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                                        СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р арх. Николай Любомиров Тулешков,  
асоц. член на секция „Архитектура” на ИИИ на БАН, 

хабилитиран в научно направление 5.7. Теория и история на 

архитектурата, 

 

върху дисертационния труд  

„ЖИЛИЩНО – ОТБРАНИТЕЛНИ КУЛИ НА 

БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 

ПЕРИОД” 
За придобиване на научната степен „доктор” по 

професонално направление 5.7. Теория и история на 

архитектурата, с кандидат 

арх. Радосвета Йорданова Кирова – Делчева, 
редовен докторант към сектор „Архитектура“ на Институт за 

изследване на изкуствата, БАН  

 
    Дисертационния труд е в обем от 136 страници, илюстриран с 282 

илюстрации и 2 таблици. Структуриран е в увод, три глави, заключение, 

речник на специфичните термини и библиография със 175 печатни 

заглавия и интернет публикации. 

    Преди всичко трябва да се отбележи, че за България това е първата 

обемна монографична научна разработка. До сега статии върху отделни 

кули – Белащица, Леденик, Тешово, Враца, се появяват основно през 60-те, 

70-те и 80-те години – Пеев, Димитрова, Теофилов и Левтеров, а след това 

инцидентно, например през 1997 година Фърков ще публикува за 

Пирковата кула в Кюстендил, а през 2001 година Пелтеков ще се занимава 

отново с Тешовската. Къси главно исторически описания ще се появяват в 

историческата, основно краеведската книжнина. Също така ще се 

публикуват отделни  статии, или доста къси части от монографии, касаещи 

жилищните кули от визирания период, по-приносни от които са  дело на 

Любен Тонев (1952) и Маргарита Харбова (1982). 

    По-активни в това отношение са гръцките архитектурни а и класически 

историци – Мутцопулос, Мегас, Орландос, Теохаридес, Бакрицис и в по-

ново време Сигалос и други. Само че при тях основен е по-скоро въпроса 

за средновековните манастирски пиргове, дори и тези които са от ХV – 

ХVІ век. Например Паскалис Андрудис има над 5 статии за кулите от това 

време из Атон и въобще из Халкидическия полуостров. През 2003 година 



 

2 

 

за първи път българския историк Рабовянов публикува вече обзорна статия 

върху манастирските пиргове на Балканския полуостров. Статии върху 

средновековните донжони издават също Богданович и Гордана Симич, а 

Морис и Пападопулос въз основа на археологически наблюдения ще 

свържат в своя статия гръцките кули със славяните. Извън тази доста 

разработвана тема, естествено интерес се проявява и към селищата с 

жилищно-отбранителни кули от полуостров Мани в Пелопонес, например 

трудовете на Саитас. Обобщаваща монография върху появата и развитието 

на жилищните кули на Балканския полуостров обаче и там няма. 

    Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина също така нямат 

монографични публикации върху жилищните кули от Балканския 

полуостров от времето на Османското владичество върху него. И там 

основно са разглеждани отделни образци, Например Кулата на Ненадович 

и някои други вече бейски. Но също има някои сериозни мащабни 

регионални проучвания, като тези за кулите от Босна и Херцеговина на 

Хамдия Крешевлякович, за кратовските кули на Коцевски и Хаджипецова, 

на Чурчич за средновековните до 1500 година и други, познати са високо 

стойностните по-стари постижения на арх. Дероко. 

    По-мащабни вече студийни, или монографични издания има например 

за болярските кули в Румъния (напр. Замора, 2006) и най-вече за 

албанските, които да ХХ век са от основните жилищни типове из тези 

земи. Тука може да сепосочат автори като Томо, Караискай и Риза за 

Албания и Расаим (Париж,2001) за Косово. Но и там все още не са се 

появили обобщения за Балканския регион като цяло. 

    По същия начин както в останалите балкански страни стои въпроса и по 

отношение на турската архитектурна историография. 

    Следователно докторската монографична дисертация на Кирова се 

оказва единствена за сега, която въз основа на цялостен анализ на 

информация от Балканския полуостров, очертава редица от параметрите на 

тази архитектурна типология, от въпросите на появата и развитието й до 

конкретните архитектонични, урбанистични и социални белези. 

    Именно в тази от нишите на познанието ни върху този сегмент от 

балканското архитектурно наследство, са съсредоточени основната цел и 

повдиганите за постигането й научни задачи, на предлаганото изложение.  

    След като докторанта е изследвал задълбочено съществуващите научни 

трудове и дори обикаля из съседните ни страни проучвайки на място 

обекти, той пристъпва към обосноваването на заложените чрез целта идеи 

въз основа на анализи и обобщения в снимков, графичен и табличен вид на 

събраната научна информация. Така поставя една ясна структурна основа.             

Изследването е съсредоточено от някои по-слабо проучени области в 

градоустройството на средновековния османски град, до начините на 

неговото застрояване и прилаганите жилищни типологии и конструкции. 
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    Степента на познаване на проблематиката от автора, е ясно доказана още 

в Уводната част, където след дефинирането на понятието кула и 

терминологичното разнообразие по отношение на жилищната му форма,  

подробно са очертани проучванията му върху съществуващата литература, 

както разглеждаща фундаментално архитектурата от периода, така и в 

някои детайли, включително до данни за отделни сгради. Ясно и точно 

очертава параметрите на изследването си терминологично, териториално, 

времево. Определя прецизно целите си и пътищата за тяхното постигане, 

методиката и принципите които залага. Кирова правилно заключава, че в 

нашата и чуждата литература няма фундаментални изследвания върху 

предмета на неговото проучване. 

    По-нататък изложението е структурирано в три глави, разглеждащи 

постъпателно въпросите около историческата среда, генезиса, и 

архитектоничните и градоустройствени параметри на жилищно-

отбранителните кули в тяхната логична последователност. Така автора 

правилно установява в Първа глава същността на историческия момент на 

османските завоевания и трайното установяване на ислямската власт и 

административното й и правово управления из Балканския полуостров, 

наложили още в началото „повишаването на сигурността и нуждата на 

безопастност на всички нива в ежедневието…което повлияло и върху 

архитектурата.“ Как този процес протича, е анализирано подробно и 

безупречно. Следва анализ на развитието на фортификационната 

архитектура в тези нови условия, при разпространението на барутното 

оръжие в условията на продължаващото използване и на старите 

въоръжения, като дори се посочва по-бавното протичане на този военна 

революция „в османския тил“. 

    Текста много точно се насочва към унизителната религиозна 

градоустройствена норма на т. нар. „Пакт на Омар“ и османските кануни 

от ХVІ век, представляващи разпореждания и в областта на жилищната 

архитектура, в условията на старите доосмански местни традиции, които 

по отношение на укрепеното жилище от своя страна идват още от 

древността. За целта на изследването подробно се разглеждат и то доста 

добре, доосманските донжони (и градски жилищно-отбранителни кули), 

като и ранноосманските, като поръчка, предназначение и личност на 

ползвателя. Тук се стига до извеждането на урбанистични и функционални 

заключения, като автора обосновано констатира 5 „обществено-социални 

модела…които са отражение на важната социална и пространствена 

роля,която жилищно-отбранителните кули играели“- ядро на жилищна 

резиденция, манастирски или чифлишки донжон, дервишки текиен или 

чифлишки обект, жилищно-отбранителен в рударско селище, а за Албания 

жилище на родов клан. 

    Във втора глава акцента е върху „функционалният и пространствен 

модел“ на жилищно-отбранителните кули на балканите през османския 
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период. Обстойно и аргументирано се разглеждат въпросите на 

използването и следващото от това функционално зониране и въобще 

плановата организация на кулите в различните части от полуострова. 

Анализа е много задълбочен и подкрепен с редица изводи от публикации, 

но най-вече с оригинални изворови текстове. Разгледани са дори жилищно-

отбранителни кули променили своето първоначално предназначение. 

    В тази глава автора ясно аргументира че османските жилищно-

отбранителни кули имат своите прототипи още в „древна Гърция“, т.е. още 

по стари от доосманското средновековие. Тук обаче той се е доверил на 

Прингле, който търси тази връзка за предантичните толоси нураги (Tholos 

Nuraghes) от района на гръцките крайбрежни райони на Сицилия и 

Сардиния. Но от същото това време такива кули (тюрсиси) градени също 

циклопски имат и траките. Според Ксенофонт и Асидат това били кули с 

дебели стени в центъра на обширни имения, т. е. позиционирани по същата 

общочовешка логика, каквато има и при османските чифлици. Обитаеми 

кули имат и през всички векове поне до времето на римските завоевания, 

докато в елинските колонии по бреговете на Бяло и Черно море, поне до 

сега няма установени такива. А още по-древни са кулите от Месопотамия. 

Така че най-вероятно става въпрос за древна общочовешка 

цивилизационна практика, а не за внос на балканите от Атика. 

    Но като цяло текста и в тази глава е развит отлично и в мащабите на 

цялостната общобалканската практика от периода ХV – ХІХ век. 

Изследвани са всичките им параметри в градоустройствено отношение 

като елемент от чифлиците, градските части, пътната инфраструктура, 

огражденията им, водоснабдяване и канализация, подземни комуникации и 

пр. Изследван е въз основа на многобройни примери и въпроса за тези 

кули като градообразуващ фактор, или като имплантиран елемент в 

съществуващо селище. 

    Трета глава е посветена главно върху архитектурно-конструктивните и 

архитектурно-художествените характеристики на жилищно-

отбранителните кули. Категоричен е извода, че те са „архаичен тип, 

продиктуван от логиката на хладното оръжие, който репродуцира и 

интерпретира заварената предосманска архитектурна, градоустройствена и 

социална традиция“, което е напълно вярно. По-нататък се разглеждат 

всички характеристики, в това число сеизмична устойчивост, 

фортификационни системи, архитектурен образ, планови и функционални 

схеми, конструкции, градежен материал, геометрия и габаритни размери, 

интериори, детайли – еркери, огнища и комини, умивалници, тоалетни, 

мазилки и замазки, врати, бойници и прозорци, декорации. 

    Въз основа на всички събрани данни и анализа на архитектурните 

характеристики Кирова отделя място и за извеждането на критерии за 

датиране на жилищно-отбранителните кули, но за сега върху правилно 

определени показатели само като късносредновековни (ХV – ХVІІІ век) и 
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от периода края на ХVІІІ – ХІХ век. И това заключение е точно и 

кореспондира с възможностите на визуалната преценка. 

    Заключението обобщава приносите в десертационния труд на 

докторанта, както и дава някои негови виждания за „насоки за бъдещи 

изследвания”, стъпващи върху разработената от него методика за 

изучаване на жилищните кули. Авторът прави самооценка за приносите 

постигнати от дисертационния труд, обобщено в десет точки. Приемам ги 

за напълно достоверни, но паралелно с това считам че в труда са налице 

още доста други по- дребни, но съществени приноси. 

    Трябва да се отбележи, че дисертационния труд се отличава с отличен 

научен стил на написване, чрез който ясно са защитени поставените 

задачи. В контекста му видимо се очертава доброто познаване на 

съществуващата  литература по въпроса на български език, както и на 

заглавия от редица чуждестранни автори. Използваната книжнина е 

коректно цитирана. Избрания методологичен подход на изследването е 

добре очертан и следван.  

    Арх. Радосвета Кирова е автор на 8 публикации по темата и една приета 

за печат, в наши и чуждестранни издания. Участвала е с доклади в 6 

научни форума, като в един от тях получава и награда за най-добре 

представил се млад учен (при над 100 научни доклади от европейски и 

български автори). Проучила е на място в България, Гърция, Македония, 

Албания, Сърбия и други места редица жилищно-отбранителни кули. 

Използвала е голям масив от българска и чуждестранна книжнина по 

темата, като демонстрира умения в ползването на този научен материал. 

    В последните години участва в преподавателска работа по дисциплината 

„История на балканската архитектура ХV – ХІХ век“ във ВСУ „Любен 

Каравелов“. 

    Считам, че с дисертационния си труд арх. Радосвета Кирова, успешно 

надгражда постигнатото до момента в областта на изучаването на 

жилищно-отбранителните кули на Балканския полуостров. Налице са 

сериозна предварителна проучвателна работа, изградени умения за анализ 

и извеждане на насоки в тази материя. Начина на написване разкрива 

дълбок усет на докторанта към научната работа. 

    Приложените публикации на автора, които са изцяло свързани с 

различни аспекти от темата на дисертационния труд, са публикувани в 

авторитетни списания и сборници, като повечето от тях са били изнесени 

като  доклади на научни форуми. Още с тях са заложени част от приносите 

в дисертационния труд. 

    Считам, че качествата на дисертационния труд на арх. Радосвета Кирова 

за придобиването на образователната и научна степен доктор по 

специалността 5.7. Теория и история на архитектурата, са налице и при 

това в един доста добър в аналитично и стилово отношение вид, което дава 

надежди, че автора ще се доразвие като отличен учен. 
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    Препоръчвам на ИИИ при БАН да предложи на Академичното 

издателство, включването на труда в издателския му план за 2017 година.  

    В заключение поради установените от мен обективни научни качества 

на докторанта арх. Радосвета Йорданова Кирова – Делчева, доказани с 

нейния отличен дисертационен труд и научни публикации, предлагам да й 

бъде присъдена образователната и научна степен доктор, по специалност 

5.7. Теория и история на архитектурата. 

 

София                                                                   

27.08.2014                                                   /проф. д-р арх. Николай Тулешков/ 


