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          Настоящата рецензия е изготвена въз основа на : протокол   08 ,т.1 и 2 от катедрен съвет 
на катедра „Теория и история на архитектурата”,проведен на 18.03.2019г.с които се стартира 
процедура по защита на дисертационния труд на ас.арх.Теодора Къналиева и определяне на 
състав на научно жури ; заповед 307 от 22.03.2019г на Ректора на УАСГ проф.д-р инж.Иван 
Марков за назначаване на научно жури и решение на научното жури от заседанието му на  
2019г, с което съм определен за рецензент. 

           Представени за рецензиране са комплект материали в това число : надлежно 
комплектован дисертационен труд, списък и пълни текстове на публикации по нея,хронология 
на работата по дисертацията,биографични данни и професионална биография,на хартиен и 
магнитен носител.Материалите са ясни,добре подредени и оформени и дават възможност за 
оценка освен на дисертационния труд и на личността на дисертанта и натрупването на 
професионален творчески,преподавателски и научно-изследователски опит ,особено в 
периода от зачисляването като редовен докторант на 1.04.2008г до последните месеци.Прави 
впечатление големият интервал от отчисляването ,реално от 10.10.2011 г до сегашната 
защита.Но фактът,че , след такъв интервал,се отива към защита не се е отразил на актуалността 
на темата и актуалността на научните приноси и главно,доказва трайните,а не конюнктурно 
формирани научни интереси на арх.Къналиева, което оценявам положително.  

             Дисертационният труд „Регионален модернизъм в българската архитектура” е развит на 
256 стр.,съдържащи и 182(номерирани)илюстрации,за които е оформен и отделен 
списък.Текстът съдържа и 319 прецизно формулирани бележки (под линия).Към текста са 
приложени библиография на 18 страници ( на кирилица,латиница) и списък на интернет 
източници ,също много пълно и прецизно оформени.Въпреки че  изворовата справка 



обикновено се явява задължителен,но все пак допълнителен материал,в случая това не е точно 
така,що се отнася до списъка на проучените и използвани източници за българската 
архитектура.Аз не познавам толкова подробен и пълен списък на тези източници ,който 
обхваща целият исторически живот на нашата архитектурна книжнина и го разглеждам и като 
имащ и самостоятелна библиографска и архитектурно-теоритична стойност.В заключение към 
тази обща характеристика,ще добавя,че в графическото оформяне на труда са положени 
усилия той да има характера на подготвена за печат монография,с балансирано и добре 
организирано съчетание между отделните компоненти.Графичният материал е ясен и 
оформителски добре  свързан с текста.Това прави удобно запознаването с дисертацията,а от 
друга страна ще облегчи евентуалното и публикуване като самостоятелна монография. 

            Основният текст на дисертацията се състои от въведение,три глави и заключение. 

            Във въведението(от 10стр.) ,както е редно лаконично се характеризират : актуалността на 
проблема,предметът,обхватът,обектът,целите и задачите на изследването;понятийният 
апарат;изходната хипотеза.При формулирането на модернизма като „водеща ‘архитектурна 
философия на ХХв.се приема,че с разпостранението му през първата половина на века се 
оформят регионални прояви,една от които е българската .В резултат на изследването тази 
изходна хипотеза се обогатява и уплътнява,за да се достигне до извода за качествената 
специфика и съответно,собствена ценност на „регионалните” модернизми,въпреки 
географската им периферност по отношение на  централното ядро.Това е  теза,която,в 
архитектурен аспект,кореспондира със съвременните подходи в културологията и 
изкуствознанието,за отношенията „център – периферия”. Въпреки че тя е загатвана в нашето 
архитектурознание,най-отчетливо и в съвременен мисловен контекст,по мое мнение, я постави 
в едно свое есе (от 2007г,вж.библиографията)  проф.д-р арх.Г.Станишев ,който като научен 
ръководител без съмнение е имал своята роля за самия избор и подхода към темата на 
дисертационния труд .Преценявам също така като правилен по-широкият времеви обхват – от 
последната четвърт на ХIХ в до Втората световна война,в разглеждането и на самия 
модернизъм (макар и по-схематично) и на българската архитектура (особено между двете 
войни,при това в по-широкия контекст на художествените процеси у нас). 

             Първата глава има амбициозното заглавие „Основни акценти и структура на 
модернизма в архитектурата”(57стр.).Тя,разбира се е необходима,още повече,че през 
последните поне три десетилетия у нас липсват по-цялостни публикации по темите за генезиса 
и същността на модернизма.Но,като се има предвид широкото съдържание на термина и 
множеството изследвания по темата,тя,както и изводите към нея, неизбежно придобиват по-
конспективен и обзорен характер.Тук считам,че би могло да се характеризират по-внимателно 
някои от тезите на модернизма,които се явяват катализатор на формирането и на регионални 
мордернизми,освен на „интернационален”архитектурен стил.Такава е например тезата на 
Уйлям Морис,че „архитектурата обхваща цялата съвкупност на външното обкръжение”,която 
намира продължение в архитектурата и изкуствата на „Модерна”(като обобщаващо 
понятие),във възгледите на Ф.Л.Райт ,В.Гропиус ,по-късно на Бруно Дзеви (развити през 30-те 
години ) и др. При все това,с обобщените изводи(към които могат да бъдат направении редица 
забележки) ,тази глава дава достатъчно добра основа за следващите две глави,с едно 
изключение ,на което ще се спра по-нататък. 



              Втората глава е назована „Проучване на появата и развитието на „регионалните 
модернизми”(81 стр.).Тук считам,че заглавието не отговаря точно на съдържанието,тъй като 
липсва – а по мое мнение е било необходименно именно това общо проучване на 
разпостранението на модернизма. Съдържанието се свежда до разглеждане на регионалните 
изяви на модернизма в четири зони,които „подобно на България са смислово и исторически 
свързани със Западната цивилизация”(цитат от стр.70).Това са САЩ, Латинска Америка, 
Скандинавски полуостров и Балкански полуостров(чийто обхват после е стеснен до 
Румъния,Югославия и България).Този мотив за избора на зоните определено е недостатъчен,а 
имам известни възражения по тяхното формулиране. 

                Най-напред,по отношение на разглеждането на модернизма в САЩ,като 
регионален.Самият текст разкрива,макар и непълно, достатъчно самостойния генезис и 
развитие на модернизма в САЩ,и изпреварването от него в редица случаи на европейския 
модернизъм.Това развитие и приемственост са ясно изразени по „оста” „Ричардсън – Съливан 
– Райт – Нойтра” ,една приемственост,която в Европа,по различни причини е нарушена и по-
слабо изразена.Затова,аз самият считам,че е неточно САЩ да се разглеждат като периферен на 
модернизма регион .По –скоро това е един друг „център” и особеност в развитието на 
модернизма в архитектурата е именно постоянното динамично (във времето) взаимодействие 
между тези два центъра- европейски и североамерикански. 

                 Втората ми бележка е по отношение на формулировката на модернизма в Италия като 
част от „ядрото” или „центъра”на архитектурния модернизъм,но като особен „граничен” 
случай на модернизма,както това е направено на 63-67 стр. от първата глава.Всъщност,от 
самия текст става ясно,че модернизмът в Италия идва „отвън”,така както той идва и у нас.На 
второ място,именно още в Италия модернизмът се трансформира с „регионални” 
черти,включително и поради динамиката на отношенията му с политическия 
режим(показателна е съдбата на някои от модернистите - Джузепе Пагано е разстрелян в 
Маутхаузен,Едуардо Персико умира рано в мизерия), поради по-интензивното му 
взаимодействие с неокласическата ( бързо придобила официален характер – на мястото на 
модернизма )тенденция,но и поради особеното чувство за баланс и хармония,в което се 
отразява италианската архитектурна култура ,поради търсеното  взаимодействие с 
контекста,което е чуждо на идващия от „центъра” модернизъм.Тези особености на 
италианския модернизъм намират особено ясен израз в голям брой проекти (и някои 
реализации ) за обществените сгради по окупираните гръцки острови ( те не са много 
популярни,но бяха представени в самостоятелна експозиция на Биеналето във 
Венеция,2006г.).Според мене (а и не само),сходни „регионални”черти се изявяват и в 
модерната архитектура на Испания (Х.Л.Серт),Гърция,Турция,Палестина(Е.Менделсон),Тунис и 
др. – т.е. Италия би трябвало да се разглежда по-скоро като част от „средиземноморския 
регион”на модернизма,който е не по-малко ясно  изразен от „скандинавския” или 
„латиноамериканския”. 

               Разбира се ,тези бележки трябва да приемат с уговорка,тъй като всеки изследовател е в 
правото си да развие своя гледна точка.Поставям ги във връзка с тезата ми,че при зададената 
структура на изследването,би било много полезно да има по-пълно представяне на 
„географията” на разпостранение на модернизма ,а може би и избор за анализ на  не така ясно 
обособени в литературата,но поучителни и по-близки до нас,като специфика,  региони.Такъв 



регион е,например този на Унгария,Чехия,Словакия,Словения, Полша където са силни (както и 
у нас) („виенски”) първо австрийските,след това немските влияния,където (както и у нас,но по-
слабо) са налице и изразени „източни” влияния.Все пак,считам за нужно да споделя тези 
размишления,защото считам,че темата ,засегната от арх.Къналиева в дисертацията и ,търпи и 
ще претърпи развитие както в по-нататъшната и научна работа,така и в изследвания на други 
наши колеги.Самите проучвания по региони са задълбочени.Разбира се,модернизмът в 
латиноамериканският регион не се свежда до Бразилия и Мексико,но там най-ясно се 
формират модерни архитектурни школи ,които се развиват ,в непрекъснатост,и в следвоенния 
период.Тези проучвания определено обогатяват нашата архитектурна теория,а направените 
характеристики и изводи са аргументирани. 

              Обособяването на Балканския регион е логично,с оглед съпоставката на „Българския 
модернизъм” с модернизма на най – близките ни съседи.Предложеният материал разширява 
представите ни и със съдържанието си показва,че за съжаление,ние като че ли недостатъчно 
познаваме архитектурата на нашите съседи,и сме склонни да преувеличаваме нашите 
различия.Считам,че  в раздела за Румъния би трябвало да намери място арх.Хенриета де ла 
Вранча – Гибори,която,освен другите си творби,е създател на множество сгради от 30-те 
години в Балчик и в Двореца „Балчик”,с изявен регионално (а не национално!) модернистичен 
характер,формиращи активно местният  уникален културен пейзаж 

              Третата глава има най- сложно заглавие,от две части „Регионалният модернизъм в 
българската архитектура – същност ,проявление и особености.Зараждане и развитие през 
първата половина на ХХв.”Тя е в обем от 100стр. , фактически това е най-важната част на 
дисертацията.В главата се очертават две части.В първата част, т.3.1. и т.3.2. се разглеждат 
съвкупност от обществено-обусловени фактори оказващи влияние върху развитието на нашата 
модерна архитектура и нейните художествени търсения.Тук основателно се проследяват и 
нишките на континюитет в обществото и в архитектурата ,от преди и след Освобождението 
1878г,въпреки „революционната” роля на това събитие.Формулират се и се проследяват 
обществените контексти,особено развитието на изкуствата ,сред които се развива новата 
българска архитектура;считам този подход не само за правилен,но и за необходим „ключ”към 
разкриването на основната тема  на труда. Обособени са два основни периода в  развитието :от 
Освобождението до Първата световна война и между двете световни войни.Те са безспорни,но 
от друга страна са вътрешно нееднородни и би могло да се обсъжда тяхното допълнително 
структуриране.Така,основната тема на дисертацията се разкрива най-пълно в последните 
,много наситени като информация 50-60страници,в които са обобщени фактите от голям брой 
източници.Това налага  прецизност и синтезираност на изказа,предизвикателства с които 
дисертанта се е справил,с малки изключения,много добре.Тук арх.Къналиева проследява 
внимателно европейските влияния в българската архитектура,осъществени по линията на 
образованието,което е още един повод да се види българското архитектурно развитие в 
европейския контекст.Положителна черта е и проучването на развитието на възгледите на 
българските архитекти по посока както на модерното,така и на  националното,отразено в 
различни публикации.  

             „Модернизмът в българската архитектура не е опростено преработване на европейските 
модели,а самостоятелно осмисляне на модерните идеи.” – това е важен заключителен извод 
на арх.Къналиева.Но защо и как се стига до това? Отговорът се крие,в немалка степен в още 
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Ha KaTeApa ,,Teopua n VCropVA Ha apxt4TexTypaTa" 3a 3anb.flBaHe Ha ,,6elhTe neTHa",B HoBaTa Hn

apxilreHrypHauctopwn.Toil,e,4HoepeMeHHo croBa ce RBRBa 4o6pa ocHoBa 3a npoAbnxaBaHero Ha

co6creennre t4 npoyqBaHilfl ,KaKTo v 3a Apyru lt3c.neABaHrn Ha MoAepHil3Ma Y Hac,u qn.flocrHoro

pa3BilThe Ha HoBara 6tarapcxa apxilrexrypa.

Cgnlann,ve c npeAcraBeHiln AhcepraL{iloHeH TpyA,KaKTo v1 c BcnvRV AonrrnHhre.nHt4

Marepranr,c Ko14To ce 3ano3Hax ,apx.Teo4opa To4opoea KbHarheea AoKa3Ba qe 3acnylxaBa Aa v

6t4e npnctAeHa HayirHo-o6paaoaarerHara creneH ,,p,oKrop" w ,6ez xoae6aHng ,lqe AaM

no.no)+{ilTe.nHnA cl4 BoT 3a TOBa.

flpoQecop A-p apx.T,


