява до някаква степен свойствата на физическото 

пространство, макар и пречупени през модернистичното виждане. Тази Нова 

пространственост, определям с по-широко разбиране за обективност. Приложена е  

към конструкция, материал, като контекстуалност или определя пространството:  

● Интегрира  пространство,  форма и конструкция в единно цяло.  

Конструктивната логика се развива до степен способна да разрешава контекстуално-

пространствени задачи. Това е стандарта на Сесил Балмонд, според който 

„концептуално взискателната конструкция е вече архитектура". Подобно изразяване 

на формата директно чрез овладяна конструкция е най-висша форма на тектонично 

мислене в работата на Тойо Ито, Заха Хадид, Фрай Ото, Шигеру Бан, Фуксас.  

● Използва силата на внушението на материалите, съвършено нови 

материали произведени от науката с тяхното максимално усетено въздействие. 

Ненадминат в това отношение е П. Цумтор (с перфектно обработени материали, 

произлизащи от дълбочината на идеята), Ван Шу с груби  колажни техники, Херцог и 

де Мурон (нови технологични материали) и Шигеру Бан, който намира своя авторски 

строителен материал – картонената тръба. 

● Нова контекстуалност. Търсейки начин да се включи в терена или околната 

изкуствено-създадена среда, архитектурата неминуемо трябва да се обвърже със земята, 

традицията, града или всички заедно. Това може да я обрече на безплодни културни 

експерименти, или като се опре на физическите им характеристики фундаментално да 

преразгледа своите елементи, откъдето да произлезе новата контекстуалност - т.е. изява 

на терестриалността и териториалността. Подобна изява се реализира по различен 

начин: формата която се явява е продължение на терена; съобразяване с климатичните 

условия; строителната традиция и материали от околността и др. Прояви на новата 

контектуалност има при повечето лауреати, но последователно в изброените аспекти 

работят: SANNA, Г. Мъркът, Т. Ито, Ш. Бан, Херцог и де Мурон. 

 ● Архитектурното пространство еволюира.  

- Проявления на обективно пространство, при които има ясна аналогия с 

физическите качества на пространството, са отчетени при обектите: Павилион на 

галерия Serpentine, Лондон, Медиатека Сендай и Тайчун опера на Т. Ито; 

пространствените мрежи на Ш. Бан, Фрай Ото; Зала „Зенит“ на М. Фуксас и др. 

- Пространствата изградени по концепцията за гъвкавост, свързана с разбиране 

за включване-изключване и многократен избор. Такива са: невизуалната, ненатрапчива 

гъвкавост на Седжима-Нишизава, които извличат идеята директно, без да минава през 

заобиколните пътища на съществуващите концепции (Учебен център „Ролекс“ и др.); 

субективните модификации на Заха Хадид на базата на първоначален математически 

модел, който се модифицира субективно до скулпурна форма. 

- Изграждането на новото динамично пространство, в което потоците на 

движение създават облика на пространството, визията и определят пулсациите на 
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живота, при това при пълна отвореност и демократичност независимо от мащаба. Те се 

изграждат със средствата на модернизма. Включването на градоустройствена логика в 

сградата обогатява и свързва с градската тъкан, като добавя кинематографични ефекти 

– Рем Кулхас или прекроява всяка функция и детайл като педагогичния Жан Нувел. 

б) Конкурсите за високи сгради Emporis, IHA са най-тясно свързани с високите 

технологии и научните познания. Овладяването на технологията и конструкцията при 

високите сгради е детерминирано от специфичното условие – височината. Новите 

технологии предлагат големи възможности за нарастване, дори при съществуващите 

системи. Въпреки това, оценката на високите сгради не толерира само количествените 

показатели, а отличава хармоничното изграждане и най-вече иновативната конструкция 

и форма. Към нея се добавя дори контекстуалност, елегантност и екологични аспекти. 

Използването на обективно научно познание има различни проявления – от фасадата, 

през увеличаване на устойчивостта, до обективно  пространство. Вълни по фасадата 

представлява вълновост изградена с високотехнологични средства, дори като проява на 

контекстуалност (Aqua, Студио Ганг, Чикаго). Има  вече достатъчно много такива 

сгради за да се сравняват една с друга на основата на общото свойство – вълновост, 

съобразено или не с другите им характеристики. Обективни физически закони за 

устойчивост се прилагат чрез амортисьори, диагонална конструкция с амортисьори и 

др. Проявите на Обективно пространство в голяма степен са най-високо оценените през 

годините от наградата Emporis. Такива са първият усукан небостъргач Turning Tortso, 

Малмьо на С. Калатрава и 30 St Mary Axe,Лондон, Н. Фостър- определен  конструктивно 

като ламелен купол. Следвайки избрания модел от физическото пространство, тези 

обекти решават успешно всичките аспекти на архитектурното триединство, създават 

символичен образ и много други преимущества. 

Изводи за практическата реализаиция и оценка на обективното архитектурно 

познание по Глава 4: С изчерпателното изследване и анализ на резултатите  на 

професионалните архитектурни конкурси и класации в началото на 21 век, се доказва 

тезата за изяви на обективното архитектурно познание в края на флуидната епоха. 

Проявленията на Обективното пространство съществуват на фона на преобладаващи 

Модернистични модификации, обогатени от възможностите на технологията и 

дигиталното формообразуване и производство. Обективното архитектурно познание се 

включва като формообразуващ принцип в архитектурния език на сравнително малко 

архитектки. На тази база се изграждат по-скоро елементи от сградата, и по-рядко 

цялостни Обективно-пространствени решения. Появяват се и субективни модификации 

на базата на математически модели и дигитална параметрична комбинаторика. 

Независимо от обхвата на приложения обективен подход,  иновативните постижения в 

тази посока се оценяват високо на първостепенните архитектурни конкурси, особено на 

тези за високи сгради.  
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За да се синтезират изводите по всички глави е въведена „Морфологична кутия на 

обективността“ (стр. 46, Гл.1.) Тя е Вариант на морфологичен анализ (по Ф.Цвики), в 

комбинация с Метода за оценка DFE на Калвин Смит, Австралия, който отчита 

параметрите на входа и изхода в процеса на обучението. Въведеният изследователски 

подход позволява да се извърши морфологичен анализ на архитектурния проект или 

теория по отношение на Обективно/Субективно, влияние на науката и обществото. Той 

представя перспективата на цялостния архитектурен процес, заедно с крайния продукт, 

относно интересуващите ни характеристики и отношения. В този случай се разглежда 

смесената област от идеи, методи и взаимоотношения, свързани с архитектурния проект 

или теория с определени параметри по х, y, z.  

О - обективно* - идея, подход нужди, решения, следване на закони/правила, експлицитни черти 
С - субективно – идея, желание, решения, нарушаване на правилата, характерна черта 
Ф - методи от естествените науки, главно физика; природни закони; изисквания по Ф. 
Х - методи/закони/влияние на хуманитарните науки и обществото. 
* Приемам О и С за обратно пропорционални. Следователно когато се залага О – то е относително високо 
изявено спрямо С. 

                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  4.   3. Присъства само Х.;  4. Присъства Ф. и останали 

1. Предпоставките по хоризонталата ос на входа на процеса, с които трябва да се 

съобрази проекта. О и Ф са от областта на обективното познание, битие, природа: 

рационални идеи, следване на закони/правила, нуждите на потребителя, физически 

закони, климатични дадености и т.н. С и Х са от областта на субективното познание, 

хуманитарните науки, усещания, съзнание, субективната човешка природа, 
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обществото: ирационални идеи, желания на потребителя, мисловни закони, културни 

дадености, обществено-икономически изисквания на група от хора в тяхна полза и т.н. 

2. По вертикалата на таблицата се разполагат тези от горепосочените, които могат 

да се използват в процеса на проектиране като: рационални идеи,следване на обективни 

закони/правила, физически закони, ирационални идеи, методи/закони/ влияние на 

хуманитарните науки и обществото (пр.от езикознанието за създаване на архитектурен 

език), силни културологични влияния. 

3. Разглеждат се всички възможни комбинации, определени като съвместими в  

Гл.1. стр. 47 (изключени са полетата в сиво, където се натрупва един фактор или се 

срещат  само О и С). По логиката на разсъжденията в Първа глава, Поле от Вид 3 (бяло)  

в което присъства само Х и С/О се разглежда като силно повлияно от субективизма или 

обществото (като предпоставка и по време на проекта).  В  Трета Глава и  Табл. 5, за 

влиянието на обществено-икономическите условия те предопределят архитектурното 

решение или като субективни модификации на високотехнологична основа, или като 

класически изградена архитектурна творба по законите на модернизма, но тя не 

съдържа елемент на обективно познание. Полетата от Вид 4. са важни за проследяване. 

А. От вертикалната колона вдясно разглеждам ФОО, където Ф е предпоставка - 

някакъв закон или модел е заложен в началото на проектирането. Това означава, че при 

„О“ по време на проектирането – т.е обективно спазване на законите, крайният резултат 

е вероятно да бъде също О-Обективно. Останалите варианти в тази колона, е по-

вероятно да завършат като субективни - ФСС и ФХС, поради факта, че предпоставката 

от физика или от физическия свят, следвайки субективен или хуманитарен метод  е 

трудно да бъде приложена в реален обект без да се наруши нейната обективна природа, 

Б. Остава най-долният ред, в който Ф присъства по средата, като метод и подход. 

Това означава, че  независимо от характера на предпоставката, Ф е включена като 

имплицитно качество на обекта -  Следователно крайният изход е по-вероятно да бъде 

О, или да бъде изява на Обективност в крайния резултат. Следователно,  валидни са 

комбинациите:  ОФО; СФО ; ХФО.   

Примери: Собственикът на Къщата на Мьобиус, на арх.Ван Беркел, изявява 

субективното си желание, да му се построи къща в която да могат да работят със 

съпругата си като се срещат само регламентирано през деня. След включването на 

Лентата на Мьобиус като основен формообразуващ принцип, субективното желание се 

превръща в Обективно пространство, което решава проблема с разделяне на пътищата. 

Същото се отнася и за обществените поръчки за Символични сгради, които по принцип 

са субективно желание на дадена общност или инвеститор, но се превръщат понякога в 

Обективно пространство по силата на иновативността на архитекта и инженера. 
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Изводи от анализа на Морфологичната кутия:  

За реализирането на обективното архитектурно и научно познание в Обективно 

архитектурното пространство,  Ф - предпоставките свързани с обективно познание от 

Физиката или физическия свят, са необходимо условие което се реализира в обективен 

резултат само в комбинацията с обективност в процеса на проектиране - комбинацията 

ФОО. Като метод или закон, който участва по време на проектирането, същата 

предпоставка се превръща в достатъчно условие и определя обективния изход на 

всички подобни комбинации - ОФО; СФО; ХФО, които са сравнително малка част от 

всички възможни резултати. От 20 съвместими комбинации които разгледахме, само 4 

водят до обективен резултат. Изводите от морфологичната кутия са още едно 

доказателство за силата на обективния научен метод, изследван в Глава 1, който 

единствено може да осигури Обективен краен резултат. 

Обобщение: Настоящият труд изяснява научно-философските и обществено-

икономическите предпоставки за създаване на обективно/субективно архитектурно 

познание и проявленията му в различните посоки. Освен това се дефинира авторското 

понятие „Обективно пространство“ на основата на концепциите за архитектурно 

пространство и тези за Физическото пространство и неговите характеристики. Бяха 

анализирани и проявленията на Архитектурното пространство в посока обективност, 

представени и оценени на високите архитектурни конкурси приз 21 век. Резултатите от 

морфологичния анализ за съвместимите съчетания от предпоставки и проявления, в 

създадената от автора Морфологична кутия, показа, че само в позиция „по време на 

проектиране“, обективното познание е достатъчно условие за Обективен резултат.  

Въз основа на изложените резултати, считам че тезата на изследването е доказана: 

Специфичните обществено-икономически условия на течната фаза на 

модерността, определят развитието на архитектурното пространство главно в посоката 

на субективни модификации на архитектурната образност, но съществуват и индика-

ции в посока на обективна пространственост изградена по методите и идеите на 

обективното архитектурно познание. Това ново проявление на пространството, нарекох 

в рамките на този труд Обективно архитектурно пространство. Неговото изучаване 

може да се послужи като основа за подобряване на методологията за оценка на 

архитектурното пространство по отношение на обективността. 

Освен обективната си основа, обоснована от постиженията на науката за 

пространството, Обективното архитектурно пространство преразглежда критично 

формообразуването на модернизма, в потвърждение на факта, че  архитектурата на 21 

век започва да преодолява ограниченията на индустриалното производство и може да 

реализира сложни нелинейни математически модели. Оценката на тези проявления е в 
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период на формиране, което може да стане по пътя на обогатяване на архитектурната 

теория и практика с нови средства за интердисциплинарен прочит на явленията.Трудът 

предлага свойствата на архитектурното пространство да се обясняват и оценяват във 

връзка с доказани физически и математически свойства на физическото пространство. 

Изпълнено е намерението на автора, чрез критичен интердисциплинарен анализ в 

настоящият труд, да даде нов прочит на архитектурното пространство като преосмисли 

трите аспекта на радикалната архитектурна концепция на Мис Ван дер Рое:  

1) Изяснява как обективното архитектурно познание и технологията  се превръщат в 

главни  движещи сили  за създаването на съвременния архитектурен Ордер;  

2) Доказва, че съвременните пространствени модификации се приближават до 

свойствата на физическото пространство; 3) Хармонията и пропорциите могат да 

бъдат научно обяснени. По този начин, вечните закони на архитектурата: Ордер, 

Пространство, Пропорции са критично преосмислени в условията на 21 век.  

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В настоящия труд е избиран собствен набор от методологични инструменти, на  

основата на дълбока философска и научна обосновка. Подобен избор на методология в 

неговата цялост,  сам по себе си, е принос в архитектурната теория. Избягването на 

предварителни имплицитни уговорки при рефлексията на архитектурните понятия и 

използването на обективни научни методи (присъщи на естествените науки) – 

подпомага критичния анализ  на съвременното състояние на архитектурата и води до 

авторски открития които нямат аналог. Дисертацията доказва силата на методологията 

за постигане на цели, които са неразработени от съвременната архитектурна мисъл.   

1. Доказва оригиналната идея как архитектурното пространство може 

изразява свойствата на физическото пространство, подкрепено от постиженията 

на физиката и математиката. Доказва, че архитектурното пространство с някои от 

Новите си обективни проявления може да се третира като подклас на физическото 

пространство. Сравнението на характеристиките на архитектурното пространство с 

реално доказани физически процеси позволява използването на реални и универсални 

физически закони не само в практиката, но и в архитектурната теория. Това, като краен 

резултат, улеснява доказването на хармоничните качества на архитектурното 

пространство, независимо от променливостта на технологията и субективността на 

възприятието. Предложените критерии за хармоничност гравитират около свойствата 

на физическото пространство, особено имплицитно изявените като: резонанс, 

архитектурата като множество и квантовата същност.  

2. Прилага по същество интердисциплинарния подход, при изясняване на 

системата от предпоставки, довела до съвременната модификация на пространството, 
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както и тяхната посока на влияние. Предложени са всичките възможни гледни точки: 

философски, от страна на естествените и хуманитарните науки, от обществено-

икономически и архитектурни позиции. Използвайки интердисциплинарния подход, се 

разкриват по-пълно проявленията и оценката на архитектурния продукт в новите 

условия, когато архитектурната дейност е в активен диалог с природните и социални 

науки (които обаче влияят към намаляване на обективността); подкрепя творческия 

процес чрез синергия с физиката и математиката. В рамките на интердисциплнарния 

подход се изяснява в какви аспекти влияе физиката и технологията в 21 в. като 

предпоставка за материалното изграждане, заедно с нейните метафизични идеи.  

3. Доказва необходимостта и дефинира собствено онтологично  понятие –

отговарящо на съвременното развитие, наречено от автора Обективно архитектурно 

пространство. Неговото доказване е също в резултат от синергия на архитектурната 

мисъл с физика, философия и хуманитарни науки.  За разлика от съвременното 

разбиране за еволюционно развитие на архитектурата, настоящият труд доказва 

кълновете на бъдещо  развитие, които предвещават революционен скок. 

4. В приложен аспект, тезата за обвързване на физическото с арх. пространство 

подпомага обективизирането на архитектурата оценка като извежда материалната 

компонента на полагащото ù се първостепенно място при реализацията; подпомага 

инвариантността на оценката на архитектурния продукт и на цялата творческа дейност; 

обяснява и в този смисъл преодолява отклоненията при оценката на архитектурния 

обект, наложени поради методологична сложност и невъзможност да се изведат точни 

критерии, както и поради отклонения по линията на субективни социално-

икономически влияния.  

5. С предложените в докторантския труд идеи за синергия на архитектурната 

дисциплина с физика и философия, тя може да се възприеме вече не само като нещо 

уникално и субективно, а като универсално – подвластно на общите физически и 

хармонични константи.  

Дисертацията дава ключове за разбиране на съвременната архитектура, която не 

би могла да се развива прогресивно без обективното архитектурно познание  като част 

от нейния език и принципи на формообразуване. Помага на архитектите да навлязат 

осъзнато в новата технологична ера – доказано единствения път за развитие на 

човечеството, който изисква преосмисляне на всички архитектурни и жизнени 

постулати, за да се гарантира успешната архитектурно-технологична трансформация  

 

 


