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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ 

Строител на модерна България
На 8 октомври, в галерията на Българския културен институт в Прага, бе открита изложбата „Архитект Йо-
сиф Шнитер“, осъществена в сътрудничество с Общинския институт „Старинен Пловдив“, Държавна аген-
ция „Архиви“ – Държавен архив – Пловдив и проф. д. н. к. Мария Шнитер. Събитието бе уважено от Н. Пр. 
г-н Йордан Първанов, присъства и правнучката на архитекта – проф. Шнитер.

Експозицията включва 11 
информационни табла на 
чешки език с богат сним-
ков и текстов материал, от-
печатана оригинална ски-

ца на част от регулационния план на 
Пловдив, изработен от арх. Шнитер, 
негови лични вещи и пособия. Пуб-
ликата имаше възможност да види 
и снимки на емблематични сгради, 
построени от талантливия архитект, 
които и до днес са част от неповто-
римата красота на Пловдив. На раз-
дяла, посетителите получиха като 
подарък триезичната книга-албум 
„Йосиф Шнитер“ – на български, 
чешки и английски, която съпътства 
споменатата изложба. 

„Десетки са чехите, чиито имена са 
записани със златни букви като стро-
ители на следосвобожденска Бълга-
рия. Сред тях със своя принос и дело 
се отличава и архитектът Йосиф Шни-
тер. Пристигнал в българските земи 
като участник в Руско-турската осво-
бодителна война, младият чех приема 
България като своя втора родина и до 
края на дните си работи всеотдайно 
за възраждането и модернизирането 

на страната ни. Много бързо Шнитер 
успява да наложи своята архитектур-
на визия, с която обновява облика на 
редица български населени места, но 
най-вече на Пловдив – града, в кой-
то се влюбва от пръв поглед и оста-
ва там до края на дните си“, пише в 
уводното си слово към албума г-жа 
Галина Тодорова, директор на Бъл-

гарския културен институт в Прага, 
и добавя: „Убедена съм, че срещата с 
триезичното издание за Йосиф Шни-
тер, изпълнено с интересна инфор-
мация и богат снимков материал, ще 
разшири представата на читатели-
те както за личността на архитекта, 
така и за пулса на епохата, в която 
той изготвя и осъществява своите 
емблематични проекти.“

Албумът представя битието и де-
лото на арх. Йосиф Шнитер, активен 
участник в обществения и полити-
чески живот на следосвобожденска 
България. Идеята за сътворяването 
на подобно издание възниква през 
2019 – годината, в която Пловдив бе 
Европейска столица на културата. 
През 2020, годината, в която отбеляз-
ваме стогодишнината от установя-
ване на дипломатически отношения 
между България и Чехия, тази стой-
ностна книга вече е факт. Луксоз-
ното издание в обем 135 страници е 
изпълнено с интересна биографична 
информация и богат снимков мате-
риал, който разширява представата 
на читателите, както за личността на 
архитекта, така и за пулса на епохата, 

Проф. д.н.к. Мария Шнитер е магистър 
по българска и руска филология, про-
фесор по етнология (антропология на 
религията), ръководител на катедра 
„Теология“ във ФИФ на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. На-
учните сфери, в които работи, са меди-
евистика, антропология на религиите 
и всекидневието. Специализира като 
стипендиант на Фондация „Алексан-
дър фон Хумболт“ в университети във 
Фрайбург, Вюрцбург, Берлин и Кьолн. 
В периода 2000 – 2003 г. е лектор по 
български език и литература в Инсти-
тута по славистика в университета във 
Виена. Автор е на множество научни 
трудове и публикации. 

Н. Пр. Йордан Първанов и проф. Мария Шнитер в разговор за знаменития архитект
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дето се лекува, но в началото на 
1978 г. отпътува завинаги за Бъл-
гария. След войната се установява 
в Пловдив като окръжен инженер, а 
от 1886 г. е градски инженер, оста-
вайки на този пост до смъртта си. 
Йосиф Шнитер проектира десетки 
сгради – както обществени, така 
и частни, изготвя и първият гра-
доустройствен план на Пловдив. 
Именно той настоява Пловдив да 

има широка Главна улица, негова е 
и идеята коритото на река Марица 
да е, колкото се може по-широко, за 
да се предпази града от наводнения.

И до днес могат да се видят сгра-
ди, построени в характерния шни-
теров стил, между които са неоре-
несансовото Девическо училище (сега 
Пловдивска градска художествена 
галерия), Сопотската гимназия, 
камбанарията на катедралния храм 
„Света Богородица“ (1880–1881), 
„Свети Георги Победоносец“ (1881–
1883) (в Мараша), църквата в Батак 
и др. Участва активно в събитията 
около Съединението на Източна Ру-
мелия с Княжество България и като 
пионерен офицер в Сръбско-българ-
ската война. Отново практикува 
– негово дело са гимназията в Асе-
новград, църквата „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Пловдив, хотел „Метро-
пол“. Проектира и редица частни 
домове, сред които къщите на Йо-
аким Груев, Драган Манчов, братя 
Свещарови, Иван Герджиков, Иван 
Андонов, Константин Найденович. 
През 1889–1891 г. трасира новия во-
допровод от Дермен дере (Първенец) 

до Пловдив. Проектира и ръководи 
строежите на Търговската къща 
„Орозди Бак“ (дн. „Хебросбанк“ АД) 
на Главната улица – първата сграда 
с бетон в Пловдив, сградата на Тех-
ническия отдел на самата Пловдив-
ска община, камбанарията на църк-
вата „Св. Петка“. 

На 30 април 1905 г. става българ-
ски поданик. През 1914 г. ръководи 
възстановяването на Пловдивския 

водопровод. В продължение на три 
денонощия прекарва във водата 
край авариралия водопровод, пора-
ди което се разболява от пневмо-
ния и на 9 май 1914 г. умира. Погре-
бан е тържествено в Централните 
пловдивски гробища. През 1932 г., 
по молба на сина му Йосиф Шни-
тер, Общинският съвет в Пловдив 
решава да премести гроба на ин-
женер-архитект Йосиф Шнитер 
в гробно поле първа категория „на 
вечни времена“.

„Макар през столетието след 
смъртта на Йосиф Шнитер, нито 
една от неговите постройки да не 
е пострадала значително поради 
конструктивни или строителни 
„дефекти“, все пак някои от знако-
вите му творби стават жертва на 
човешката небрежност, безхаберие 
или желание за необуздани печалби. 
(…) Въпреки разрушителната сила 
на забравата, днес можем да кажем, 
че все още голяма част от творени-
ята на инж.-арх. Шнитер са съхра-
нени и продължават да очертават 
модерния облик на Пловдив“, изтък-
ва проф. Мария Шнитер.  ◆
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в която той изготвя и осъществява 
своите емблематични проекти. Тек-
стът в албума е на проф. д.н.к. Мария 
Шнитер – правнучка на арх. Шнитер, 
която го представи лично пред чешка-
та и българската аудитория в Прага.

Изданието се реализира по ини-
циатива на БКИ – Прага в партньор-
ство с община Пловдив, Държавен 
архив – Пловдив, Национална на-
учна програма „Културноисториче-

ско наследство, национална памет и 
обществено развитие“ и Почетното 
консулство на Чехия в Пловдив.

Йосиф Шнитер е роден на 16 ок-
томври 1852 г. в Нови Биджов, севе-
роизточно от Прага, като поданик 
на Австро-Унгарската империя. За-
вършва основно образование в Нови 
Биджов, гимназия – в окръжния 
град Мелник, след което постъпва 
във Политехническия институт 
във Виена. В периода 3.6.1872 г.–
15.1.1876 г. работи като чертож-
ник в кантората на бележития 
виенски архитект Ойген Швайгел. 
През 1876 г. напуска Виена и замина-
ва за Москва и само година по-късно, 
в Казанската църква до Калужката 
порта в Москва, Шнитер приема 
православното изповедание. 

След обявяването на Руско-тур-
ската освободителна война, Шни-
тер се записва като доброволец и е 
причислен към казашката дивизия 
като сапьорен офицер. В битката 
при Плевен е ранен и е награден от 
ген. Тотлебен със „сабя с дарствен 
надпис“. Завръща се в Москва, къ-


