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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на сектор 

Архитектура на 10.05.2016 г. 

 

 

Изследването се състои от увод, изложение в три глави и заключение, илюстрации, 

библиография на кирилица и латиница. Трудът се състои от 136 станици, 32 табла с над 

280 илюстрации, 175 български и чуждестранни и интернет източници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита ще се състои на 29.09.2016 г. от 11:00 ч. з заседателната зала на 

ИИИзк на заседание на научно жури в състав: доц. д-р арх. Валентина Върбанова, ВСУ;  

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, УАСГ;  проф. д.а.н. арх. Маргарита Харбова; проф. 

д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк; доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк; проф. д-р арх. 

Малвина Русева, ИИИзк, резервен член; проф. арх. Христо Генчев, резервен член. 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел 

Административно обслужване на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

АКТУАЛНОСТ  

 

Интересът на автора към проблематика на жилищно-отбранителните кули през 

османския период  на Балканите е провокиран от липсата на обобщаващи трудове и 

систематични изследвания по темата. Жилищно-отбранителните кули, наследство от 

многовековния османския период, са характерни за културния пейзаж  на Балканите в 

планинските части на Албания, Косово, Македония, Сърбия, района на Олтеня в 

Румъния, Гърция. Въпреки широкото разпространение, досега този архитектурен 

феномен, попадащ в междинното поле между отбранителната и жилищната 

архитектура, е привлякъл пренебрежимо малко изследователски интерес, в същото 

време значителен брой жилищно-отбранителни кули на териториите на съвременните 

балкански държави предстои да бъдат проучени, документирани и съхранени.  

Архитектурният феномен на жилищно-отбранителните кули, чиято същност се 

корени във влиянието на войната върху архитектурата,  надхвърля метафоричния 

смисъл на познатата поговорка за дома като храм, крепост на човешката душа и я 

материализира буквално през историческите епохи, когато безопасността била 

първостепенно значение. Сложността на феномена жилищно-отбранителни кули 

изисква надхвърлянето на националните граници и поставянето на проблематиката в 

контекста на Балканите, база за разкриване на общи закономерности в развитието и 

разпространението на жилищно-отбранителни кули през османския период. 

Изучаването на жилищно-отбранителните кули в качеството им на физически запис на 

архитектурните постижения, политическата история, социалната организация, 

технологичните иновации, битовата култура е съществен инструмент за уплътняване на 

историческата картина през османския период.  

Освен в чисто епистемологичен аспект за обогатяване на познанието за 

предходни исторически периоди, изследванията в полето на историята на 

архитектурата имат практическо приложение за опазването на недвижимото културно-

историческо наследство и са предпоставка за създаването на адекватна теоретична и 

методологическа рамка за реализиране на консервационните и реставрационни намеси. 

Сред очакваните резултати от изследването на жилищно-отбранителните кули в 

качеството им на културни и архитектурни достижения на балканските народи е 

реалистична оценка и адекватно място в рамката на регионалното и европейско 

културно-историческо наследство. Пренебрегването на изследователската задача е 

предпоставка за реални загуби на физическа субстанция и културно-историческо 

познание, измерими чрез ролята на жилищно-отбранителните кули за формиране на  

културната идентичност в селищен, национален и регионален аспект на Балканите. 

 

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Очертани са етимологията на и навлизането на думата кула през общата 

османска политическа и икономическа рамка е налице във всички балкански езици, 

изместила славянското „стлъп“ или „стълп“, „стлп“, което се среща в 

средновековните Супрасълския сборник и Душанов законник, както и необходимостта 

от разграничаване от сходни функционални типове като „часовниковите кули“. 

В настоящото изследване ще бъде използвано утвърденото от Н. Тулешков и М. 

Харбова в българския архитектурен анализ понятие „жилищно-отбранителна кула“. 

В труда като синоними ще бъдат използвани понятията „жилищно-отбранителна 

кула“ и „кула“.  
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В настоящия дисертациионен труд е възприета следната дефиниция: 

Жилищно-отбранителните кули, разпространени през османския период на 

Балканите са представители на смесен архитектурен тип, съчетаващ елементи от 

фортификационната и жилищната архитектура, продиктуван от логиката на хладното 

оръжие;  годен за обитаване, пасивна и активна отбрана, който има значими социални 

функции и доминираща височина. 

 

В архитектурно-морфологично отношение жилищно-отбранителната кула  е 

масивна каменна призматична сграда, по правило на 3 или 4 етажа, с повдигнат над 

теренното ниво вход, с близка до квадрат форма в план, чиято функционална схема е 

развита във височина - еднопространствените на всеки етаж сгради реализират в най-

чист за фортификационната същност вид  идеята за развитие на функционалната схема 

във височина и замяна на хоризонталните връзки при амфиладната схема с вертикални.  

От гледна точка на военното дело жилищно-отбранителните кули осигурявали 

ефективна защита и отбрана в мащаб, адекватен на едно семейство или войскова 

единица при пренебрежимо малка зависимост от човешкия фактор. Оборудването със 

закрити огнища и функционални ниши в стените, осигуряването на собствен 

водоизточник, места за съхранение, по-големи по размери прозоречни отвори на 

белетажите са сред най-разпространените белези на жилищен комфорт в жилищно-

отбранителните кули. 

 

Къща-кула е преходна форма на архитектурния тип, характеризираща се с 

повече от едно помещение на етаж, т.е. смесена функционална схема с развитие и по 

хоризонтала, при запазена при запазена стройност - доминиране на височината над 

дименсиите в план и  запазени характеристики на за  активна и пасивна отбрана. 

Жилищна кула също е преходна, късна форма, при която от решаващо 

значение е социалната функция на сградата, тъй като е стройността и елементите за 

активна отбрана са изчезнали или сведени до минимум или имитативни и тя е 

пригодена е само за пасивна отбрана. 

Стройност на жилищно-отбранителна кула е отношението между височината 

спрямо усреднената стойност на размерите в план.  

 

Обект на изследването са жилищно-отбранителните кули през османския 

период на територията на Балкански полуостров; фокусът е поставен върху обектите, 

характеризиращи се с еднопространственост на всеки отделен етаж, изразяващ тясната 

им близост във функционален аспект с фортификационната архитектура и логиката на 

хладните оръжия.  

 

Предмет на изследването е жизнеността през османския период на архаичния 

архитектурен тип на жилищно-отбранителните кули в следните аспекти: 

 моделите на разпространение, социалната принадлежността на възложителите и 

обитателите  в светлината на специфичната структура  на османското общество; 

 функционалният модел и градоустройствените характеристики на микро и макро 

ниво; 

 специфичните архитектурно-конструктивни и стилови и функционални белези.  

 

 

 

 

ГРАНИЦИ НА ИЗЛЕДВАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
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Обективният научен подход изисква провеждането на историческия анализ в 

рамките на конкретната историческа реалност, включително в пространствено 

отношение и следователно надхвърлянето на съвременните политически граници  

поради общото политическо, икономическо и културно развитие на Балканите през 

османския период. Териториалният обхват на изследването е фокусиран върху 

балканските територии на  Османската империя, обединени в административната 

единица Румелия. Понятието „Балкани“, което смислово и географски съответства на 

османската административно-териториалната единица Румелия, ще бъде приоритетно 

използвано за означаване на териториалната  рамка на изследването. Времевият обхват 

на изследването има за долна граница Османското завоевание, а за горна граница - 

национално-освободителните борби на балканските народи, които поради своята 

диахронна хетерогенност се дефиниран с необходимата условност. Вододелът между 

военнo-политическата експанзия и упадъка на Османската империя е разгромът на 

османската армия при Виена през 1693г., заедно с друг важен хронологичен маркер е и 

т.н. ерата на Танизмата (30-те години на XIXв.) или Възраждането, предоставила равни 

права на християните.  

От настоящото изследване са изключени и ще бъдат споменавани при необходимост 

за пълнота на теоретичната, епистемологична или контекстуална рамка пирговете в 

християнски манастири; строителите и строителните школи; преходните архитектурни 

типове, жилищно-отбранителните кули в останалите части на Османската империя.  

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА  

 

Целта е преодоляване на изолираността на съществуващите към момента 

отделни национални изследвания по поставената проблематика и извеждането на 

основните механизми и модели, на които се базира устойчивостта и жизнеността на 

подчинения на логиката на хладното оръжие архитектурен тип на жилищно-

отбранителните кули през няколко вековния османския период на територията на 

Балканския полуостров – включително след т.н. „барутна революция“, промяната на 

обществено-политическите условия в Османската империя с разложението на 

тимарската военно-ленна система, през т.н. „кърджалийски период“ до национално-

освободителните борби на балканските народи. За постигане на целите на 

дисертационния труд се поставят следните изследователски задачи:  

 разкриване на по-значимите социални модели на разпространение на жилищно-

отбранитените кули през османския период на Балканите чрез анализ на факторите за 

разпространение, генезиса, както и  идентифициране на възложителите и ползвателите; 

 дефиниране на специфичния функционален модел и произтичащата от него значима 

градоустройствена роля на жилищно-отбранителните кули на Балканите през 

османския период;  

 извеждане на архитектурно-конструктивните и функционално-стилови белези, 

мотивиращи разпространението и жизнеността на жилищно-отбранителните кули на 

Балканите през османския период; 

 извеждане на критерии за датиране на жилищно-отбранителните кули на Балканите 

през османския период. 

 

 

ТЕЗА НА АВТОРА 
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Жилищно-отбранителните кули са специфичен, подчинен на логиката на хладните 

оръжия и архаичен спрямо османския период архитектурен и социално значим модел 

на обитаване и отбрана,  унаследен и усвоен от османците от заварената средновековна 

традиция, който въпреки архаичността си, поради утвърдените през балканското 

средновековие социална роля и модел за пространствено налагане на властта бил 

възприет от османските провинциални елити и характеризирал османската периферия 

на Балканите.  Въпреки трансформациите, подчинени на общите промени в 

политическия и социално-икономически климат в Османската империя, 

жизнеспособността на жилищно-отбранителните кули като архитектурен тип била 

продиктувана от тяхната значима социална и пространствена роля в османската 

периферия, както и универсалните принципи във функционално, градоустройствено и 

архитектурно-конструктивно и строително-технологично отношение, включително 

специфични противопожарни и противоземетръсни  характеристики, сложен 

функционален модел и градоустройствена роля като генератори на урбанистична 

активност, а в редица случаи – на селищно образувателни фактори. 

 

 

 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Интердисциплинарният подход е  реазлизиран чрез пресичането на полетата на 

различни дисциплини като архитектура, строителни конструкции, история, военно 

дело, изкуствознание, краезнание, исторически икономикс, технология на 

строителството и материалите. разглеждането на архитектурата като социален 

инструмент и средство за чрез осъществяване на преход между статистическия 

характер на данните от османския кадастър и архитектурния анализ е важно от 

методологическа гледна точка. Приложени аналитико-синтезен метод и системен 

подход. Анализирани са научните публикации и студии за отделни обекти в 

регионален, балкански контекст., изведени модели и закономерности в общата 

балканска рамка, а след това изводите са приложени за осветляване на обекти, за които 

липсва или е наличен оскъден изворов материал. Проведени са наблюдения на място, 

събран е и е анализиран фотодокументален и графичен полеви материал за конкретните 

архитектурни белези и детайли на отделните обекти. Методите на сравнителния 

архитектурен анализ са използвани при изучаване на графични  и картни материали за 

градоустройствения и стилов анализ.  

 

 

АДРЕСАТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Изследването е насочено към архитекти, изкуствоведи, историци, урбанисти, 

краеведи  и други специалисти – научни работници, професионалисти  и студенти с 

интереси в областта на история на архитектурата и градоустройството, както и опазване 

на наследството, обект на чиято научна, образователна  или практическа дейност е са 

архитектурата и градоустройството през османския период на територията на 

Балканите. 

 

 
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
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Изложението има три глави, които съответстват на етапите през които минава 

проучването. Всяка глава се състои от раздели, кото съответстват на различни 

теоритични постановки или различни характеристики на проучването.  

В глава 1: МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЖИЛИЩНО-

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 

ПЕРИОД се поставя историческата рамка, разглежда се комплекс от предпоставки за 

разпространение на жилищно-отбранителните кули през османския период на 

Балканите, изяснява се генезисът на жилищно-отбранителните кули на Балканите като 

архитектурен тип. В методологичен аспект първа осъществява връзка между 

статистическите по характер данни от османския кадастър и архитектурния анализ - 

извеждат се основните модели на разпространение на жилищно-отбранителни кули на 

Балканите през османския период на базата идентифицирането на възложителите и 

обитателите. 

В глава 2: ФУНКЦИОНАЛЕН И ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ НА ЖИЛИЩНО-

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 

ПЕРИОД се извежда сложния функционален модел на жилищно-отбранителните кули, 

който заедно с характеризиращата типа стройност предефинира пространствената роля 

на жилищно-отбранителните кули, изследва се градоустройствената роля на жилищно-

отбранителните кули на структуро  , квартално и  селищно  образувателни фактори. 

В глава 3: УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 

ПЕРИОД се разглеждат отбранителните и жилищни характеристики на жилищно-

отбранителните кули на Балканите през османския период, тяхното съотношение и 

устойчивост във времето, извеждат са устойчивите характеристики на жилищно-

отбранителните кули, които мотивират жизнеността на архаичния архитектурен тип 

през османския период на Балканите.  

В края на трета глава като обобщение на изводите на трите глави са изведени 

критерии за датиране на жилищно-отбранителните кули. 

В заключението се систематизират резултатите, изводите и научния принос на 

труда. Илюстрациите към съответните глави и техните раздели са групирани тематично 

в табла. Използваните източници са описани в библиография от български и 

чуждоезични издания, електронни източници. 

 

 

 

II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Глава 1: МОДЕЛИ НА РАЗПОРОСТРАНЕНИЕ НА ЖИЛИЩНО-ОТБРНИТЕЛНИТЕ 

КУЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД.  

„Моят дом е моята крепост“ 

популярна до днес поговорка от Древен Рим  

 

1.1. Общи и специфични фактори за разпространение на жилищно-

отбранителните кули на Балканите през османския период. 

Интердисциплинарният характер на изследването, което елементи от историята, 

социологията, военното дело, законодателството, отразява разбирането за 

архитектурата като универсален пространствен реализатор на материално ниво на 

комплекс от социално-политически, икономически и културни процеси. Спецификата 

на дисертационния труд изисква исторически преглед на османския период на 
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Балканите, включващ конфликти,  гранични явления  при отчитане на архитектурната 

проблематика и глобалния пространсвен дискурс център-периферия.  

 

1.1.1. Военни конфликти на Балканите през османския период 

Разгледани са периода на османското завоевание - от края на XIVв. до началото на 

XVIв., когато всички балкански територии били трайно включени в пределите на 

Османската империя, относително спокойния за населението на Балканите поради 

изместването на бойните полета период от нач. на XVIв. - края на XVIIв., както и 

изключенията на пограничните балкански региони, сцени на войните с Венеция и 

Австрия,  бунтовете сред поробените балкански народи и рударските въстания в края 

на XVIIв. и поражението при обсадата на Виена, сложило началото на упадъка на 

Османската империя; Руско-турските войни (1568 - 1917), които довели до 

освободителните войни на балканските народи. 

Отчетен е положителният икономически ефект от войните - интензивната 

търговия и стратегически производства рудодобив и преработката на желязо и ценни 

метали за изработка на оръжия, финансиране на военните действия и строежа на 

укрепления - през османското завоевание за създаване на съществена по обем и 

качество на отбранителна архитектура. Освободителните борби на балканските народи 

и нестабилността в империята са довели до строежа на нови, но и до масовото 

унищожение на жилищно-отбранителни кули - символи на османското потисничество. 

 

1.1.2 Социално-икономическа и религиозна структура на османското общество 

Разгледана е концепцията, върху която се развила първоначално османската 

държавност, включваща обществени прослойки, специфични институции и механизми 

за притежаване на поземлена собственост и контрол, които впоследствие след края на 

военната експанзия претърпяли упадък и довели съответно до коренно различен 

обществено-икономически контекст. Обобщени са характерните белези на държавната 

доктрина на Османската империя, включваща пълната еднолична власт на султана и 

притежание върху земята, състава на изпълнителния Диван, основните стълбове на 

османското общество - спахиите-тимариоти, държатели на ненаследяеми поземлени 

владения, платеният еничарски корпус и мюсюлманската интелигенция; раята и 

специфичните категории население.  Специфичните форми на собственост и 

унаследяване на земята разкриват условията за изграждане на жилищно-отбранителни 

кули. Тимарската система, която по своя замисъл превръщала натуралните приходи от 

аграрни дейности в разходи за военни кампании и до XVIв. отговаряла и за вътрешната 

сигурност, лишавала тимариотите от наследствени права и следователно мотивация за 

строителство в тимарска собственост, докато в същото време вакъфските фондации, 

гарантиращи на форма на наследственост, довели до разцвета на т.нар. обществените 

строежи.  Изключение бил мюлкът -  безусловно частно владение,  през XIV–XVв. 

често бил раздаван от султана на приближените военачалници - например на 

акънджиите Михалбег в Плевен. Дервишкият орден бекташи от XVв. отговарял за 

обучението на набраните чрез девширеме християни за еничарския корпус и поради 

сходствата в религиозния култ бил основен фактор за разпространение на исляма сред 

християните, а мевлевизмът, разпространен сред висшите представители на градското 

общество, залегнал в основата на класическите османска литература. Отказът на 

спахийската кавалерия от употреба на огнестрелни оръжия при „барутна революция“ 

през XVI и XVII в., довел до замяната й от системата за събиране и откупуване на 

данъци и увеличаване на еничарския корпус, а те своя страна - до разцвета на 

чифликчийството като поминък за османските провинциални елити и промяна в 

първоначалното устройството на  Османската империя. Упадъкът на вакъфската 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8
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институция довел до мащабни вътрешни миграции и изоставяне на населени места през 

„преселническия“ XVIIв., ангажирането на отдаващите се на бандитизъм безимотни 

селяни в частните армии на местните елити и локалният сепаратизъм през XVIIIв., 

познати като „кърджалийство“, били причина за значителни материални загуби, но и за 

масово укрепяване на селищата. 

 Представителите на висшата османска върхушка през ранния османски период, 

резидираща сред враждебна среда покореното на християнско население в османската 

провинция, притежатели на частни имения, гарантиращи наследствеността, са сред 

вероятните възложители на жилищно-отбранителни кули.  Новата социална прослойка 

на едри позмелени собственици, се нуждаела от защита на живота и имуществото, 

доказателство за което е голият брой кули в чифлици на Балканите.  

Войните с Австрия и Венеция задълбочили процесите на сепаратизъм на 

капетаните в запания серхад Босна и Херцеговина - формално тимариоти, запазили на  

практика наследствените феодални имения,  които се реализирали пространствено чрез 

жилищно-отбранителни кули за отбраната на пътища, военна администрация или 

жилищни нужди. Сходно социално и пространствено устройство имал пограничния 

полуостров Мани, Пелопонес, където фамилните кланове (сой) колективно 

притежавали по правило жилищно-отбранителна кула, оръдие, църква и гробище. 

 

1.1.3. Развитие на военното дело  

Разгледано е навлизането на огнестрелни оръжия в османската армия, които  

довели до радикалната промяна в начина на водене на война,  позната като "барутна 

революция" чрез въвеждането на специфични войскови части в османската армия от 

края на XIVв. до края на XVIв.: артилеристите (topci), бомбардиерите (humbaracı) 

навлизането на тюфеци (tüfek); а  - с мускети–кремъклийки (çakmaklı tüfek) в пехотните 

еничарски части.  Очертано е значителното вариране като вид и качество при 

огнестрелни оръжия през XVI -XVIIв. в Балканските територии на империята,  поради 

специфичните суровини и локални производствени стилове, включително наличието на 

незаконно производство и търговия, както и анахронизмът на въоръжението в 

османския „тил“ , където било използвано архаично или в най-добрия случай смесено в 

технологично отношение въоръжение и малки по мащаб артилерийски мощности за 

отбраната на крепости, който от своя страна мотивирал консервативното развитие на 

локалната укрепена архитектура в османския тил.  

  

1.1.3 Законодателна рамка 

Очертана е общата предосманска православната законодателна рамка на 

Балканите и приемствеността с древността и античността по отношение на правния 

институт на собствеността върху земята и недвижимо имущество, регламентиращ 

запазването и възстановяването в случай на унищожаване от природно бедствие или 

военен конфликт на съществуващите градоустройствени и аграрни модели. Разгледани 

са спецификите на религиозното право – шериат  (Xв.) с изискванията за полова 

сегрегация в жилищната архитектура и „пакт Омар“ (VIIв.), ограничаващ височината 

на жилищата на немюсюлманите, действащия светски канун (от кр. XVв.) и 

независимата кадийска институция. Разгледани са по-важните османски законодателни 

актове с влияние върху архитектурата и градоустройството: законите на Селим II (1566-

1574) за конфискуването на вакъфска собственост на църкви и манастири и 

премахването на забраната за църковно строителство;  рударският закон на Сюлейман  

I (1536), законът за еснафите на Мустафа III (1773), разрешението на Селим III за 

въоръжаване и укрепяването на селищата от християните през кърджалийския период;
 

каннунаме за превенция на пожарите (1559); каннунаме след земетресението в Измир 
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(1688) регламентиращо използваните строителни материали. Разгледани са погранични 

територии като Албания и Мани, Гърция, където били в сила специфичните норми на 

обичайното право с типичните кръвни вендети. 

  

1.2. Генезис на жилищно-отбранителните кули 

 

Анализиран е генезисът на жилищно-отбранителните кули в типологичен и 

хронологичен аспект. Сложният смесен архитектурен тип е разгледан в контекста на 

влиянието на жилищната и отбранителната архитектура през османския период.   

Генезисът в предходните на „барутната революция“ епохи е проследен от 

античността на територията на Древна Гърция.  

Отчетено е мястото на донжона в средновековната фортификация в светлината 

на проблема за самостоятелно отбраняващите се кули и кръстосването на жилищна и 

средновековна архитектура - донжонът и неговият аналог аналогично на манастирския 

пирг за разлика от бойните кули, оползотворявал комуникационното пространство 

между бойната площадка и теренното ниво с жилищни нива.  

Проследено е поетапното навлизане на огнестрелните оръжия и тяхната 

еволюция, довели до промени в европейската и османска фортификация и използването 

й не само за дефанзивни цели, но и за разполагане на оръжия за активен контрол над 

околността - Румели Хисар, Йедикуле, Галата в Истанбул, Килид-ил-бахър, Смедерво, 

Голубац, Холъвник, Бялата кула в Солун и др. Промените са обобщени в следните 

аспекти: изразена геометрична композиция в план, кръгла или многоъгълна форма за 

отклоняване на топовните изстрели при  по-малка височина; увеличаване трикратно 

дебелината на стените; амбразурите и скатните покриви заменили зъберите; навлизане 

на землените укрепления /бастиони/, външни контрафорси за отклоняване на топовните 

изстрели от външната страна; запълване със земни маси на съществуващите 

средновековни кули заради топовния огън. 

 Анализирани са проблемите на типологията и са дефинирани основен и преходи 

типове като  обръща се внимание на специфичното развитие на плановата схема във 

височина, при която  хоризонталните комуникационни връзки при една от схемите на 

жилищната архитектура били заменени с вертикални като  потвърждение на 

предосманския произход на архитектурния тип поради противоречието на 

еднозначните комуникационни връзки със специфичните религиозни изисквания на 

исляма за полова сегрегация в дома.  Успоредно с развиващите се във височина схеми, 

поради законодателните рестрикции на Балканите били разпространени укрепените 

къщи с хоризонтално развитие на плановата схема на заможната търговска християнска 

прослойка – Арбанаси, Банско, Копривщица, Ампелакия, Москополе и др. Преходните 

от типологична гледна точка къщите-кули включвали развитие на плановата схема по 

хоризонтала и вертикала. 

 

1.3. Възложители и обитатели, модели на разпространение на жилищно-

отбранителни кули на Балканите през османския период 
 

Ключовият от гледна точка на архитектурния анализ проблем за профилиране на 

възложителите и обитателите на жилищно-отбранителните кули е мощен инструмент за  

датиране, разкриване функционалните характеристики и  дълготрайността на 

обитаване. Релацията исторически данни – архитектурен анализ изяснява най-

отчетливите социални модели на разпространение на  жилищно-отбранителните кули в 

светлината на унаследените предосмански практики, както и трансформирането и 

усвояването им в специфичните условия на османското общество.  Разгледани са 
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мотивите за обитаване на жилищно-отбранителни кули от социологическо-

психологическа гледна точка - страх за опазване на живота и/или имуществото и 

идентификацията към определена социална група посредством обитаването – т.е. 

демонстрация на социален статус, база за жизнеността архитектурния тип, дължащ се 

на социалното разслоение в османското общество и фактор за социално-териториална 

стратификация в османската периферия. 

 

Таблица 1. Възложители и обитатели на жилищно-отбранителни кули 
наименование на 

обекта 

населено място възложител обитател датиране  

Кулата на Маро Дафни, 

Сев.Македония 

няма данни -XIIв. Мара Бранкович преустроена, 

обитавана от 

М.Бранкович 

след 1451г. 

Куртпашовата кула Враца няма данни -Курт 

паша (?) 

семейството на 

Курт паша, 

Серапион 

XVIв. (?) 

Кулата на Хърка 

Баба /Зандан куле 

Битоля, Манатир Хаджи Махмуд 

Ефенди /Кулели 

мюфти шейх или 
Хърка Баба/ 

семейството на 

Хаджи Махмуд 

Ефенди 

ок. 1635-40г. 

Жилищно-

отбранителна кула 

Пърмет, Корча, 

Албания 

цялото село цялото село, 

мъжете 

преди 1638г. 

Къща-кула Леденик, В. Търново вероятно 

наследниците на 

писаря Шемси бей 

вероятно 

наследниците на 

писаря Шемси бей 

ок.1640г. 

Кулата 

Попрженович 

Бакшич, Бихач, 

Босна 

Капетан 

Попрженович 

военна 

админстрация  

ок. 1689г. 

Кулата в Протатона Карие, Атон атонски монаси  осм. 

администратор 

1694г. 

Кулата Чолакович, 

Бачево 

Бачево, Босна Чолакович, богати 

евреи 

семейство 

Чолакович 

след 1711г.  

Кула Дженетич Вогошча, Сараево заимите Дженети военна 

администрация 

ср. на XVIIIв. 

Черич кула Стари майдан, Босна Капетан Черич  ок. 1750г. 

Кулата на Мамциос 

бей 

Царицан, Лариса Мамциос бей Семейството на 

Мациос бей 

ок. 1770г. 

Миралбегова 

/Курбегова кула 

Томина, Босна Курбег  ок. 1790г. 

Кулата 

Капетанакис  

Андровиста, Мани Капетанакис сем.Капетаниакис 1795г. 

Кула на Ненадович Валево, Сърбия Ненадович въстанници, 
работници 

1813г. 

Кула на Прокопеас  Андровиста, Мани Прокопеас военна 

администрация 

1820-1830г. 

Кула на 

Хаджитошев 

Кунино, Видинско Хаджитошев сем.Хаджитошеви, 

въстаници 

1826г. 
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Златковата, Симичевата, Саат, Срезката и Кръстевата кула в Кратово, сн. Р. Кирова  

 

 

Златковата, Симичевата, Саат, Срезката и Кръстевата кула, сн. Р. Кирова 

 

Кулите във Василики, Солунско, на чорбаджи Мано в с. Граница, Кюстендиилско и Щип, сн. Р. Кирова 

 

 

 

Кулата на Мешчиите във Враца, кула между Кратово и Злетово, кулата в с. Белащица, кулата в с Тешово, 
Гоцеделчевско, сн. Р. Кирова  
 

 

Разкрита е картината на възложителите и обитателите на жилищно-

отбранителните кули през османския период разкрива местните провинциални елити и 

население в райони със специален или привилегирован статут в османската периферия, 

класифицирани по следните признаци: 

 светски или религиозни; 

 частни или държавни (султански); 

 на мюсюлмани или немюсюлмани; 

 според специфичния социален статут на собственика/обитателя:  

- представител на полузависима местна аристокрация в полуавтономен район,   капетан 

(полузависим представител на наследствена аристократична фамилия с военна или/или 
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осигуряваща обществения ред повинност), представител на средновековна 

аристократична или акънджийска фамилия; 

- местна аристокрация военна върхушка: бейлербей, сандажакбей, спахия, и др.;  

- религиозно лице/лица –дервиш, монаси;  

- представител на администрацията: емин, писар и др.;  

- чифликчии, аяни, търговци; 

 според вида поземлена собственост на имота, в който били изградени – мюлк, тимар-

чифлик, чифлик, вакъф и др; 

 според това дали възложителите съвпадат с обитателите или не по първоначалния 

замисъл; 

 индивидуално (от отделен индивид) или колективно изграждани (от клана, 

манасторското братство, рударската общност)  

 индивидуално (от отделен индивид, семейство) или колективно обитавани и/или 

използвани – (клан, манстирската общност, еснафско сдружение, <част> от 

населението по етнически, религиозен, социален признак). 

 

Проследен е копираният от османците балкански модел на владетелска 

резиденция с донжон в ранните султански резиденции в Одрин с Чиханюма Касри и 

Кулата на правосъдието  и  Димотика - Питион с донжона на Хаджи Илбег, 

резиденцията в Плевен на акънджиите Михалбег (XVв.), а също и късния отзвук на 

този модел – оградените резиденции включващи кула - Пазвантоглу, Видин и 

Белащица, Пловдивско от края на XVIIIв., според А. Пашич жилищните комплекси на 

капетаните в Босна, които включвали двуетажен оджак и жилищно-отбранителна кула.  

През османското завоевание сред възложителите и обитателите на жилищно-

отбранителни кули фигурират остатъците от балканската аристокрация - Мара 

Бранкович, Кастриоти, а в периода XV- нач. на XIXв. -  в пограничните райони на 

Османската империя – западния серхад в Босна и Херцеговина, Черна гора и 

Хърватска, полуостров Мани, Пелопонес, възложителите и обитатели били 

представители на полуавтономната потомствена аристокрация също използвали 

унаследения архитектурен и социален модел за демонстрация на социално и 

икономическо превъзходство - Рюстемпашовата, Сюлейманпашовата и Газиахмед-

пашовата в Оджак,  Бугойно, кулите Ждралович, Ченгич и др. Доказателство за 

принадлежността на явлението жилищно-отбранителни кули към периферията била 

кулата на богатите евреи Чолакович в Бачево, Босна.  

Най-често през османския период жилищно-отбранителните кули носели 

наименованията на своите възложители или обитатели, подобно на средновековната 

традиция манастирските пиргове – кулата на Маро в Дафни, Сереско, кулата на Хърка 

Баба (Зандан куле) в Битоля, както принадлежащите известни босненски капетански 

фамилии Рюстемпашовата и Сюлейманпашовата кули в Оджак, Бугойно, 

Фадилпашовата в Биела, Попърженовата в Бихач, а също и на влиятелните кланове в  

Мани  - кулата на Капицинос в Лагада, кулата на Трикапетанидес в Трикоцова, 

Рюстемпашовата, Сюлейманпашовата и Газиахменпашовата в Оджак,  Бугойно, кулата 

Ждралович, кулата Ченгич кулата в Биела и др. Изключение от това правило била 

Чолаковата кула, построена от богатите евреи Чолакович в Бачево, Босна което е още 

едно доказателство за принадлежндостта към периферията на явлението жилищно-

отбранителни кули.  

Проследен е контюнюитета в предосманската традиция за изгражадане на 

жилищно-отбранителни кули като  инструмент за пространствен контрол на Атон през 

XV – XVIIв. - най-късно е изградена кулата на Протатона, Карея (1694) за нуждите на 

османския администратор. Изяснена е ролята на институцията „аделфация“ във връзка 
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с обитаването на притежаваните от манастири жилищно-отбранителни кули в рамките 

на  манастир или аграрно манастирско имение, очертано е усвояването на 

предосманския модела на кула в аграрно имения в чифлици на османските 

провинциални елити - Василики, Солунско и вероятно Тешово, Гоцеделческо, Леденик 

- Велико Търновско, Кула - Русенско, Септември и Белащица – Пловдивско, Ръжена-

Казанлъшко, Щип,  Мирдита -  Албания и др. 

Аналогични като модел на обитаване на кулата в Протатона за обслужване на 

османската администрация: 

 минна администрация - Стагира в Мадемохория,Халкидики, Чипровци, Кратово и др.;  

 администратор, събиращ таксите от риболов -  по съществуващата преосманска 

традиция отсядал в средновековната жилищно-отбранителна кула в Агиос Василеос, 

Халкидики. 

В периода XVв. - началото на XIXв. сред възложителите и обитателите на 

жилищно-отбранителни кули фигирират логично мюсюлмани, но и също така и 

монашески и рударски братства в райони или територии, разполагащи с определени 

привилегии – Атон, Мадемохория и др. както и полузависимата, ползваща се от 

предимството на наследствени поземлени права аристокрация в Мани (христяни) и 

Босна (мюсюлмани), отделни богати фамилии – евреите Чолакович в Бачево, Босна.  

Сред възложителите на жилищно-отбранителните кули били както светски лица, 

така и религиозни лица и общности, сред религиозните възложители били както 

монашески братства, а по-късно - членове на дервишки братства – един от ранните 

примери с известен възложител Хаджи Махмуд Ефенди (Кулели мюфти шейх, Хърка 

Баба)– Зандан куле в Битоля (Манастир) (ок. 1635-40г.), Синя кула в Арабати Баба 

текке в Тетово и кулата Дервиш Али, Дукат, Вльора образуват интересна група от 

обекти, изградени и обитавани от членове на дервишките ордени, маркиращи 

проникването на предосманската практика за изграждане на жилищно-отбранителни 

кули  в османски центрове, вероятно заедно с обектите във Флорина,  Казанлък, 

Кюстендил. Примери, свързани също с членове на ислямската интелигенция – улемата 

са кулата в с. Леденик, Великотърновско, кулата Бабич в Осиек, Сараево.  

Друг признак за класифициране на жилищно-отбранителните кули през 

османския период е според броя на възложителите  – колективни или индивидуални. 

Манастирските братства,  рударските общности, както и семейните кланове на 

полуостров Мани са примери за колективни възложители, строители и обитатели на 

жилищно-отбранителни кули. Колективните възложители на жилищно-отбранителни 

кули били по правило християни и в случаите с Протатона и Стагира, Мадемохория, 

Халкидики предоставяли изградените от тях обекти за нуждите на османската 

администрация. Колективно изградени, притежавани и обитавани при нападения и 

родови вражди от клановете били жилищно-отбранителните кули в полу-автономната 

област Мани, Пелопонес, Гърция и Албания – Тет, Пърмет и др.Данните сочат, че 

колективно използван по-късно например обекта в Казанлък - от табашкия еснаф, 

маркиращ практиката за  изграждане, поддръжка и употреба на жилищно-отбранителни 

кули от еснафски сдружения, подобно на кулите на дърводелците и грънчарите в 

Сибиу, Румъния (XVв.).  

Изследването на възложителите и ползвателите показва, че не винаги 

възложителите на дадена кула били и нейни обитатели – примери за това са 

изградените с колективни усилия кули в Протатона и Мадемохория, вероятно в 

Етрополе, предоставени за обитаване от османската администрация след промяна на 

законодателния регламент в империята. Капетанските кули в Босна били обитавани в 

определени случаи от  техните семейства, а в други случаи - от военните гарнизони на 

капетаните.  
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След кърджалийския период, който предизивикал вълната от терор и масово 

укрепяване на селищата по българските земи, вклюително изграждането на  кули, през 

XIXв. след промените през епохата на Танзимата редица жилищно кули били изградени 

от християни кула на чорбаджи Мановата в с. Граница и Владишката кула в с. 

Соволяно, Кюстендилско, Долнобешовския манастир, Врачанско; кулата на 

Хаджитошеви в Кунино, Видинско е един от ранните примери по българските земи, 

изграден от заможни християни. 

 

 

Раздел 1.4. Изводи от Глава 1. Жилищно-отбранителните кули като социални и 

пространствени инструменти за налагане на османската власт в периферията. 

 Въз основа на анализа на факторите в първа глава е разкрито разпространението 

на жилищно-отбранителните кули в османската периферия поради усвояването на 

утвърдена в предосманския период практика за използването им в качестовто им на 

инструменти за пространствен контрол. Като резултат са синтезирани следните  модели 

на разпространение на жилищно-отбранителните кули: 

 жилищно-отбранителна кула в рамките на жилищна резиденция; 

 жилищно-отбранителна кула в христянски култов комплекс; 

 жилищно-отбранителна на дервиши – в чифлици или теккета; 

  жилищно-отбранителна кула на провинциален елит в аграрно имение (чифлик);   

 жилищно-отбранителна кула, обслужваща османската администрация в район със 

специфичен статут; 

 жилищно-отбранителната кула, изградена, притежавана и обитавана колективно от 

родов клан.  

 

 

 

 

 

Глава 2: ФУНКЦИОНАЛЕН И ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ НА ЖИЛИЩНО-

ОТБРНИТЕЛНИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ 

ПЕРИОД.  

„Къщата е машна за живеене.“ <“A house is a machine for living in.“> 

Льо Корбюзие <Le Corbusier> 

 

2.1. Функционален модел на жилищно-отбранителните кули на Балканите през 

османския период. 

 

Установена е сложната функционалнoст на жилищно-отбранителните кули през 

османския  период, проследяема още при античните и средновековните им 

предшественици. Мултифункционалният модел на жилищно-отбранителните кули 

включвал освен основополагащите за архитектурния тип обитаване и отбрана, 

различни допълнителни функции, които се допълвали и наслагвали във времето: 

 складиране и съхранение,  

 наблюдение и контрол, 

 специфични – производствени, религиозни, военно-административни и др. 

На базата на изведените социални модели, функционалният анализ на жилищно-

отбранителните кули разкрива съществени характеристики, обуславящи жизнеността 

на архитектурния тип, предефиниращи от своя страна пространствената роля в 
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урбанизирания и извънурбанизиран пейзаж през османския период на Балканите. 

обектите били употребявани и за съхранение на ценни суровини, материали и 

инструменти, наблюдение и контрол над околността, както и за други специфични 

дейности от производствен, религиозен характер и др. Всички обекти от разглеждания 

тип имали пасивни и активни защитни функции. 

Анализиран е проблемът за дъготрайността на обитаване чрез изследване на 

присъствието на обуславящи обитаването функционални елементи като огнища и 

комини, функционални ниши, тоалетни, водоснабдяване, канализация, вентилация и др. 

и на тази база са синтезирани основните типове обитаване, които било възможно да се 

смесват или променят в хода на експлоатация: 

 постоянно обитаване: кулата на Маро в Дафни, Сереско и Арбанашкият пирг, кулите в 

арсантите на Атон, кулата  Ждарлович в  Босна, Зандан куле в Битоля, Македония и 

др. 

 сезонно обитаване - Ръжена-Казанлъшко, Тет-Албания, Кула–Русенско, Раяновци-

Видинско и др. – по засвидетествания още от античността модел на кули в аграрни 

имения; 

 пребиваване на ротиращата се според законовия регламент през определени времеви 

периоди османска администрация – емини, кадии, санджак бейове и др. в полузависими 

райони - Протатона в Карея, Атон и Стагира, Мадемохория, Халкидики; вероятно 

кулите в Етрополе и Тешово, Гоцеделчевско.  

 

Наследеният от османските елити модел на жилищно-отбранителна кула в 

аграрно имение - чифлик, служеща за съхранение, обитаване и отбрана и наблюдение 

на околността, чиито континюитет е добре проследим за монашеските аграрни имения 

в Северна Гърция е илюстриран от примери на цялата територия на Балканите - 

Леденик - Великотърновско, Септември - Пловдивско, Ръжена - Казанлъшко, Кунино - 

Видинско, с. Черменика, с. Горани, на Мик Соколит в Албания и др. Наблюдението, 

характерно за доминиращите пейзажа и контролиралищи околните дейности чифлишки 

кули, било аналогично за кулите в рударски селища - Тешово-Гоцеделческо, Етрополе, 

Самоков. Според спомените на местни жители кулите в Казанлък и Етрополе участвали 

в системите за отбрана през кърджалийския период. Късната кула в Бряновщица, 

Пловдивско била използвана като гранична митница на т.нар „Тъмрашка република“, 

горски пункт, партизански заслон, туристическа хижа.  

Обръща се внимание на диференциране на архитектурния тип под влияние на 

обществено-политическите условия протекло–наблюдателната функция се реализирала 

по-късно в беклеметата и отчасти в часовниковите кули, част от които били 

преустроени съществуващи жилищно-отбранителни кули.   

Дадени са примери за обекти с водеща складовата функция: в манастирите 

скевофилакии и библиотеки, служещите включително за последна точка на отбрана  - 

Кутлумуш (1508), Великата Лавара, Серес; в рударските центрове, особено при 

наличието на монетни дворове като в Кратово, вероятно обектите служели като 

сейфове за съхранение на ценни метали, монети, оръжия, строителни материали и др., а 

в чифлиците – на инструменти и земеделска продукция.  

Маркирани са различни специфични функции. Употерба за религиозните цели: 

Зандан куле в Битоля на дервиша Хаджи Махмуд Ефенди (Хърка Баба) служела за 

реликварий и библиотека в отзвук на архаична християнска традиция, в кулата 

Етрополе според Тацов отсядали за мюсюлмански духовници за  религиозни събирания 

и еврейски търговци. 

Данни за използването на жилищно-отбранителните кули  за отделни 

производствени дейности в подсказват при повечето случаи вторичното им въвеждане:  
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 стругарство -  кулата в арсантата на Ивирон;  

  рудо- и металообработка с. Тешово – Гоцедлечевско, Кратово, Стагира; 

 сушене на кожи -  Казанлък.  

Жилищно-отбранителни кули в пограничните райони на Османската империя, 

където се запазила наследствената аристрокрация, изпълнявали специфични функции, 

свързани с военната организацията:  

 военно-административни офиси –  Бихач, Стари Майдан-Босна,  

 наблюдателни постове по пътищата.  

 укрития при кръвни вендети въоръжени конфликти -  притежаваните от клановете в 

Мани, Пелопонес и Албания обекти; 

 затвори и тъмници (XIXв.) - Пирковата кула в Кюстендил, Враца, Белащица- 

Пловдивско, Кратово, Битоля, Струмица, Валево-Сърбия.  

Съвременните функции на жилищно-отбранителните кули са предимно 

музейни:  Валево - Сърбия, музеят на майка Тереза в Бейската кула в Скопие, 

Симичевата кула в Кратово, Куманово, Куртпашовата кула във Враца, Рюстемпашовата 

кула в Оджак, Босна и др.  

 

2.2.Градоустройствени характеристики на жилищно-отбранителните кули на 

Балканите през османския период. 

Дефинирана е пространствената роля на жилищно-отбранителните кули както 

във и извън населените места и в селищнообразувателните процеси, в макро и микро 

мащаб – фактор за  жизнеността на жилищно-отбранителните кули като архитектурен 

тип през османския период на Балканите.  

Анализирана е ролята на жилищно-отбранителните кули като вертикални за 

наблюдение на околността от високо и ориентир за намиращите се на земята, 

гарантираща ролята на важни звена в комуникационните системи от 

прединформационната ера поради характеристичната стройност и фундаменталния 

човешки инстинкт за наблюдение на света от високо място. 

 

2.2.1.Макромащаб 

Направен е преглед на многобройната топонимия на терирорията на Балканите , 

свъзана етимологично с корена кула - стотици местности, квартали и селища като 

доказателство за  значимата пространствена роля на жилищно-отбранителните кули в 

миналото, вк в ролята им на градоустройствени доминанти в селищния пейзаж през 

османския период на Балканите – кулите във Враца, Леденик, Септември, Струмица, 

Тетово, Тешово, Щип, Кавадарци и др.  

Исторически засвидетелствани предосмански примери за жилищно-

отбранителни кули - ядра за формиране на селища в Северна Гърция са обектите в 

Агиос Василеос и Галатиста на Халкидики,  арсантите на Атон, около които 

впоследствие били добавяни различни обслужващи сгради. Изказана е хипотезата за 

аналогичен модел на изгражадене на жилищно-отбранителната кула в с. Тешово, 

Гоцеделчевско в аграрно монашеско имение XVв., около която впоследствие се 

формирало  благодарение на хидрогеоложки дадености и горските масиви рударското 

селище, подкрепена от христянската топонимия в района и конкретните архитектурни 

белези на сградата.  

Примери, илюстриращи селищнообразуващата роля на кулите в аграрни имения 

на османските провинциални елити са Газиахмедовата кула в с. Оджак, Бугойно, Босна; 

кулата на местен клан в Джур, Мирдита, заедно с част от многобройните според 

сведенията Й. Г. Хан и воеводата Търбич кули в–районите на  Мат и  Мирдита, 

Албания, както и част споменатите от Евлия Челеби кули във всяко село в Македония,
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кулата на Ахмед бей, ядро на с. Кула, днес квартал на  Русе; кулата край Леденик, която 

послужила за ядро на възстановяване на селище след опожаряването му; кула в 

едноименното врачанско село в нач. на XIXв., ядро за  възстановяване на обезлюденото 

Сениче. 

Ядра за формиране на квартални структури били  кулата в едноименния квартал 

на Казанлък, кулата Абазович в едноименния квартал в Бистрица, Босна, кулата Черич 

в с. Велика Руишка, Босанска Крупа, вероятно кулите в Етрополе, Скопие и Битоля. В 

Кюстендил е имало общо 3 или 4 жилищно-отбранителни кули, в Бачево, Горни Вакъф 

и Ожак, Бугойно имало по три кули, Градачац – две кули. В с.Любушки, Босна, имало 

седем кули, разположени съответно в отделните махали на различните родове.  

Очертана е сходната урбанистична структура на селищата в райони като Северна 

Албания, Мани и Местия в Казказ, отразяваща клановата структура на обществото – 

дисперсна, без главен обществен център – с. Кита, Мани и с. Чазхаши,Ушгули, Грузия; 

както и на рударските селища, формирани съобразно хидрогеложките  ресурси за 

преработвателните мощности – Етрополе, Тешово - Гоцеделчевско и др.; също и 

обитаваното от богати търговци и висшия клир с. Арбанаси.  

Специално внимание е отделено на рударския център в Кратово, където днес са 

запазени едва половината от съществувалите в миналото дванадесет жилищно-

отбранителни кули, изказана е хипотезата   заизграждането им от  заетите с 

рударството аристократични фамилии Пепик, Бойчик и др. и обслужване на 

многобройната минна админстрация;  изследвани са аналогични като структура селища 

на Кратово. 

Очертана е ролята на кулите, контролиращи и наблюдаващи важни пътища, 

които в определени случаи маркирали граници - кулата в Бряновщица, Бойково, 

Пловдивско на т.нар. образувание „Тъмрашка република“, използваните през 

османския период кули Агиос Георгиос и Мармарион до Амфиполис, на Виа Егнация, 

Халкидики, Круна-Халкидики, Кочани и др. ; а в други случаи тези обекти се 

превръщали в ядра на селищни структури – например обитаемите предосмански кули 

Халебия и Тара заедно със моста, в Мостар подновен с каменен по заповед на 

Сюлейман Великолепни през 1566г. 

 Посочени  са примери за обекти на територията на Балканите, изградени в 

съществуваща селищна структура - Рюстемпашовата и Сюлейманпашовата кула - 

Оджак, Бугойно; Зандан куле- Битоля, Бейската кулата - Скопие, които обаче били 

разположени в периферията на селището и вероятно имали сходна роля с тази на кулата 

в Казанлък.  

 

 
Кули в селищтната структура на: 

с. Кита, Мани, Пелопонес (източник: Saitas, Y. Mani. Melissa Publishing House, Athens, 2001);  

с. Чазхаши Ушгули, Сванетия, Грузия (източник: Site Conseravtion plan of village Chazhashi, Ushguli 

Community, Upper Svaneti, Georgia, World Heritage Site, ICOMOS, Georgian National Committee, 2000-

2001)  

и Кратово (източник: Коцевски, С. Кратово древен град, Скопие, 2005) 
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2.2.2. Микромащаб 

Определени са специфични  структури на микро градоустройствено ниво, 

формирани при жилищно-отбранителните кули: 

 ограден с висока каменна ограда двор,  

 собствен водоизточник – речен канал, кладенец, чешма, щерна, 

 подземни проходи за евакуиране при обсада. 

Анализирана е функционалната роля на високи каменни огради, както и тяхното 

разпространение. С цел повишаване на възможностите за отбрана, жилищно-

отбранителните кули често били оградени с, в редица случаи - с бойници, - т.е. 

аналогично на крепостни стени, допринасяли за формиране на „укрепена единица“, и 

били използвани както при жилищните резиденции на османските елити, така и при 

манастирски или индустриални дворове - Пирковата кула в Кюстендил, кулите в Щип, 

Кавадарци, Етрополе, Белащица - Пловдивско. Посочени са примери за обекти, за 

които са налични данни, че не са разполагали с ограда - Леденик.  

Отбелязано е наличието на обширен двор като фактор за разполагане на 

жилищно-отбранителните кули в свободен, незастроен район в землището на селището 

и следователно формирането на квартални структури – Казанлък, Скопие, Кита - Мани, 

Пелопонес. 

Типично за жилищно-отбранителните кули е практиката за подсигуряването със 

собствен водоизточник, унаследена от средновековнието – кладенецът в Хрельовата 

кула, щерните на кулите в Северна Гърция: 

 кладенец в приземието - Рюстемпашовата кула в Оджак, Бугойно и Ферхадбеговата 

кула в Белемици в Босна, Зандан куле в Битоля;  

 воден резервоар в приземието: бурета - трите кули в Царицани и района; воден 

резервоар, достъпен през подземен проход: Алиманската кула в Кратово;  

 водопроводна инсталация в сградите или  чешма в двора  - Тешово - Гоцеделчевско, 

Демирхисар, Етрополе, Довлици, Солакова кула, кулата Ждралович.  

 речен  канал в оградения двор или разположени до река - Чатица кула, Мостар и 

Мустафапашич в Осиек, Босна; Септември-Пловдивско и Леденик-Великотърновско. 

Разгледани са познатите от обекти като укрепените къщи в Банско, Мелник и др. 

подземни проходи за евакуация на обитателите на жилищно-отбранителни кули в 

случай на обсада: Ждралович - Босна, според Мечев - Тешово – Гоцеделчевско и др.  

 

2.3. Изводи от Глава 2 Жилищно-отбранителните кули като селищно-

образователни фактори и катализатори на урбанистични процеси. 

 В резултат на изследванията на първи раздел на втора глава са направени 

следните изводи, очертващи жизнеността на архитектурния тип през османския период: 

 дефинирана е  мултифункционалността на жилищно-отбранителните кули, кодирана в 

генезиса и включващ наслагване на различни функции в хода на времето; 

 изведени са основните функции - обитаване и отбрана -  както и  допълнителните 

функции: складиране; наблюдение и контрол, произтичащи от изявената стройност на 

жилищно-отбранителните кули; специфични: производствени – Тешово-Гоцеделчевско, 

Казанлък; религиозни –Атон, Зандан куле-Битоля; затвор – Валево, Белащица и др. 

 

В резултат на изследванията на втори раздел на втора глава е дефинирана е 

съществената пространствена роля на макро градоустройствено ниво в урбанизирания 

и извън урабнизиран ландшафт в следните аспекти спрямо хронологията на 

урбанистичните процеси: 



- 21 - 
 

 ядро на формиране селищна структура – в аграрно, рударско селище, пост за 

наблюдение по важен път или отделен квартал -  Русе, Бистрица и Оджак в Босна и др; 

 изграждане в рамките на съществуваща селищна структура - Кратово, Враца и др. 

На микро градоустройствено ниво, включващо  непосредствената ситуация 

около сградите, са разгледани характерните структури, с които разполагали жилищно-

отбранителните кули в рамките на прилежащия имот – каменни огради, подземни 

проходи и водоизточници. 

 

 

 

Глава 3: УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩНО-

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД 

„Бъди здрав и солиден като кула, чиийто връх 

 устоява на всички пориви на ветровете.“ 

 Данте Алегиери 

3.1. Архитектурно-конструктивни и технологични характеристики на жилищно-

отбранителните кули на Балканите през османския период. 
 

3.1.1. Противоземетръсни характеристики на жилищно-отбранителните кули на 

Балканите през османския период 

Обръща се внимание на противоречието между определящата за типа стройност 

и конструктивна система с носещи стени, предопределящи уязвимостта на сеизмични 

въздействия на жилищно-отбранителните кули от една страна и доказателствата в 

историческите извори за високата устойчивост на обектите при земетресения - Бейска 

кула в Скопие при разрушителния земетръс 1963г., Пирковата кула в Кюстендил - 

земетресението през XVIв. и др.  

Разкрити са типичните архитектурни белези, залегнали в замисъла за 

антисеизмичен дизайн за балансиране на негативната в сеизмично отношение 

стройност на жилищно-отбранителните кули - характерните планови и обемни 

решения, залегнали в същността на архитектурния тип, целящи директно отвеждане на 

товарите, илюстрирани на практика от всички примери на Балканите: Тешово - 

Гоцеделчевско, Белащица - Пловдивско, Кочани, Кратово, Тет, Албания; Пирковата 

кула в Кюстендил, кулата на Хърка Баба в Битоля, Бейската кула в Скопие; кулата на 

Мамциос в Царицани, Лариса; кулата Рюстемпашич в Оджак, Бугойно, Босна; кулите 

в Леденик- Великотърновско; Етрополе и др.  

• симтерия в план едновремнно спрямо хоризонталната и вертикалната ос;  

• опростен, неразчленен, призматичен обем и гладки фасадни плоскости; 

• равномерно разпределяне на носещите елементи по периферния контур; 

• липса на големи по размер отвори в долните етажи с изключение на входа, който по 

правило също бил повдигнат на първото надземно ниво. 

Оценено е поведението от сеизмична гледна точка  за симетрия в плановото и 

обемно решение на широко разпространените при късните примери, но познати още от 

XVв. (крепостта Тутракан) дървени  дървени еркери (чатми) и балкони за наблюдение,  

добавените дървени надстройки – Мешчиите във Враца, Етрополе. 

Изведени са характерните строителни и архитектурно-конструктивни и 

тхенологични методи за подобряване на сеизмичното поведения на жилищно-

отбранителните кули: 

• намаляване на дебелината на стените във височина, обикновено в 3 стъпки във 

вертикала, съобразени с позицията на етажите - дебелината на стените варира 

съответно от 1,22м до 0,98м при Зандан кула в Битоля (XVIIв.), от 0,95м до 0,67м при 
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Рюстемпашовата кула в с. Оджак, Босна; от 1,20м до 0,85м при Пирковата кула в 

Кюстендил (XVв.), от 1,5м до 0,8м при кулата в с. Тешово, Гоцеделческо (XVв.). 

• масивните засводявания, разположени обичайно в критичната една трета от височината 

(над сутерена) - Куртпашовата кула във Враца, кулата на Хърка баба в Битоля, 

Златковата, Кръстевата, Хаджикостовата, Саат (в първите две нива), Симичевата  

(във всички нива) в Кратово и др. 

• високо качество на градежа и свързващия развтор – Тешово - Гоцеделческо, Скопие, 

Битоля, Кратово – на практика всички; 

• обрамчване на полетата от кеманна зидария в ъглите на сградите - Етрополе, Тешово-

Гоцеделчевско, Рюстемпашовата кула в Оджак, Босна и др.; 

• коравината на дървените междуетажни подови конструкции, осигурена от солидните 

сечения на гредореда и добре уплътнения блокаж; 

• вградена сантрачна система.  

Характерната масивна каменна зидария на ограждащите стени, често попълвана 

грижливо  дребни камъни във фугите – Тешово - Гоцеделческо, Мани, бива фугирана 

на равна или дълбока фуга или защитена с цялостна външна мазилка. Използването на 

качествен варов разтвор допринасяло за повишаване на антисеизмичната устойчивост 

чрез редуциране на дебелината на стените и мъртвите тегла при увеличаване на 

подпорните разстояния, височината и етажността – Тешово, Гоцеделчевско, Белащица-

Пловдивско, Пирковата кула в Кюстендил, Враца, Етрополе, Оджак, Бугойно, Босна. 

Сантрачната система за сеизмично усилване на носещите стени във варианта opus 

Incertum cum Ligno B (видими сантрачи) постепенно изместила напълно през късния 

османския период специфичните средновековни зидани слепи куполи, аркосолии и др. 

и масивните засводявания – Етрополе, Септември и др.  
 

 
Градеж на кулите в с. Тешово, Гоцеделчевско, Пирковата кула в Кюстендил, кулата на Мешчиите във 

Враца, кулата в Етрополе, сн. Р. Кирова 

 

Изведени са доказателства от архитектурно-конструктивно естество относно 

датирането през XVв.на Пирковата кула в Кюстендил – поради преизползвани антични 

тухли и за  кулата в Казанлък с клетъчната зидария, поради употребата на тухлата 

XVIв. нататък единствено за декорация. 

Във връзка с високото качество на градеж целенасоченото разрушение е 

изведено като най-разпространената причина за загубата на жилищно-отбранителните 

кули, наред със  социалното значение в следните аспекти:  

•  разрушаване, опожаряване по време на и веднага след освободителните борби на 

балканските народи -  България, Сърбия, Гърция – на кулите като символи на 

феодалния гнет, заради употреба им като тъмници - Върбени, Каленик, Битолско и др.  
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• разрушаване за преизползването на скъпия строителен материал камък за жилищни и 

обществени сгради, най-често-училища – Тешово -  Гоцеделчевско; Василики - 

Солунско, Белащица-Пловдивско, Етрополе, Казанлък,Ръжена-Казанлъшко; 

Царичината кула в Кратово; Газиахмедовата кула в Оджак, Босна и др.  

Очертан е обратният случай на преизполване материали от разрушени сгради за 

изграждане на кулите във Чипровци, Велес и Валево, Сърбия. 

 

 

Изведени са специфичните противоземетръсни решения: 

• диагонални  укрепвания в равнината на междуетажните подови конструкции – Тешово-

Гоцеделчевско, Рюстемпашовата кула –Оджак;  

• укрепването с контрафорси, играещо роля и за отбиване на топовни удари - 

Куртпашовата кула - Враца, Уранопули-Халкидики;  

• събирането на ограждащите стените във височина във форма на слабо изразена 

четириъгълна призма (също за отбиване на топовни удари) - Рюстемпашовата кула –

Оджак, Бихач, Етрополе.  

Разгледни са предимствата от архитектурно-конструктивна гледна точка – за 

засводяване- на еднопространствените жилищно-отбранителни кули - форма в план на 

квадрат или правоъгълник с близки до квадрат размери; а при симетричните в план и по 

верикална къщи-кули – правоъгълник с компактно съотношение между страните.  

 Изготвената е таблица с размери показва, следните закономерности: 

• варират на размерите вплан между 5м и 10м, най-често между 6 и 8м,  

• размери в план до 8м най-често са използвани за индивидуални нужди,  

• над 8м – по правило за колективно обитаване или специфични военно-

административни функции.  

 

Размери в план на еднопространствените жилищно-отбранителни кули на 

Балканския полуостров 

 
обект, нас.място датиране размери в 

план 

Оригинална 

височина 

Височина-

запазена 

Пиркова кула XVв. (?) 8,25х8,35м ок. 14, 50 м 14, 50 м 

Тешово XVв. (?)  мин. 15м 13-13,50 

Круна XVв. (?) 7,30х7,30м ок.13-14м 13,50-14.50м 

Мешчиите, Враца XVIв.(?) 5,90х5,90м ок. 14м, засводено 

най-долно ниво, в 

момента вкопано 

10,40м, едно 

ниво вкопано  

Куртпашова, Враца XVII- XVIIIв. (?) 10,20х9,85м 13,40м 24,55м – с 

надстройките 

за часовника 

Струмица XVIIв. (?) 9х6м 5 етажа, вкл. 

партер+ 

приземие 

- 

Сараньово края на XVIIIв. ок. 10х10м ок. 24м - 

Белащица, Пловдивско края на XVIIIв.  до към 10-11м ок. 13-14м 

Кулата на Мамциос 
бей, Царицани,Лариса  

 ок.5,50х5,50м ок. 15м ок. 1770г. 

Флорина края на XVIIIв. (?) 6,82х6,80м ок. 5,50-6м на два етажа 

(поне) 

Зандан куле Ок. 1635-40г. 5,60х5,35м 10,95м 10,95м 

Кочани  XVI - XVIIв. (?) 6,60х6,60м 18,50м 18,50м (23м с 

надстройката) 

Симичева кула, 

Кратово 

XIV-XVв. (?) 7,85х7,85м ок.18,50м ок. 18,50 



- 24 - 
 

Златковата кула, 

Кратово 

XVI - XVIIв. (?) 6,30Х6,30м ок. 12,50м ок. 12,50м 

Саат кула, Кратово XVI - XVIIв. (?) 8,40х7,70м ок. 19м ок. 19м  

Кръстевата кула, 

Кратово 

XVII-XVIIIв. (?) 6,70х7,70м ок. 16м ок. 16м 

Аджикостовата 

кула, Кратово 

XVI - XVIIв. (?) 6,70х6,50м Разрушена, ок. 5-6м 12-14м? 

Рюстемпашовата кула, 

Кратово 

XVIIIв. 8х8м 15м 15м 

Срезката кула, Кратово XVII- XVIIIв. (?) 6,45х6,45м ок. 13м ок. 13м 

Кулата Ненадович, 

Вальево  

XIXв.  9,80х9,70м,  17.50 м 17.50 м,  

четири етажа 

 

 

3.2.1. Противопожарни характеристики на жилищно-отбранителните кули на 

Балканите през османския период 

Изведено е същественото значение на устойчивостта  на пожар на жилищно-

отбранителните кули, важна част от мерките на пасивна защита при отбрана, за 

устойчивостта и жизнеността на типа – доказателство са примери като кулата 

Аблакович, единствената оцеляла сграда след опожаряването на Сараево от 

Е.Савойски, къщата-кула в Леденик, Великотърновско и Сюлейманпашовата кула в 

Оджак, Бугойно, Босна, оцелели след опожаряване съответно един и два века, за да 

бъдат реставрирани. 

На базата на архитектурно-конструктивнен анализ на типа са разкрити 

пожарозащитните мерки, залегнали в конструктивните решения и употребата на 

материали:  

• масивен каменен или по-рядко тухлен градеж; 

• липса на отвори или отвори с ограничени размери в долните етажи като мерки срещу 

проникване на пожар отвън; 

• засводявания; 

• блокаж (каменен пълнител на варов разтвор)  при използване на дървен гредоред  за 

изпълнение на междуетажни подови и тавански конструкции. 

 

Изведени са  употребите на негорими или трудногорими елементи в екстериора 

на жилищно-отбранителните кули:  

• каменни конзоли и машикули; 

• външни мазилки с противопожарна защитна функция за защита на дъврените сантрачи; 

• противопожарен (железен) обков на входните врати и капаците на прозорците. 

Разкрит е огнеустойчивият замисъл при покривните конструкции, които са сред 

няй-уязвимите на разрушения и най-малко запазени елементи на  жилищно-

отбранителните кули:  

• масивно засводяване в покривния етаж; 

• покривно покритие от каменни шиндли, по-рядко (след ремонт) – керемиди; 

• при употреба на дървени чатми на последните етажи (късни) комбинация с масивно 

засводяване за стопиране на пожар от покрива (Босна); 

• каменни корнизи. 

 

Употребата на каменни корнизи вместо типичните за жилищната архитектура 

дървени стрехи е сред най-характерните белези в архитектурния облик на жилищно-

отбранителните кули, запазен при късните примери при упадъка на редица от 

останалите характерни белези - Араповския манастир (XIXв.); Захир Паязити, Косово; 

чорбаджи Мано в с. Граница, Кюстендилско и др. Характерна е употребата на 
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четирискатни покриви с покрити по правило с каменни плочи, осигуряващи 

максимална устойчивост на пожар. 

Изведени са  употребите на негорими или трудногорими елементи в интериора 

на жилищно-отбранителните кули, четими, въпреки многобройните преустройствата в 

хода на времето: 

• закрити огнища с осигурено димоотвеждане; противопожарни замазки – Тешово, 

Гоцеделческо, огнеуопрни тухли; 

• водоснабдяване в интериора – включително на огнищата- Тешово, Гоцеделческо; 

• вентилация на приземието/долните нива - Тешово, Гоцеделческо; 

• настилки – керамични плочи – Леденик, Великотърновско, Златковата, Кръстевата, 

Симичевата и Саат кула в Кратово и др.; 

• функционални ниши - разчлененост на  стените (вместо обзавеждане от дърво); 

• капандури с железен обков за разделяне на етажите. 

 

3.2. Отбранителни и жилищни елементи. 

Наличието на отбранителни и жилищни елементи е дефинитивно за 

разглеждания архитектурен тип. Жилищните характеристики на жилищно-

отбранителните кули включват огнища за приготвяне на храна и отопление, 

интериорни тоалетни, прозоречни отвори, водоизточник или воден резервоар, 

функционални ниши с разнообразно функционално предназначение. Основните 

характеристики на отбрана включват машикули, повдигнат над терена вход, бойници, 

тайни проходи. Високотехнологичните решения в интериорното обзавеждане и 

оборудване на жилищно-отбранителните кули, срещани и при представителната 

жилищна архитектура, намират логично обяснение чрез сравнението на пригодените за 

отбрана жилищно-отбранителни кули със максимално оптимизираните като комфорт 

на обитаване самолетен салон или корабна каюта.   

Изведени са  основните типове тоалетни съобразно архитектурния план: 

•  разположени във функционални ниши в дебелината на стените - Кръстевата, 

Златковата, Симичевата, вероятно и Саат кула в Кратово, Пирковата кула в 

Кюстендил, Зандан куле в Битоля, Леденик-Великотърновско.  

• в самостоятелен обем – екстериорно и интериорно  изявен - Срезката кула в Кратово, 

Тешово - Гоцеделчевско, Септември - Пловдивско.  

Оборудването с ритуални омивалници е белег за религиозната принадлежност на 

обитателите към илсяма: Зандан куле в Битоля, Сюлейманпашовата кула в Оджак, 

Бугойно, Босна, Етрополе.  
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Тоалетни ниши в Куртпашовата кула, Враца и Пирковата кула в Кюстендил; полуцилиндричен, изявен в 

интериора обем на тоалетната в кулата в с. Тешово, Гоцеделчевско; изявен в екстериора обем на 

тоалетната в Срезката кула в Кратово – сн. Р. Кирова  

Огнища в кулата в с. Тешово, Гоцеделчевско; Златковата кула в Кратово и  Пирковата кула в 

Кюстендил– сн. Р. Кирова  

Златковата, Симичевата, Саат, Срезката и Кръстевата кула, - Коцевски, С. Кратово древен град, Ск., 2005 

 

 

 
Водоснабдителни и канализационни иснталации: 

северната и западната фасада на в кулата в с. 

Тешово, Гоцеделчевско; Саат кула в  Кратово – сн. Р. 

Кирова; кулата в Демирхисар – източник: интернет  

 

Изведен е основният тип огнище при 

жилищно-отбранителните кули, както и вида на димоотвеждането. Посоени са 

специфични примери:огнището на кулата в Тешово било водоснабдено и осветено с 

окачена на верига лампа; аналогичното позициониране на канализационните тръби на 

фасадите на кулите в Тешово и Демирхисар предполага обща строителна школа. 

Изискванията за полова сегрегация в исляма, довели до реверсивно 

репродуциране на утвърдената и разпространена предосманска схема с приз 

емие за складови нужди и белетежи (триклиниум) - „харемлък“ с огнище в 

приземието на кули, свързани с дервишките ордени: Синята кула в Арабатлъ текке - 

Тетово, Зандан куле в Битоля, Флорина (Едеса). 

Изследвано е разпространението на повдигнатите над теренното ниво входове в 

хронологичен и териториален план, а също и в типологичен аспект, както и 

преустройствата на първоначално повдигнати входове като входове на терен за 

удобство - Кюстендил, Кратово, Враца.  

Входните отвори били ограничени по размер, оформени чрез засводяване с 

камък или тухла или с големи правилно обработени каменни блокове или дървени 

сантрачи, с еднокрили масивна дъбови  и обковани с противопожарна цел с желязо 

врати, залостващи се от вътрешната страна – Скопие, Леденик – Великотърновско, 

Етрополе, Рюстемпашовата кула в Оджак, Бугойно, Босна и др. Архаичните катаракти 

се срещали до XVIIв. – в Отио - Мани, Пелопонес, Тешово-Гоцеделчевско, Кратово. 

 Машикулите за изливане на горещи течности постепенно също изчезнали от 

архитектурния репертоар –при кулите в с. Белащица, Пловдивско и с. Царицани, 

Лариса имат декоративен характер, сходният детайл предполага обща строителна 

школа.  

Симетрията в план на последните етажи е проследима при по-ранни обекти като 

Пирковата кула в Казанлък (XVв.), Бейската кула в Скопие, Леденик - 

Великотърновско (XVIIв.), Враца,  през XVIII-XIXв. кръстовидната схема за 
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последните етажи получила широко разпространение на Балканите - Септември, 

Мановата и Граничката кула - Кюстендилско, Етрополе, Плав в Черна гора и др.. 

Четиристранните дървени галерии-чатми, познати още от описанието на дьо Ваврен 

(XVв.) на крепостта Тутракан, били характерни в Босна - Бихач, Фоча, Фойница. С 

едностранни покрити балкони (кьошкове, кревати) разполагали част от кулите Кратово, 

Протатона в Карея, Етрополе и др.  

Отворите на жилищно отбранителните кули с изключение на последния 

(последните) етажи по правило били ограничени като брой и размер по конструктивни 

съображения; оформени с тухлени люнети със или без дървени сантрачи – Тешово, 

Кратово, Скопие, Битоля. Приземният (ниските етажи) били неосветени, разполагали 

само с вентилационни отвори и бойници - Кюстендил, Кратово, Тешово, Леденик, 

Казанлък, Етрополе, Скопие, Битоля и др.  При отсъствие на симетрия в план по-богато 

осветени са благоприятните за ослънчаване посоки, докато северните фасади имат само 

бойници – Тешово - Гоцеделчевско, Кратово. За разлика от вентилационните процепи, 

бойниците били  оформени с прилежаща в интериора ниша за разполагане на стрелец с 

лък или огнестрелно оръжие на позиция, според   проучванията в Грузия че след XVIв. 

като реакция на появата ан огнестрелните оръжия се разпространили кръглите и 

сдвоени бойници. Естетическият замисъл на разположени симетрично на фасадите на 

последния етаж на Пирковата кула в Кюстендил кръгли и правоъгълни отвори 

(бойници) следват предосманския модел на двуредово осветление на архонтикото по 

аналогия на Хрельовата кула например.   

В опростения, следващ средновековните прототипи интериор, били 

разпространени декоративните елементи в интрадоса  – Кратово, Враца, Тетово; при 

оформяне на прозоречните отвори - често съжителствали на полукръгли и заострени 

арки – Бейската кула в Скопие, кулите на Куртпашови и на Mесчиите във Враца, 

Симичевата кула в Кратово.  Характерната за средновековието защитна фасадна 

тухлена декорация намерила интрепретация през османския период – няколко примера 

за изображения на хексаграми, характерни за хетеродоксалния ислям: бихромните 

медальони на Пирковата кула в Кюстендил и изображенията с боя върху мазилката на 

кулата в Етрополе изискват допълнителни проучвания. Интериорът на късната Синя 

кула в Тетово е богато декориран със бекташки символи; декорация от стилизирани 

растителни геометрични елементи е запазена в участъка около огнището в кулата в 

село Тешово - Гоцеделчевско. 

 

3.3. Изводи от Глава 3. Критерии за датиране на жилищно-отбранителните кули през 

османския период на Балканския полуостров. 

Изведени са два основни аспекта на имплицитни  характеристики на пасивна 

защита, осигуряващи маскимална степен на защита при нападения и природни бедствия 

са залегнали на всички нива в техния архитектурен замисъл - от плановото и обемно 

решение до нивото на архитектурния детайл и обхващат избора на материали в 

екстериора и интериора, покривно покритие, както и на конструктивни решения: 

 противопожарните характеристики; 

 противоземетръсни характеристики. 

Постулирана е ключова роля за жизнеността на жилищно-отбранителните кули 

като тип; на специфичните мерки за пожарна и сеизмична устойчивост, които 

еволюирали във времето, заедно с архитектурата и строителните техники; подчертана е 

важността на познаването и изучаването на тези специфичните принципи, които 

осигуряват адекватните намеси в дейностите по опазване на културно-историческото 

наследство. 
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Очертан е упадъкът на базови характеристики на жилищно-отбранителните 

кули, продиктувани от фортификационната логика като височината и мерките за 

активна защита като закономерно следствие на променящата се историческа реалност - 

промяната в социалната сфера, военното дело и архитектурата през няколковековния 

османски период на Балканите.  

Изведени са характеристиките, В същото време като употребата на негорими 

материали, конструктивни и технологични решения и противоземетръсни 

конструктивни и технологични решения, залегнали в основата на архитектурния тип 

под формата на мерки за пасивна защита, каквито са антисеизмичността и 

огнеустойчивостта на жилищно-отбранителните кули, са най-устойчивите белези, 

които наред с неговата изявена социална и пространствена функция функция обуславят 

жизнеността на архитектурния тип през няколковековния османски период.  

Проследено е развитието и промяната в хронологичен  план на архаичните по 

характер елементи на активната защита – бойници, машикули, повдигнати над 

теренното ниво входове и е изведена низходящата в хода на времето тенденция и 

свеждането им като присъствие до декоративен характер за сметка на увеличаване на 

жилищните елементи - удобно разположени входове на теренно ниво, големи по размер 

прозоречни отвори и появата на балкони, намалена етажност, изместване на белетажа в 

приземието увеличаване на големината и броя на чатмите (терасите), разделянето на 

еднопространствените етажи с паянтови преградни стени и по-широката употреба на 

дърво в интериора и екстериора. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ДАТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНИТЕ КУЛИ ПРЕЗ 

ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

 

На базата на изведените резулатати в отделните глави на проучването са 

синтезирани  критерии за датиране на жилищно-отбранителните кули с цел 

използването им за научни и практически цели, в областта на история на архитектурата 

и реставрацията и консервацията и опазване на кулурно-историческото наследство. 

Идентифицирането на възложителя на дадена жилищно-отбранителна кула в 

историческите извори е най-сигурният начин за нейното датиране, но е възможно само 

за част от обектите; в останалите случаи заедно с археологическите проучвания, 

синтеизраните в настоящото изследване критериите дават опорни точки за датиране. 

Изразеният архаизъм на архитектурния тип, носител на традицията на халдните 

оръжия на жилищно-отбранителните кули и затруднява дефинирането на критерии, 

обуславя до голяма степен тяхната условност и е препоръчително тяхното комбиниране 

и засичане на резултатите при отчитане на синергичното действие на различни 

критерии. 

Препоръчва се презцизно разграничаване на вторичните намеси и поправки и 

отчитане на близостта и възможността за репродуциране на архаични архитектурни 

модели. 

 

1. Идентифициране възможно най-ранните обитатели и ползватели на жилищно-

отбранителната кула, техния религиозен и социален профил. 

2. Определяне на социалния модел и съпоставяне на данните за по-късни употреби в 

хода на времето на жилищно-отбранителната кула. 
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3. Определянето на вида на поземлената собственост, на която е изградена жилищно-

отбранителната кула, заедно с проследяване на хронологията на промените на този 

статут – тимар, мюлк, вакъф, чифлик и др. 

4. Определяне на пространствената роля на жилищно-отбранителната кула и мястото 

и в хронологията на градоустройствените процеси чрез съпоставка на базата на 

сравнителен архитектурен анализ с околните сгради, по възможност  съпоставими по 

датиране. 

5. Определяне на специфичния вид на градежа, вида на материалите и тахната 

обработка – камък, тухла, дърво, разтвори, вид на сантрачната система, наличието на 

контрафорси, типовете конструктивни детайли междуетажните подови конструкции, 

наличие на противоземетръсни връзки, покривна конструкция, фундирането и др. 

6. Определяне на характеристиките за пасивна отбрана – противопожарните и 

противоземетръсни характеристики и начините на тяхното изпълнение в технологично 

отношение. 

7. Определяне на вида и употребата на елементите за активна защита и отчитане на 

техния архаизъм  – бойници, повдигнат над терена вход, машикули за изливане на 

гореща течност, дървени обходни галерии за наблюдение и др. 

8. Определяне на архитектурните детайли и вида на материалите интериора и 

екстериора за обрамчване на отворите, решение на конзолите, санитарните възли, 

ритуалните омивалници и обсужаващите ги тръби, функционалните ниши. 

9. Възстановяването по възможност на строителната история и хронологията на 

наместите и поправките, които сградата е претърпяла. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО са резюмирани резултатите от направените изследвания, 

показано e значението на изследването и са формулирани приносите на 

дисертационния труд и са поставени бъдещи въпроси.  

Научната новост на труда е намерена в следните направления: обобщаването на 

база данни от жилищно-отбранителни кули през османския период на тероторията на 

Балканите за анализ на специфичните особености; очертаване на същественото 

значение  на връзката между историческите документи – данъчни, кадийски, приписки 

и архитектурния анализ в светлината на разбирането на архитектурата като социален 

инструмент в полето на мултидисциплинарните изледвания между архитектура, 

историческите и социални науки, военно дело, строителни конструкции; извеждане на 

основни механизми на разпространение и ключовите характеристики за жизнеността на 

жилищно-отбранителните кули  през османския период; дефиниране на ново понятие – 

стройност на жилищно-отбранителните кули. 

 

Приноси с научно-теоретичен характер: 

 

1. За пръв път е направен детайлен и систематичен анализ на жилищно-отбранителните 

кули на Балканския полуостров с фокус през османския период като архитектурен тип. 

2. Изведен е генезисът на жилищно-отбранителните кули през османския период на 

Балканите. 

3. Очертана е общата картина и са систематизирани видовете обекти според характера на 

техните възложители и обитатели. 
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4. Изведени са важните социални модели за разпространение на архаичния аритектурен 

тип на жилищно-отбранителните кули в специфичните условия на османското 

общество на Балканите. 

5. Въведени се в научно обръщение някои непубликувани до момента паметници – кулата 

в Етрополе, кулата в град Казанлък, кулата на Мациос в Царицани, Лариса, кулата в с. 

Василики. 

6. Въз основа на изведените социални модели на разпространение и архитектурно-

конструктивен и сравнителен стилов анализ са прецизирани периодите на датиране на 

някои обекти по българските земи – кулите в Тешово, Етрополе, Казанлък. 

7. Систематизиран е сложният и многопластов функционален модел на жилищно-

отбранителните кули през османския период на Балканите. 

8. Изведена е градоустройствената роля на жилищно-отбранителните кули като 

генератори на урбанистични активности и селищно и квартало образвуващи фактори. 

9. Изведени са жилищните и отбранителни характеристики и тяхното съотношение в 

хронологичен план на жилищно-отбранителните кули през османския период на 

Балканите, гарантиращи тяхната устойчивост като тип. 

10. Изведени са противопожарните и антиземетръсните характеристики на жилищно-

отбранителните, допринесли съществено за тяхната жизненост като архитектурен тип 

през османския период на Балканите. 

 

 

Приноси с научно-приложен характер: 

 

11. Изведени са критерии за датиране на жилищно-отбранителните кули на базата на 

направените резултати. 

12. Направени са 2 сравнителни таблици. 

 

 

 

Насоки на дисертанта за бъдещи изследвания. 

 Проучване на природните бедствия – земетресения и пожари - като фактор върху 

развитието на архитектурата през османския период 

 Декорацията на жилищно-отбранителните кули като специфична форма на защита 

 Градоустройствени характеристики на рударските селища през османския период 

 Аналитични методи на архитектурно-историческия анализ: мерните единици през 

османския период като инструмент за датиране на архитектурни обекти 

 Дигитална реставрация. Използване на съвременни дигитални методи за 
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