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РЕЦЕНЗИЯ 

 
От: доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова 

Преподавател в катедра: „История и теория на архитектурата”, Архитектурен факултет, 

УАСГ 

 

Относно дисертационен труд:  

 

ТЕМА-„Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и 

развитие на идентичността”  

АВТОР- арх. Анета Николова Василева  

НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ- проф. д-р арх. Георгий Станишев 

 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност“Теория и 

история на архитектурата” към катедра: „История и теория на архитектурата”, 

Архитектурен факултет на УАСГ.  

 

    Настоящата рецензия е изработена съобразно чл. 10. (1) от ЗРАСРБ на основание на 

Заповед № 1171/22.12.2016 г. на Ректора на УАСГ,  както и на Протокол № 1от първото 

заседание на научното жури, състояло се на 19.01.2017 г. 

 
Представеният от арх. Анета Николова Василева комплект материали съдържа 

дисертационен труд, автореферат, автобиография, 5 бр. публикации и материали от автора 

за резиденция Бояна и отговаря на изискванията на Чл. 36 (1) от Правилника за развитие 

на академичния състав на УАСГ. 

 

Актуалността на дисертационния труд е безспорна. Темата за обобщен преглед на 

архитектурата по времето на социализма не беше разработена в пълнота и цялост до сега и 

този труд с достойнство запълва една отдавна назряла необходимост. Авторката се опитва 

да разгледа българската архитектура през втората половина на ХХ век през три вида 

взаимовръзки: 1) в съпоставка с архитектурното явление модернизъм и неговите 

вариации,  2) в съпоставка с различни видове външни влияния от архитектурни течения в 

чужбина и 3) в съпоставка с процесите в българската социалистическа култура, политика 

и икономика. По този начин авторката изгражда един енциклопедичен образ на 

българската архитектура през този период, в който отчетливо са диференцирани значими 

събития от социалния и културен контекст за периода в България и света, с които могат да 

се съпоставят ключови архитектурни реализации и по този начин да се усети общата 

картина на епохата в нейната културно-историческа пълнота. Подобно на структурата на 

„Хазарски речник” на Милорад Павич, трудът систематизира изключително богата 

палитра от факти и явления в няколко матрици, а начинът на прочит е по избор на 

читателя, който свободно може да подбере и съпостави факти и явления от различни 

матрици, които пожелае. Например в Приложение 1 читателят може да се потопи в 

интересните политически, икономически и културни събития в България и чужбина през 

този период, в съпоставка с които архитектурните явления в страната придобиват един 

нов смисъл. В Приложение 2 архитектурата е предложена да се осмисли на фона на 
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протичащите процеси в социалистическата култура на България през разглеждания 

период.  Приложение 3 предлага архитектурна периодизация на два подпериода: 1944-

1955 г. и 1960-1989 г. Остава любопитен въпроса защо периодът от 1956-1959 г. не е 

включен в тази периодизация. Приложение 4 предлага подробни архитектурни анализи на 

осем обекта, богато илюстрирани със снимки и архитектурни чертежи, които авторката 

намира за ключови архитектурни образци от разглеждания период.  

           Дисертацията си поставя амбициозната задача да разгледа българската архитектура 

през социалистическия период, отчитайки прецизно всички външни влияния от чужбина и 

дефинирайки идентичността на българската архитектура чрез разделянето й на четири 

архитектурни подхода, към които могат да се причислят архитектурните реализации, 

разглеждани в дисертационния труд. В съответствие с тази цел е избрана и триделната 

структура на дисертацията.  

Първата глава е посветена на явлението модернизъм в архитектурата на ХХ век и неговите 

вариации. Втората глава е посветена на различните видове външни явления от чужбина, за 

яснота разделени на хоризонтални и вертикални. Трета глава започва с речник на 

основните използвани понятия – национализъм, тоталитаризъм, памет, идентичност и 

носталгия. Те се използват при анализите на архитектурните подходи, които авторката 

дефинира в четири направления – неонационален романтизъм, контекстуализъм, 

архитектура на властта и архитектурна умереност.  

Точно архитектурната умереност авторката извежда като вид „хибриден” регионализъм, 

който характеризира своеобразната архитектурна идентичност на периода. Процесът на 

„хибридизация”, смесващ регионалните архитектурни особености с разнородните външни 

влияния е ключова за авторката категория за архитектурата от този период, през който 

българските архитекти искат да са част от развитието на глобалните архитектурни 

тенденции, винаги пречупени и осмислени през интерпретации на местната архитектурна 

традиция.  

Любопитна особеност за архитектурата на периода е фактът, че дори откровени 

архитектурни заемки от съвършено различни културни условия се легитимират в България 

чрез „измислена” връзка с българската архитектурна традиция. Българската архитектурна 

традиция сякаш се превръща в гъвкав пластелин, който може да оправдае всеки вид 

архитектурна форма, така както се разтяга и понятието „национална по форма и 

социалистическа по съдържание”.  

Множество цитати в труда за пореден път доказва, че архитектурната форма е независима 

от идеологическите й подплънки и че архитектурната форма с високо качество може да 

бъде създадена при всякакъв вид режим. Тук авторката сполучливо цитира Ханс 

Ибелингс, който не намира съществена разлика в естетическите търсения на архитектите и 

техните творби от двете страни на Желязната завеса. Изглежда, че архитектурното 

творчество по своята същност не може да се ограничи от социално-политическата система 

поради езика на абстрактните форми, с които борави. Архитектите от определена епоха 

споделят и ползват свободно форми и пространства, отразяващи духа на епохата. В този 

смисъл те са хора на изкуството, търсещи красотата и истината във формата и 

пространството,  независими от идеологията и пост-фактум митологията за архитектурния 

процес . По този начин българската архитектура през периода борави свободно с 

архитектурните похвати на модернистите, бруталистите и постмодернистите по света без 

да се вълнува особено как това ще се легитимира с наложените от партията мъгляви 

формулировки. 
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            Авторката разделя външните влияния в българската архитектура на „вертикални” и 

„хоризонтални” с адекватна доза условност на тези дефиниции. „Вертикалните” влияния 

тя определя като влияния, идващи от центъра на социалистическия блок – СССР. В 

рамките на социалистическия блок България се явява периферия на централното 

ръководство на Съветската държава. Като такава тя получава указания за прилагането на 

социалистическия реализъм в архитектурата. Както отбелязва авторката 

социалистическият реализъм представлява сливане на политика и култура, целящо 

„радикална реконструкция на човешката душа чрез изкуството”. Тя намира точна 

дефиниция на същността на социалистическия реализъм, който принуждава творците да 

покозват живота „правдиво” в бъдещото социалистическо време. И това се явява вид 

евфемизъм, защото само пророк може да предскаже нещо, което не е дошло и то 

правдиво. Експресионистичният патос на архитектурните монументи ансамбли внушава 

оптимизъм за бъдещето, който да компенсира кризите в настоящето.   

Всяка творба в духа на социалистичeски реализъм е в пряка зависимост от оценката на 

Партията за обективно изобразеното бъдеще. Социалистическият реализъм се явява 

„тотално изкуство” под директен партиен контрол. Опитвайки се да намеря адекватна 

оценка на социалистическия реализъм като явление се изкушавам да го определя като 

„опиум за народа”, конструиран да замести религията в структурата на социалистическото 

общество, призван да запълни радикалната разлика между начина на живот на партийните 

функционери с тяхното широко обкръжение и по-голямата част от населението, за която е 

предназначена една щастлива реалност в „съвсем” близко бъдеще време.  

Амбицията на социализма да наложи колективното начало като водещо в обществената 

структура е позитивна цел, но тя бе демагогски и цинично пре-експонирана за „външна” 

консумация, докато в действителност бе наложен един добре функциониращ двоен 

стандарт на живот. Така желаното „производство на единен стандарт за новата 

социалистическа култура” се раздвои в действителността, облагодетелствайки в 

значителна степен партийната върхушка и отхраненият от нея културен ескорт, докато 

голямата част от населението на България търпеше битови и професионални ограничения 

на различни видове свободи. 

           В архитектурата бе въведен единен стандарт на оформяне на градски центрове, 

жилищни квартали, индустриални зони, реконструкция на исторически сгради, приложен 

равномерно по цялата страна без оглед на мащаба на селището и неговите природни и 

културни особености. В рамките на тази матрица трябва да се откроят различни 

архитектурни подходи, чиито автори интерпретираха официалната линия по свой 

индивидуален начин. В дисертацията тези индивидуални търсения са определени като 

неонационален романтизъм, контекстуализъм, архитектура на властта и архитектурна 

умереност. Това са четири нюанса на българския „хибриден” регионализъм, който може 

да дефинира духа на българската архитектура през втората половина на ХХ век. 

Дисертацията синтезира огромен брой научни трудове от български и чуждестранни 

автори по темата за българската архитектура и култура за този период. В този смисъл това 

е една вълнуваща енциклопедия на културните и архитектурни явления през периода, в 

която авторката прехвърля интригуващи мостове между архитектурата и други културни 

сфери като литература и изкуство. По този начин дисертацията запълва не само празнина 

в архитектурната историография, но проектира взаимоотношения между архитектурните 

творби и други културни явления, създавайки една изключително пълна и обобщена 

картина на периода. За една истински пълна картина на периода според мен трябва да се 
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изследват и творбите, които останаха нереализирани в този период, а така също и да се 

отчете факта на групата интелектуалци и архитекти, които не получиха възможност да 

работят, а бяха унищожени или принудени да напуснат страната. По този начин е 

възможна една алтернативна история на духа на времето, в която да се чуят разнопосочни 

гласове, а не история, писана от „победителите”. 

            В Глава 1 авторката диференцира процеса на еволюция на явлението модернизъм в 

архитектурата на ХХ век. Тя разграничава три етапа – възникване на „ ортодоксалния” и 

„алтернативния” модернизъм, интернационализация и глобализация на модернизма и 

последвалия етап на регионализация. Цитирайки Канизаро, тя определя модерността като 

„култура, която постоянно предизвиква и възражда миналото”. Авторката умело 

разграничава понятията модерност, модернизъм и модернизация. Цитирайки темата на 

четиринадесетото  Архитектурно биенале във Венеция през 2014 година „ Дефинирайки 

модерността 1914-2014 г.”, авторката прави заключение, че маргинализираната „друга 

традиция” на модерната архитектура е успешно реабилитирана в глобален мащаб. 

Кураторът на биеналето Рем Колхас събира на едно място националните версии на 

модернизма в 66 държави по света и споделя със задоволство, че „под повърхността на 

привидната еднаквост на универсалния модел на модернизма всеки куратор на павилион 

беше разкрил националната си идентичност, вплетена в модерността на неговата страна.” 

Дисертацията на Анета Василева като че ли запълва липсата на български павилион на 

биеналето и изглежда, че главната й цел да покаже връзката между модернизъм и 

национална идентичност в българското архитектура през втората половина на ХХ век е 

инспирирана от концепцията на Колхас.  

          Една критична забележка по отношение на поставената цел на дисертацията се 

отнася до липсата на въвеждаща глава, в която да се обобщи развитието на българската 

архитектура от края на XIX в. до средата на ХХ в. През това време се формират 

архитектурни тенденции, които след това се „хибридизират” с новите външни влияния, 

разгледани подробно в Глава 2 и те формират базата за оформянето на архитектурната 

идентичност през втората половина на ХХ век. Наличието на такава въвеждаща глава би 

спомогнало за по-добро разбиране и оценка на архитектурната класификация на явленията 

и в Глава 3.  

           Втората критична забележка касае оценката на явлението японски метаболизъм и 

влиянието му върху архитектурата на България. Основната идея на тава течение 

предполага архитектура и градоустройство, изискващо периодична промяна на елементи, 

подобно на метаболизма в един жив организъм. Сградите на метаболистите в Япония се 

състоят от едно постоянно ядро от носещи елементи/комуникации и пространства-

капсули, предварително произведени в заводски условия, които се монтират към 

постоянното ядро, но са предназначени за подмяна след време. В този смисъл връзката 

между панелните комплекси в България и идеите на метаболизма не е достатъчно 

аргументирана. Смятям, че понятието „artificial ground” е по-коректно да се преведе на 

български език като изкуствена земна основа, тъй като метаболистите мечтаят за 

дублирането на земната основа във височина и върху морската повърхност. Поддържам 

мнението за изписване на името на Арата Исозаки на български език във вариант близък 

до звученето му на японски език. 
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            Основните приноси на дисертацията на арх. Анета Василева виждам в следните 

насоки: 

 

- Разглеждане на българската социалистическа архитектура в нейните взаимовръзки с 

културния и социално-икономическия контекст за съответния период. В този смисъл 

коментари по Приложения 1 и 2 могат да формират отделна глава от дисертацията. 

 

- Умело диференциране на модернизма, неговите вариации и българската версия на 

модернизъм, определен като „хибриден регионализъм”. 

 

- Диференциране на глобалните архитектурни явления през втората половина на ХХ 

век и тяхното влияние върху българската архитектура. 

 

- Добър опит за диференциация на четири архитектурни подхода, обхващащи цялата 

богата гама от архитектурни типологии, създадени през периода. Остава отворен 

въпроса дали тези четири категории са най-подходящите при положение, че доста от 

разглежданите творби се цитират като примери за няколко от тях. Ако това е 

„хибридност” на друго ниво, то следва да се изяснят в детайл кои елементи на 

архитектурната творба я причисляват към една или друга отделна категория на 

архитектурна намеса. 

 

- Педантичен анализ на огромен брой научни трудове от български и чуждестранни 

автори, интегриран в увлекателно повествование. 

 

- Добър по обхват и описание набор от архитектурни реализации, подробно и 

внимателно периодизирани. В този смисъл докторската дисертация създава  ценна и 

богата матрица от данни, върху която могат да продължат по-нататъшни изследвания 

в посока дефиниране на българската идентичност. 

 

- Заслужава да се отбележи графичната част на дисертационния труд, съдържаща 

ценни снимки, планове, архитектурни проекти и градоустройствени разработки. 

Доколкото ми е известно, за първи път се поднася на българския читател толкова 

пълна колекция на архитектурни и градоустройствени данни за творби от периода. 

 

Всички тези аргументи ми дават пълно основание да оценя високо представената  

докторска дисертация, като отбележа и факта, че не бих могла да се спра на всички 

позитивни линии на разсъждения, които намерих в труда. В тази рецензия са отбелязани  

само най-основните достойнства на разработката, които са ми направили най-силно 

впечатление. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд на арх. Анета Николова Василева „Българската архитектура 

през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността”  

съдържа научни резултати, представляващи оригинален принос в науката и отговаря 
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на всички законови изисквания и правилника на УАСГ за присъждане на образоваталната 

и научна степен „доктор” като обогатява съществуващите знания в областта на 

архитектурата и градоустройството. 

Предвид гореизложеното, предлагам на почитаемото Научно жури да присъди 

образователната и научна степен “доктор” на арх. Анета Николова Василева в 

професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, 

специалност „История и теория на архитектурата”. 

 

 

 

София 

20.02.2017 г.                  Автор- доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова 
 


