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Тарабукин тя е елитарна и преди всичко индиви-
дуалистична форма на изкуство, която винаги е 
тясно свързвана с музеите и украсата на домо-
вете на буржоазията. От тази гледна точка тя 
не може да има значим ефект върху народните 
маси, недостатък, който сам по себе си подписва 
смъртната й присъда. Изкуството в комунисти-
ческото общество трябва да бъде преди всичко 
„масово“ – според Тарабукин това предизвиква и 
основния въпрос: „Ако живописта е мъртва, дали 
изкуството като цяло също е мъртво?“ Лозун-
гът на Родченко гласи: „Конструктивният живот 
е изкуството на бъдещето! Изкуство, което не 
усмее да се адаптира в част от живота, ще бъде 
класифицирано в археологическия музей. Време е 
изкуството да се организира и да се превърне в 
част от живота“.

Според конструктивистите творецът трябва 
да играе активна роля в строителството на 
новото общество, в което изкуството вече не е 
привилегия на избрано елитно малцинство. В но-
вите условия то се превръща в едно от многото 
средства за построяване на комунизма. Самият 
творец вече е просто работник на изкуството, 
от когото се очаква не да „твори“, а да „произ-
вежда“. Така основното послаие на конструкти-
визма се оказва в това, че изкуството трябва 
да се отърси от своята аура и превръщайки се в 
обикновена вещ, да навлезе преди всичко в еже-
дневния живот на работника. Радикалната тран-
сформация на живота трябва да започне с про-

След Великата октомврийска социалистическа 
революция от 1917 г. конструктивистите и 
продуктивистите в Русия предприемат радика-
лен подход спрямо дизайна. За тях „модата по 
своята същност е буржоазен феномен и като 
такъв трябва да отмре заедно с класата, която 
го е произвела“. 

Дебатът за облеклото, който се провежда в 
първите години след 1917 г. не може да се раз-
глежда отделно от полемиката за ролята на 
изкуството в новото комунистическо общество, 
което започва да се строи. За продуктивисти-
те, най-радикалното течение в руския авангард, 
полезността е единственият валиден крите-
рий, според който съществуването на дадена 
художествена дейност може да бъде оправдано в 
комунистическото бъдеще. „Чистото“ изкуство, 
което няма никакво обществено приложение, се 
счита за социално неприемливо в революционно-
то общество и затова не би трябвало да оцелее. 
За продуктивистите, както и за някои констру-
ктивисти, изчезването на традиционното изку-
ство е неизбежно.

По време на конференция в Института за худо-
жествена култура през 1921 г., Николай Тарабу-
кин, член на института, провокативно заявява: 
„Последната картина вече е нарисувана!“. Причи-
ната за този неизбежен край е, че „като типична 
форма на изобразително изкуство, живописта е 
загубила смисъла си на обществен феномен“. За 

БРОЙ I 2020/10



мяна в предметния свят. Продуктивистите са 
убедени, че предметите за ежедневна употреба 
имат огромно влияние над човешкото поведение 
и затова могат да се използват, така че да се 
промени начинът на мислене на масите. Вещта 
сама по себе си няма стойност, за нея може да се 
съди по възможностите на самата вещ да влияе 
на психиката и съзнанието на хората, както 
и най-вече по това, доколко е в състояние да 
ускори строителството на комунистическото 
общество. Облеклото символизира класовите 
различия повече от всяка друга всекидневна вещ. 
За да се преодолее това в новия революционен 
свят облеклото не трябва да произвежда класо-
ви различия. Следвайки този начин на мислене 
продуктивистите призовават за премахване на 
дрехите от миналото – едно изцяло утопично 
предложение, особено в онези времена на краен 
недостиг на тъкани и облекло. През 1919 г. тво-
рците се натоварват със задачата да създадат 
нов, различен тип дрехи, от който революцията 
се нуждае за да изрази своята пламенност. Ста-
рите тъмни костюми, шапки с пера и бомбета са 
в очевидно противоречие с болшевишкия стил. 
Но формата на новите революционни дрехи е 
все още твърде смътна, като най-конкретните 
предложения споменават само обикновена блуза, 
панталон или гащиризон. Основна функция на 
бъдещите дрехи е да изразяват символиката на 
революционната промяна. От тази гледна точка 
не е изненадващото, че сред изискванията на 
конкурса за създаване на новите униформи на 
Червената армия съществува условие, че проек-
тите трябва да бъдат „демократични“. 

Пагоните, един от отличителните знаци на 
старата йерархия на царските офицери и поради 
това носители на идеологическо противоречие, 
са премахнати и въведени отново чак в нача-
лото на Втората световна война. За сметка 
на това новите революционни дрехи трябва 
да изразяват новите егалитарни ценности, за 
които се предполага, че оказват пряко влияние 
на носещите ги и допринасят за сплотеността 
на комунистическото общество. Именно това се 
има предвид под т.нар. „комунизация“ на облек-
лото. Съществуват дори призиви за въвеждане 
на задължителни, еднакви за всички дрехи – като 
единствен възможен вид облекло в безкласовото 
общество. Идеята за заличаване на разликите 
и „стандартизиране“ на общественото тяло, 
подчинено на един-единствен дизайн на облекло, 
е широко разпространена във всички утопични 
визии за цялостно реформиране на обществото, 
като се започне чак от утопията на Томас Мор. 
(В един от първите, повлияни от марксизма руски 
научно-фантастични романи „Червена звезда“ от 
Александър Богданов (1908 г.), марсианците-ко-
мунисти носят еднакви унисекс дрехи.) В годи-
ните на военния комунизъм опасността такава 
идея да се осъществи на практика не е толкова 
невъзможна. В пророческата сатира „Ние“ на 

Евгений Замятин от 1924 г. всички граждани на 
Единствената държава, които дори нямат име-
на, а номера, носят сини униформи, съобразени 
със синкавия цвят на еднаквите клетки (жилища), 
които обитават и които са заменили частните 
домове, защото „да си оригинален, това унищо-
жава равенството“. 

В друга знаменита антиутопия – „1984“ от Джор-
дж Оруел (1949 г.), всички граждани, насилствено 
стават членове на единствена партия. Трябва 
да носят сини гащиризони, за да представляват 
хомогенно общество. Нещо повече, реалността 
надминава всяка измислица, когато маоистки-
ят пуритански стил на обличане, пренебрегващ 
всякакви полови различия, се превръща в задъл-
жителната унисекс униформа на Китайската 
културна революция.

При такова отношение към облеклото същест-
вуването на институция от типа на модата 
не може да се толерира. В първите години след 
Октомврийската революция самата дума „мода“ 
е обидна, превръща се в синоним на буржоазен 
предразсъдък и е считана за изначално враж-
дебна на новото общество, което задълбочава 
и дава нова перспектива на подетата критика 
спрямо системата на модата. „Конструираните“ 
дрехи на Владимир Татлин (един от основатели-
те на конструктивизма) са пример за поставяне 
на идеята за „антимодата“ за отправна точка 
на творческия процес. Татлин за известно време 
съсредоточава усилията си към производството 
на полезни вещи: тигани, специална икономична 
готварска печка и не на последно място – дрехи. 
Според него дрехата не се рисува, тя се констру-
ира. Той смята, че облеклото трябва да се сгло-
бява подобно на машина, ръководейки се най-вече 
от критериите за ефективност и ефикасност. 
Татлин оглавява отдела за материална култура 
към Държавния институт за художествена кул-
тура в Петроград, който под негово ръководство 
започва да произвежда типично антимодни облек-
ла. Водещ принцип при тяхното проектиране е 
практичността, самият цвят на облеклата не се 
избира заради експресивните му качества, а съо-
бразно способността да прикрива мърсотията.

Дрехите, проектирани от Татлин не са елегант-
ни, а функционални и преди всичко – практични.
Удобни са, трайни и лесни за почистване. Крой-
ката им е изчислена така, че да позволява пълна 
свобода на движенията. Поставянето на джобо-
вете например не следва структурата на дре-
хата, а е съобразено с дължината на ръцете. Пра-
вото сако, което се закопчава почти до врата 
има странна трапецовидна форма – по-широка 
в раменете и по-тясна в кръста, панталоните 
също са по-тесни в глезените. Тези непропорцио-
нални форми имат множество практически пре-
димства. Трапецовидната форма затваря голямо 
количество въздух под дрехата и пречейки по 
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този начин на проникването на вятъра служи 
за терморегулатор. Татлин не нарича проекти-
рания костюм „красив“, вместо това го описва 
като „топла и хигиенична дреха“. Безспорно 
най-интересният артикул, който Отделът 
за материална култура създава, е балтонът. 
Той има странна овална форма и е направен от 
водонепроницаем плат. Татлин проектира тази 
дреха на т.нар. модулен принцип, снабдявайки 
балтона с две подплати – една от фланелен 
плат за есента и една от кожа за студената ру-
ска зима. Най-революционното нововъведение в 
случая е идеята за проектиране на дрехи на мо-
дулен принцип. Татлин замисля проект от три 
модула, които могат да се заменят един след 
друг, когато се наложи. Възхитен от идеята му, 
художественият критик Борис Арватов спе-
циално упоменава „облеклата от отделящи се 
части”, които продуктивистите трябва да про-
ектират за „новия мъж“ и за „новата жена“. От 
практическа гледна точка нововъведението на 
Татлин е силно приветствано по онова време, 
когато има недостиг на платове и дори най-мал-
кото парче се смята за съкровище. Всичко това 
кара текстилното предприятие „Ленинград-
ская одежда“ да приеме балтона за прототип 
за едромащабно производство, решение, което 
обаче за съжаление никога не се осъществява на 
практика. 

В края на 1924 г. тези дрехи и техните кройки 
са публикувани в списание “Красная панорама“. 
Надписът „нормално облекло“ ясно показва 
връзката между дрехите, които Татлин проек-
тира (в най-добрия случай като прототипи за 
текстилната индустрия), и идеите за „норма-
лизация“ и „стандартизация“. Тъй като основ-
ните критерии при дизайна на дрехите са те 
да бъдат практични, икономични и хигиенични, 
всякакви елементи на своеволие са изключени 
от творческия процес. Това напълно съответ-
ства на лозунга на Татлин: „Да не се стремим 
към новото, да не се връщаме към старото, а да 
търсим необходимото“.

Решението да се проектират антимодни дрехи 
е централно и в работата на Варвара Степано-
ва и Любов Попова. Те са директно ангажирани с 
„производството“, защото и двете работят в 
Първа държавна фабрика за оцветяване на памук 
в Москва. В статия за списание „ЛЕФ“ от 1923 г., 
озаглавена „Производственото облекло – обле-
кло на нашето време” Степанова твърди, че 
идеята за облекло, трябва да бъде заменена 
от концепцията за дрехите, предназначени за 
употреба. Според нея дрехите трябва да се про-
ектират така, че да са подходящи за работа. Тя 
дефинира три типа облекло: прозодежда, спец-
одежда и спортодежда. Първият тип са дрехи за 
работа, вторите – са перфектно пригодени за 
професионалните нужди на носещия ги, трети-

те са спортни дрехи. Но не бива „прозодежда“ да 
се бърка със „спецодежда“, която е специализира-
на дреха със специално производствено предназ-
начение. За Степанова спецодежда са специал-
ните защитни дрехи на хирурзите, пилотите, 
пожарникарите, за работниците в химическите 
заводи или за полярните изследователи. Въпре-
ки че идеята за специализираното облекло вече 
е разработена от Анри ван ден Велде, който 
говори за различни типове облекло за случаите, 
когато хората карат колело, шофират автомо-
бил или работят във фабрика, основната от-
личителна черта на прозблеклото е неговата 
антиестетика. Решаващият елемент в проек-
тирането му не е естетическото му измере-
ние, а обществената му значимост.

През 1931 г. критикът Алексей Фьодоров-Да-
видов подема отново тези идеи и твърди, че 
универсалните дрехи, като сакото например, 
трябва да бъдат изоставени именно заради 
своята универсалност. Тъй като няма конкрет-
но предназначение, сакото не е подходящо нито 
за работа, нито за почивка, нито за гимнасти-
ка. Гардеробът в комунистическото бъдеще 
ще бъде подчинен на полезността и Фьодо-
ров-Давидов мечтае работникът да притежава 
различни прозоблекла за различни случаи – за 
работа, за почивка и за спорт, и (защо не) „спе-
циална дреха за хранене в заводския стол“.
Според Фьодоров-Давидов универсалната дреха 
трябва да бъде изоставена и поради една много 
важна идеологическа причина: тя спомага за раз-
виването на индивидуализма. Дори в капиталис-
тическите общества специални стандартизи-
рани дрехи се използват при някои колективни 
дейности като армията, железниците, фабри-
ките или големите магазини. Подобно облекло е 
още по-важно в социалистическото общество, 
където общодостъпната специализирана дреха 
не служи само за защита, но има и организацио-
нен ефект, който засилва усещането за принад-
лежност към обществото. От това следва, че 
„организацията на социалистическата среда, 
организацията на поведението на членовете на 
колектива, а чрез нея и трансформацията на чо-
вешкия дух, психика и чувства“ е революционен 
дълг на дизайнера на комунистически дрехи.
Както вече видяхме при прозоблеклото и спец-
облеклото, „спортодеждата“ също има приори-
тет заради голямото си обществено значение. 
От Ленин до Големия брат на Оруел и разбира 
се, Мусолини, Хитлер и Сталин – всички тотали-
тарни лидери силно се интересуват от спор-
та. Тоталитарната държава не посяга само на 
душите на своите поданици, но и на техните 
тела. Считан за държавен въпрос по време на 
съветската епоха, спортът е любим обект, 
а физическите упражнения се считат едва ли 
не за революционен дълг на всеки. Много чес-
то стадионите са не само спортни площадки, 
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а и място за израз на униформеното мислене 
на масите независимо дали са в Москва или в 
Нюрнберг. В един по-неизвестен пасаж от „Мо-
ята борба“ Адолф Хитлер пише: „Облеклото на 
младите хора също трябва да бъде адаптирано 
за тази цел. Наистина е ужасно, че сме прину-
дени да гледаме как нашите младежи се отда-
ват на една налудничава мода, която придава 
изкривено значение на поговорката „Дрехите 
правят човека“. Особено когато става дума за 
младежта, дрехите трябва да бъдат поставе-
ни в услуга на възпитанието. Младежът, който 
посред лято ходи с дълги, прави панталони, 
закопчан догоре, само чрез облеклото си губи 
естествения стимул да поддържа физическата 
си форма. Амбицията, а можем да кажем смело 
и суетата, трябва да бъдат използвани. Но 
не суетата, която ни кара да се сдобиваме с 
дрехи, които не са достъпни за всеки, а суета-
та, която ни кара да искаме да имаме красиво, 
добре сложено тяло, постигането на което е 
във възможностите на всеки“.

И съветските, и нацистките ръководители 
считат спортното облекло за жизненоважно за 
стимулиране на патриотичните настроения – 
„новият човек“ трябва да има физически силно, 
„ново“ тяло, което да предостави в услуга на дър-
жавата. Ако спортът е оценяван според общест-
вената си значимост, то отборните спортове 
са се ползвали с особено уважение, защото освен 
да укрепват тялото на индивида, те спомагат и 
за сплотяване на общественото тяло.

В по-късна своя статия Степанова очевидно 
преосмисля отношението си към модата и 
пише: „Ще бъде грешно да се мисли, че модата 
може да бъде елиминирана или че  е ненужен 
придатък с цел печалба. Модата, по един лесно 
разбираем начин, представлява сложен набор 
от линии и форми, преобладаващи през опреде-
лен период от време, тя е набор от външните 
атрибути на дадена епоха. Тя никога не повтаря 
вече използваните форми и упорито и неот-
клонно се стреми към рационализацията, точно 
както нашият всекидневен живот постепенно 
става все по-рационален“.

Но докато Степанова гледа на новаторството 
в модата като на един положителен фактор, 
тя не я възприема изцяло, продължавайки да 
отхвърля меркантилното измерение на мода-
та, която връзва ръцете на твореца и го „дави 
в посредствените буржоазни вкусове“. Новатор-
ството на модата се състои в новостта на 
творческите произведения и нейната еволюция 
неминуемо довежда до една все по-голяма рацио-
налност – напълно в съответствие с продукти-
вистките идеали. Утопичният идеал, който тя 
има предвид, е за мода, която не се подчинява на 
пазара, а на логиката на самия творец.

По-малко радикални от продуктивистките 
Попова и Степанова, Надежда Ламанова и Алек-
сандра Екстер също се опълчват срещу „тира-
нията на модата и безразсъдството в облек-
лото“. Ламанова, която има успешна кариера на 
дизайнер на висша мода преди революцията и 
е сред приятелите на Пол Поаре, развива своя 
хибридна позиция. Тя се опитва да избяга от ти-
ранията на модата като смесва методите на 
Реформата в облеклото с елементи от руската 
народна носия, които „произтичат от колек-
тивното творчество на народа“ и „могат да 
послужат за идеологически и пластичен матери-
ал, който да бъде интегриран в нашето градско 
облекло“. Нейните официални облекла са често 
компромисни – тя се съгласява да проектира 
утилитарни ежедневни „дрехи за улицата“, но 
не желае да изостави официалните и вечерни 
облекла, които продуктивистите искат да 
забранят.

За Ламанова бъдещето на облеклото не е в 
прозодеждата, а в дрехите, адаптирани към 
всяка отделна фигура, т.нар. „персонализирано 
облекло“. За да се добие по-ясна представа за 
силует, тялото трябва мислено да се раздели 
на геометрични фигури и по този начин да се 
улесни конструирането на дрехата. Прилагане-
то на тези „творческо-конструкторски“ идеи 
според нея може да премахне „предразсъдъци-
те на модата – тази фалшива идея, която до 
сега караше трудещите се жени да се подчиня-
ват на буржоазната мода, вместо сами да сът-
ворят свои творчески принципи в областта на 
облеклото“.

Активно участие в развитието на конструк-
тивизма в облеклото взима и Казимир Малевич. 
Според основателя на супрематизма, подобно 
на другите предмети на изкуството, дрехата 
трябва да бъде абсолютно съвременна. Въ-
преки че супрематизмът започва като „чисто 
философско и образователно движение, което 
изразява себе си чрез цвят“, впоследствие то 
се превръща във „формата, която има своето 
приложение и по този начин въплъщава новия 
стил на супрематисткия орнамент“. Малевич 
твърди, че творбата на изкуството трябва 
да има връзка с цялостното човешко същест-
вуване. Супрематизмът еволюира от тясната 
рамка на живописта и достига мащабите на 
архитектурата, опитва се да представи като 
глобален принцип за организиране живота в 
неговата цялост. Интересът на Малевич към 
облеклото не е прехвърляне на артистизъм 
към производството, какъвто е случаят с 
конструктивистите. Той „анексира“ облеклото, 
включва го към своята империя, защото като 
всеки друг елемент от живота облеклото също 
трябва да е супрематистко. В списание „Супре-
мус“, периодично издание, замислено като орган 
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на супрематизма, но което никога не излиза, се 
предвижда да има „рубрика, посветена на супре-
матистко облекло и бродерия“.

След революцията Малевич се опитва да уста-
нови връзка между своя проект за промяна на 
света и политическата програма на болшевики-
те. В един манифест от това врема, озаглавен 
„Ние искаме“ и адресиран не само към творците, 
но и към „текстилните работници, майстори-
те на облекло и предачите“, Малевич заявява: 
„Ще създадем нови дрехи и ще дадем на света 
значение, което той никога не е имал, защото 
сега притежаваме права и свободи, които никога 
не сме имали“. Въпреки опитите на Малевич оба-
че търсеното сътрудничество с новия режим 
не се осъществява и неговите мечти да види 
улиците на Москва пълни с хора, облечени във 
супрематистки дрехи, т.е. дрехи по своему функ-
ционално и естетически съвършени, сред сгради 
с архитектура, вдъхновена от супрематизма, 
никога не се осъществяват.

Все пак през 1923 г. Малевич рисува две аква-
релни скици на супрематистки дрехи, които са 
съобразени с супрематистките форми на бъде-
щия свят. Текстът, написан от него до дясната 
от двете скици, гласи: „Хармонизирането на 
формите на който и да е стил индустриална 

архитектура, независимо дали супрематист-
ко-динамична, статична или кубистична, ще 
изисква и промяна на съществуващите мебели, 
керамика, дрехи, стенни орнаменти и картини. 
Като предвиждам, че развитието на архитек-
турата ще притежава преобладаващо супре-
матистка хармония между функционалните 
форми, аз създадох проект за дрехи, приличащ 
на стенопис, основан на контраст на цветове-
те.“ Тези скици всъщност не са точно проекти 
за дрехи, тъй като не са достатъчно детайлни, 
за да могат да се възпроизведат в действител-
ност. В определен смисъл те са типичен пример 
за дрехата като произведение на изкуството: 
тотално утопични и функциониращи единстве-
но в творческия свят на самия Малевич. 

„Днешните дрехи трябва да бъдат видения в 
действие, без действие няма дреха така, как-
то една машина не може да бъде разглеждана 
отделно от функциите си.“ (Варвара Степа-
нова, 1929 г.)

Машинната естетика диктува яснота, просто-
та, функционалност с изчистени линии, създа-
ващи перфектна хармония между отделните 
части. Използването на динамично съчетание 
на геометрични мотиви е повлияно от предход-
ната работа на руските конструктивисти в 

Надежда Ламанова, 1925 г.
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живописта, т.нар. геометрична абстракция. 
Макар по-скоро декоративен, отколкото при-
същ на конструктивисткото кредо, този стил 
отваря врати на масовата продукция и така се 
популяризират геометричните, семпли форми, 
предоставящи възможности за многофункцио-
налност. Това се оказва най-успешната констру-
ктивистка идея, приложена във всични сектори 
на индустрията.

Не случайно в края на ХХ век, през 90-те, се 
развива т.нар. МИНИМАЛИЗЪМ в модата, 
функционално явление или своеобразна реду-
кция на модата в съкращения. Геометриза-
цията, опростяването и оскромняването на 
облеклото според принципите и маниерите 
на руския конструктивизъм извежда модата 
от една крайна форма на минимална прос-
тота и прагматичност до хипер луксозна 
функция и естетика.
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