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СТАНОВИЩЕ 

 

От чл. кор. проф. дин Иван Илчев, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет 

За научно-изследователската и преподавателска дейност на д-р Емил Момчилов Йорданов 

кандидат за доцент по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и 

геодезия”, за нуждите на катедра «История и теория на архитектурата», обявен в 

Държавен вестник, бр. 91/02.11.2021г. 

 

 

В предложената по-долу рецензия не изпълнявам буквално всички указания, 

изложени в предложения от висшето училище образец.  Основанията ми са, че самият 

кандидат в представените материали е представил списък на публикациите си и ги е 

категоризирал съобразно поставените изисквания. Пред по-сериозни затруднения ме 

постави това, че не съм запознат с докторската дисертация на арх. Йорданов, та за мен е 

трудно да преценя какво в представените за конкурса материали съдържа нови факти и 

изводи, така че аз ще дам преценка за това, което намирам за ценно в статиите, които 

прочетох и това, към което имам резерви или не съм съгласен. 

Хабилитационният труд на д-р Йорданов е „Възникване и развитие на строителната 

култура и професията на архитекта“. Още  при пръв бегъл поглед, хвърлен върху 

изследването личи забележителната ерудиция на автора, простираща се в десетки 

хилядолетия назад във времето и обхващаща цял един континент /Европа/ и част от други 

два /най-вече Азия и преди всичко Предна Азия и североизточна Африка/. В тази връзка 

бих искал да посоча, че поне според мен, авторът трябваше още в заглавието да поясни, че 

става въпрос най-вече за проблеми от архитектурната история на Европа, а в древността и 

на Египет, и донякъде на Месопотамия. При това в изложението, дори и при най-стария 

период, има лакуни, които говорят за естествени пропуски поради простия факт, че 

обхванатият период в изследването е сам по себе си огромен. Все пак поне няколко 

изречения трябваше да се кажат за архитектурата на Урарту или Петра, да не говорим за 

засегнатия бегло ахеменидски и сасанидски Иран /още повече, че в някои от студиите, 

напр. за Синан се пише подробно за влиянието  му върху османската архитектура и оттук 

архитектурата на Балканите/ и легендарните или полулегендарни сведения в Библията за 
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древна Палестина и най-важните архитектурни постижения в този район. Трябваше да се 

аргументира и решението му да пропусне важната за история на архитектурата история на 

Индия, Китай, Япония – да не говорим за регионални явления от рода на тибетската 

култова архитектура и т. нат. 

Д-р Йорданов правилно подчертава европоцентричността на представата ни за 

миналото, формирана от историци, живеещи предимно в Европа. Оттук и липсата на 

примери за това как в Китай или Индия да речем гледат на циклите в човешката история, 

без да броим, че няма как да натикаме съществуващите в Южна Америка цивилизации – 

толтеки, олмеки, мая, ацтеки, инки, които също имат немалко постижения в областта на 

архитектурата, в стандартната за нас схема. Различията се измерват в хилядолетия. 

Авторът не пропуска и набляга съвсем правилно в текста си на това, което един автор на 

фантастични романи наричаше хроноклазъм – цивилизации, съществуващи едновременно, 

но на съвсем различно цивилизационно ниво. И действително, твърде трудно е да се 

сравнява античността с постиженията на мезоамериканските цивилизации, които 

самостоятелно, но понякога столетия по-късно  се добират до сходни архитектурни 

рецепти. При това, дори античността в изследването е ограничена най-вече до част от 

класическа Гърция и древен Рим. Липсва напр. архитектурата на Йония / с изключение на 

т. нар. Хиподамнов план/, на Магна Греция, на римската провинциална архитектура в 

Галия и Британия и архитектурата на периферните на класическия древен свят 

цивилизации, като Тракия и Дакия / с изключение на споменаването за Севтополис/ или 

Нубия. Това, което искам да кажа е, че ми се искаше да видя в уводната част на 

монографията по-подробна аргументация за логичния избор на обекта за изследване на 

автора. Всъщност аз съм съгласен с него, защото, както казва един автор на афоризми от 

19 в. „Никой не може да обгърне необятното“, но някои аналитични уговорки в това 

отношение не биха били излишни.  

Има и допълнително извинение, разбира се, за ограничаването на обекта на 

изследването - да не забравяме, че знанията ни за архитектурата на миналото зависи и от 

трайността на използваните строителни материали. Обичайният пример е Двуречието, 

където останките от отминалите цивилизации, поради климатичните особености, са далеч 

по-не впечатляващи от тези на древно египетската архитектура.  



3 
 

В предложените текстове авторът показва завидни умения в анализа и синтеза на 

явления хронологически и географски отдалечени. Нещо, което не винаги се подчертава 

другаде, е ролята на богатите и на власт имущите за развитието на архитектурата, докато 

тук тя е изведена на преден план. Дори, както убедително е доказано в едно от 

изследванията за „народната“ българска къща, става въпрос не толкова за „народната“, 

колкото за къщата на заможните слоеве, доколкото въобще може да се говори за заможни 

у нас. 

Статията „Произходът“ /тъй като заглавията на статиите и студиите на д-р 

Йорданов начесто са твърде дълги си позволявам да споменавам само първите думи от 

заглавията, за да не затлачвам излишно рецензията/ подчертава тясната връзка между 

османската и персийско-сасанидската архитектурна култура. Интересен е изводът му, че 

сравнително малка част от различията между християнската и мюсюлманска архитектура 

се дължат на религиозните характеристики. По-голямо значение той отдава на климата и 

местните традиции – нещо, с което съм напълно съгласен. Подчертава, че за да имаме 

съпоставими модели трябва да използваме съответните критерии – единство в географски 

и хронологически смисъл, единство в  хронологията и териториалното разположение, 

единство в хронологията и социално-икономическото развитие; единство в хронологията 

и религията. За първи път срещам толкова категорично твърдение за влиянието на 

централно азиатските традиции в архитектурата на особеностите на строежите в Мала 

Азия - нещо което приемам напълно /още по-ясно това личи в архитектурата на северна 

Индия при империята на Великите моголи/.  Изпитвам съмнения, обаче, към твърдението 

му, че стабилни държави в ЮИ Европа се създават по-късно от Западна Европа –  все пак 

Източната римска империя съществува към хиляда години, а България, а в по-малка 

степен Сърбия, са създавани по времето на франкската империя /която не е и впечатляващ 

пример за стабилност/. Всъщност османското културно археологическо наследство е най- 

видно, може би защото не е подложено на систематично унищожение в Босна и 

Херцеговина, та трябваше, според мен, да й бъде обърнато по-сериозно внимание. 

Напечатаната карта на културните влияния показва нещо, което едва ли е напълно вярно – 

влияния от изток и запад, които се събират в Константинопол. Някои илюстрации, 

използвани от автора, могат да подлъжат – напр. култовите центрове на Волжка България 

на тях всъщност са много късни възстановки най-вече от 20 в.  
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Статията „Нове- сърцето на легиона“ – е посветена на тема, която съвсем не е нова, 

но от сравнително по-необичаен ъгъл – този на социализацията, която е предмет на 

професионални и обществени спорове в България. . Ако не друго архитект Йорданов е 

много внимателен при атрибутиране на части от постройките и градостроителството на 

града. Много е интересно обобщението за трудностите, с които обичайно се сблъскват 

реставрационно-консервационните работи. Интересно, защо не е обърнато повече 

внимание на сравнително рядкото за нашите земи възпроизвеждане на обектите с ажурни 

конструкции.  

„Настилките на Нове „– допълва и задълбочава анализа, правен в статията, 

посветена на социализирането на археологическия паметник Нове, като разглежда 

реставрационните работи от един сравнително по-рядко срещан ъгъл.. 

„Средновековната устройствена структура на София“ – чудя се дали може да се 

говори за „/древно/българско градоустройство“ нещо което по презумпция предполага 

белези характерни за него и отличаващи се от това в съседните земи. Важно е, че се 

противопоставя на господстващата теза за влиянието на елинистичната култура, като 

споменава и за влиятелното присъствие на сасанидско ахеменидски образци.  Доколкото 

си спомням, може и да греша, Волжка България изгражда не само отбранителни валове 

хендеци, но и мощни укрепления, запазили се като традиция в Казанското ханство, които 

му помагат да се защитава срещу Московската държава. За мен е грешка позоваването без 

да бъде изразено каквото и да е съмнение ослепяването на строителя на Василий Блажени 

– известна и популярна скитаща тема, която се среща при различни народи.  

Възможности за приложение на еволюционния модел на гр. София….- Споделям 

убеждението на автора за трудността да се прогнозира урбанистичното развитие „ в 

дългосрочен аспект“. Тенденцията и съмненията на автора е стремежът да се търсят и 

предлагат дефиниции на явления – не винаги приемливи, още по-малко пък всеобхватни, 

но те опитват да структурират урбанистичното развитие в ясно различими модули. 

Революционните трансформации, според арх. Йорданов и аз съм склонен да се съглася с 

него, имат връзка най-вече с резки промени в природната средата като земетресенията, 

докато обичайният път на промени е еволюционният. Планировъчните подходи на по-

ниско ниво са по-гъвкави и по-адекватно отговарят на условията от общите 

градоустройствени планове. . 
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„Идеологията на архитектурните стилове… – Както подчертава и самият автор, 

статията по-скоро обобщава вече описвани нееднократно явления, а не открива нещо 

ново. Подчертава всепризнатото значение на Рим като генератор на стилови явления след 

рождението на Христа. Няма я, за съжаление, обаче, архитектурата на народи и държави 

извън Западна Европа – да не говорим за подражателството на Византия в руската 

архитектура, но напълно липсват и специфични архитектурни школи като арменската и 

грузинската. Няма  ги явления, които съчетават архитектурата  с определени  

идеологически влияния, като „леля деври“ в Османската империя например.  

„Изучаване и популяризиране на добрите практики…“ - е едно от значимите 

изследвания на кандидата, представени за процедурата. В него приоритетен обект за 

изследване, според автора е възрожденската архитектура в България, което си е съвсем 

логично, защото останалото и съхранено от по-ранните епохи, особено в областта на 

жилищното строителство, е много оскъдно. В проучването арх. Йорданов задава 

интересни въпроси за взаимообвързаността на реставрацията с въздействието й върху 

постоянно живеещото население, за разлика от туристите, посещаващи обектите. Авторът 

справедливо подчертава стремежа на човешките същества да установят собствения си 

комфорт в единство между природата и традиционните форми на обитаване и 

постепенното избледняване на този синтез. Той справедливо набляга върху нарушената 

традиционна обстановка и усещането за пълнота на живота, които не могат да се върнат с 

възстановяването на отделни традиционни символи. Авторът набелязва условията, при 

които може да се очаква възстановяването на историческата среда. Задава въпроса, на 

който предпазливо не дава точен отговор, за това има ли всъщност национална българска 

архитектура. Опитва да формулира характеристиките на „народното“ жилище. Аз бих 

имал резерви към самия термин „народно“, доколкото примерите, които предлага са 

свързани най-вече с жилища на собственици, принадлежащи най-малко към средната 

класа или още по-често към върховете на тогавашното общество /за да бъда коректен да 

спомена, че авторът се отнася с резерви към „чорбаджийските“ образци на архитектурата/. 

Полезни са разсъжденията му към трудностите, с които се сблъсква стремежът да се 

използват в съвременността традиционни строителни техники.  

„Мимар Синан“ е посветен на тема, за която не може да се каже, че е неизвестна, 

но при нас по редица причини не е разработена в цялост.  
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Архитект Йорданов е преподавател и преподавателският му опит личи и в 

предложените за конкурса произведения и в образователния процес, който провежда. Той 

е автор на лекционни курсове, на методически ръководства, ръководи студентски стажове, 

подпомага студентите при разработването на конкретни проекти. Трудно ми е кажа, но 

предполагам, че за студентите е интересна широтата на конкретната изследователска 

работа на кандидата, сравненията между процеси и явления в много широк мащаб. 

Същевременно, искам да подчертая, че за разлика от много други случаи кандидатът пише 

леко, на разбираем и за неспециалистите език /както той самият подчертава в 

хабилитационния си труд/, много полезни не само за студентите, но и за по-широк кръг 

читатели ще бъдат съпоставителните таблици, приложени към изследването. 

От повече от три години вече работя с арх. Йорданов в рамките на Центъра за 

върхови постижения „Наследство БГ“, където познаването му на нормативната 

обстановка, в която  прокарваме проектите си и дългият му практически опит се оказаха 

много полезни в редица трудни ситуации. Лично аз имам много добри впечатления за 

уменията му в професионалната му област и за сериозността и инициативността, с които 

се отнася към поставените му задачи. 

В заключение, смятам, че изследователската и преподавателска дейност на арх. 

Йорданов напълно отговарят по смисъла на Закона за придобиване на академичната 

длъжност „доцент“. Той притежава образователната и научна степен „доктор“ в същата 

област, задължителна за регулираните професии.  Представил е нужният хабилитационен 

труд.  Той не само покрива исканите от Закова „минимални национални изисквания“ за 

преподавателска, научна и организационна дейност, но и ги надхвърля. 

С други думи, аз ще гласувам „за“ предложената кандидатура и призовавам и 

другите членове на журито да сторят това. 

 

С уважение: 

 

Чл. кор. проф. дин Иван Илчев 

София, 6 март 2022 


