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Тема на дисертационния труд: 
РЕГИОНАЛЕН МОДЕРНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА 

 

Становище от 
Проф. д-р. арх. Георгий Станишев,  

 

Представеният дисертационен труд е в размера на около 280 страници, включително списък с 

илюстрации и библиография. Изследването на Теодора Къналиева е прецизно структурирано в 

няколко глави и заключение. Заглавията на разделите трасират пътя между общото и частното, 

глобалното и локалното в архитектурната култура на Модернизма, на примера на развитието  на 

Българската архитектура от първата половина на 20 век.  

 

В историческия ракурс, очертан в работата на дисертанта, Модернизмът е разгледан като 

цивилизационна концепция за света с определни философски, икономически, социални  и 

художествени измерения, доминираща архитектурната култура на 20 век. Осъществяването на 

тази концепция е сложно структуриран процес, който има своите различни измерения, както 

универсални така и локални.  По тази причина, преди да съизмери каноничните инварианти на 

модернизма със ставащото в Българската архитектура на първата половина на миналото 

столетие, Къналиева изгражда един модел на явлението в неговия универсален контекст, 

определен от историческите му корени.  

 

Според този модел архитектурната култура на модернизма не представлява едно аморфно 

едино и монолитно цяло, но би могла да бъде разделена на две взаимосвързвни и 

взаимодействащи структури. Едната представлява относително канонично и дори догматично 

направление, стриктно следващо основната доктрина и ръководено от CIAM, – от една страна, и 

на редица частни локални проявления на модернизма във вид на негови индивидуални 

трактовки, интерпретации и адаптации, от отделни архитектрни практики, национални и 
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регионални школи, които образуват полето на неговата периферия – от друга. В този модел 

докторантът следва проучванията и логиката на автори като Чарлз Дженкс, но особено Кенет 

Фрамптън, и най-вече сър Колин Сейнт Джон Уилсън в концепцията си за «другия модернизъм». 

Така монолитното модерно движение, познато ни от класическата книга  на Зигфрид Гидион, е 

дефинирано в работата на Къналиева като сложно структурирано поле с универсално 

идеологическо ядро (център) и конгломератна структура на локални проявления (периферия). 

Прецизният анализ на докторанта представя тази «периферия» от локализиращи тази идеология 

представи и практики, наречени от Колин Сейнт-Джон Уилсън «другата традиция на 

модернизма» (Other Tradition of Modern Architecture: The Uncompleted Project), като в известен 

смисъл опонент на централната доктрина. Тази културна периферия - не дотам «героична», но 

значително по-витална, контекстуална и дори хибридна линия на развитие, исторически е 

представена от архитектурите на  Италия, Гърция, Финландия, Югославия и други страни, 

изявени като място на разпространяващия се през първата половина на 20 в модерност. Именно 

сред тях се търси специфичното място на Българския предвоенен модернизъм от докторанта. 

 

В съответствие с тази представа са артикулирани и главите на дисертацията: 

 

Първата от тях разглежда идеологическите и философските предпоставки за развитието на 

модернизма като всеобща над-национална, сега бихме казали глобална концепция за света, 

положена в основата на развитието на един универсален архитектурен език, грубо казано, лежащ 

в основата на «интернационалния стил». 

 

Втората глава разглежда проявите на локалните и националните отклонения и индивидуални 

архитектурни «ереси» установени и еволюирали в рамките на националните школи: Мексико, 

Бразилия, - в Латинска Америка, Финландска и Шведска архитектура  - в рамките на 

скандинавския модернизъм, както и Балканските специфични архитектурни диалекти в 

Югославия, Румъния и тн. 

 

В Трета глава, Каналиева се обръща към изследването на Българската рецепция на модернизма 

като философска концепция, идеология и език.  Къналиева скрупульозно проучва контекста на 

Българската архитектурна култура в нейния исторически план с оглед да определи степента на 

неговата готовност да се включи в Европейския модернистки проект.  Тази подготовка започва от 

периода на Възрожденската традиция, в която се култивира една вътрешна готовност  към 

приемане и адаптиране на чуждото, външното и универсално цивилизационно начало. 

Разглеждат се се контекстите на развитието на художествената култура - изкуства и литература  
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в първата половина на века, тяхната роля за формирането на едно ложе, в което ще влезне 

архитектурната култура и език на модерната архитектура. Къналиева разглежда този процес като 

част от един глобален модернизационен проект, в който попада Българската култура в този 

период. 

 

Анализът на докторанта разглежда процеса в Българската архитектурна култура на два основни 

етапа, разделени с времеви рамки: 

- ПЪРВИ: развитие на архитектурния процес от края на 19 в. до Първата Световна война, и  

- ВТОРИ: развитието му между двете Световни войни. 

 

На тези два етапа – според проучванията на Къналиева – отговарят и етапите на проникване на 

Европейската архитектурна мисъл: първоначално чрез внос на чуждестранни архитекти, на второ 

място - чрез образование на свои български кадри в най-добрите европейски школи на Германия, 

Австрия , Франция но и Русия, и по-късно – чрез формиране на собствено образование, основано 

предимно на базата на идеологията на Баухаус и Европейския рационализъм. 

 

В последната Заключителна Част от работата си Къналиева доказва, че архитектурата на 

България в периода на първата половина на 20 век се развива не само в контекста, но и като 

съставна част, на онзи конгломерат, който Дженкс нарича в една от книгите си модерно 

движение. Този прочит напълно съвпада с позицията на Ханс Ибелингс (European Architecture 

since 1890), който разглежда Европейската архитектура не като единен поток от канонични 

произведения, а като сноп от версии на архитектурния модернизъм създаващи груповия портрет 

на епохата на 20 век, сред които намират достойно място и архитектурите на източновропейските 

страни. Този ракурс на виждане прави обяснимо и нарастващия интерес на световната 

архитектурна общност към модернисткото архитектурно наследство на Източна Европа през 

последното десетилетие.    

 

Описвайки модерната рецепция в България, Къналиева ясно показва, че в локалният преразказ 

на модернизма, неговите навлизащи в употреба модели се сплитат и хибридизират с локалните 

архитектурни традиции.  И този извод парадоксално връща модернизма, или поне един от 

неговите универсални клонове, там откъдето той самият е възнинал, където са част от неговите 

корени. Та нали Средиземноморската традиция, Гърция и България отчасти са послужили за 

референтни дестинации  и първо източници на формирането на модернистката естетика и етика 

в самото начало на неговото установяване като универсална прогресистка концепция. Така 

утопиите на Античността, простотата и здравомислието на фолклорните традиции се проявяват 
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чрез модернизма като строителен материал за един добре сглобен и рационален свят, какъвто 

модернизмът си представяше, че е в състояние да построи.  

 

Сред явните и неявните изводи, които произтичат от научния труд на Къналиева два 

представляват специфичен теоретичен и методологически интерес: 

- оценката на определен исторически период следва да се прави чрез разглеждането на 

художествната адекватност на изследваните явления спрямо външни и вътрешни контексти, а не 

като съотнасяне и търсене на съответствие на локалните архитектури с универсалните 

канонични модели.  Съответно системата на тези оценки е изключително релативистична. Това 

което за «мейнстрима» на модернизма се възприема като консервативна реакция, замърсявания 

и атавизми, в системата на «регионалния модернизъм» се оценява като един търсен резултат от 

следването на принципа на хибридност между локалното и глобалното. 

- новаторството не задължително почива върху принципа на изобретяването на «новото» чрез 

следването на догмата на една доминираща идеология, но новаторството в една друга своя 

“ипостас”, се проявява в случаите на локалните «критични регионализми» (К.Фрамптън), като 

следствие на гъвкавата система на кръстосване, хибридизиране и адаптиране на приеманите 

отвън модели. 

 

В този смисъл бихме могли да кажем, че предвоенният модернизъм в България винаги е бил в 

известен смисъл умерен и дори «комплексен и противоречив», т.е. в този смисъл - пост-модерен, 

ако мога така да го определя, интерпретирайки заглавието на известната книга на Вентури.  

 

Работа на арх Теодора Къналиева има строго изследователски характер и се отнася към  

сегмента изследвания, които имат фундаментален принос за историята на архитектурната 

култура на България. Но освен това тя създава теоретична и методическа основа за последващи 

проучвания с по-прагматичен прицел, но с изключителна актуалност днес, пред вид 

нарастващата необходимост от система нормативи за опазване на архитектурното наследство от 

разглеждания период. В този смисъл дисертацията на Къналиева надраства историческия 

дискурс работи като една научна основа за взимане на решения в областта на КИН, и като 

методическа основа на възраждащият се в България ДОКОМОМО. Така дисертационния труд на 

Теодора Къналиева създава фундамент който тепърва може да се надстроява, да обраства с 

конкретни проучвания и приложения. Написана с естествен и жив език, дисертацията заслужава 

да бъде издадена като монография и ще представлява интерес за широк кръг читатели.  
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В заключение на моето становище, считам е че дисертационния труд на тема РЕГИОНАЛЕН 

МОДЕРНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА,  представен от арх. Теодора Къналиева, е 

отлично разработен и напълно съответства на изискванията за присъждане на научната и 

образователна степен «доктор».  

 

 

 

 

 

проф. др. архитект Георгий Станишев 

София 18.05.19 

 

 


