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Самобитността, именно защото е 
непосредствена, дълбока и безценна същност 
на един народ, не може да се превръща 
в норма. Нормата е винаги абстракция, 
сковани временни формули, в които не 
могат да се обхванат всички неограничени 
възможности на битието... Психологията 
на един народ трябва да се възприема като 
динамичен, променлив и безкраен поток.

                                    Хосе Ортега-и-Гасет
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Предговор 

Този текст, вярвам, ще бъде полезен за възвръщането на  
интереса към архитектурата на прехода между Късното среднове- 
ковие и Новото време в България. Написан е от позициите на съвре-
менното архитектурознание в опит за по-обективно съпоставяне 
на архитектурните явления и процеси в контекста на Европейския 
югоизток от Античността до Новото време и по-задълбочена ин-
терпретация на архитектурните явления от епохата. Отдавайки 
значимото на безценните проучвания и исторически трудове, кои-
то го предшестват, настоящият текст доразвива съществуващите 
тези за традиционното изкуство и архитектура на Средиземномор-
ския културен кръг.

Вярвам, че този текст би бил полезен за опазването и попу-
ляризирането на културното наследство и съвременното му използ-
ване и интерпретиране; за творческите подходи към проблемите на 
културното наследство и съвременната градска среда при изготвя-
нето на проекти за реставрации и реконструкции, при изготвянето 
на нормативни и стратегически документи, на проекти за общински 
стратегии и общи устройствени планове; за изясняването на влияни-
ята на западноевропейските модели във формообразуването на архи-
тектурата; за сравнителните проучвания на балканската жилищна 
архитектура; за мултикултурните взаимодействия в областта на 
архитектурата; не на последно място – за разпространението и въ-
веждането в научно обращение на процесите и явленията от българ-
ската архитектурна история от периода XVII–XIX в. 

Този текст не би бил написан, ако в професионалния ми път 
не бях имала щастието да бъда ученичка на проф. Рашел Ангелова 
в Центъра по архитектурознание на БАН, ако не съм част от екипа 
на Нов български университет, където проф. Никифоров ме препо-
ръча, и не бях насърчена лично от създателя на университета проф. 
Богданов, ако не се бях докоснала до световните имена теоретици 
на изкуството и архитектурата Дерида, Рикуърт, Шоайе в Цен-
тралноевропейския университет в Прага, ако семейството ми, съ-
пругът и децата ми – Светла, Петър и Стоил и техните семейства, 



10 Миряна Йорданова-Петрова

не ми даваха обичта си и не ме вдъхновяваха и насърчаваха, ако не 
бях получила подкрепата и на проф. Константин Бояджиев. Дълбока 
благодарност дължа на рецензента ми проф. Георги Георгиев, ръко-
водител на департамент „Архитектура“ на НБУ, за съдействието 
и ценните съвети, на рецензентите ми проф. Росица Никифорова, 
проф. Йордан Радев, доц. Димитър Андрейчин. Безценна е ролята на 
сина ми Петър за дисциплината и силата в моментите на колебание 
и съмнение.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Жилищната архитектура на XVIII и XIX в. в бившите българ-
ски територии на Османската империя и с преобладаващо българ-
ско население по един или друг начин е била предмет на многобройни 
изследвания и трактовки. И в последните години проблясна разго-
рещена полемика между крайните позиции на Н. Тулешков, който 
я определя като постижение на „българската строителна култура 
след епохата на Първото българско царство“ (Тулешков 2009) и ка-
то „възрожденска“ архитектура, и тази на Чавдар Маринов, кой-
то изразява съмнение, относно определението „възрожденската 
къща“. Още заглавието на студията на Маринов – „Измислянето 
на българската възрожденска архитектура“ (Маринов 2010), говори 
за преосмисляне на някои термини в архитектурната историогра-
фия. В отговор, на свой ред, Тулешков оценява това като опит „да 
се фалшифицират някои от въпросите на българската история от 
позицията на някакви непонятни и криворазбрани европоцентри-
зъм и османофилия“ (Тулешков 2009).

Проучването на тази архитектура е белязало целия ми твор-
чески път (Йорданова 1992). Бих казала, че самата аз съм преосмис-
ляла спокойно и продължително, на основата на достъпни и лични 
проучвания на място, на основата на лансирани или общоприети 
тези, на основата на исторически и съвременни източници, с един-
ствената цел да се очертае една възможно по-реалистична картина 
и да се даде една по-обективна оценка за феномена жилищна архи-
тектура на XVII – нач. XIX в. на територията на днешна България. 
Считам това за дълг на българската историография и архитектур-
но-историческа литература пред публиката – специализирана и 
най-широка, с оглед по-коректното представяне на историята и 
след максимално възможното очистване от идеологеми и режиси-
рани тези.

За да очертая най-общо позицията си на фона на представе-
ните по-горе крайни тези, ще цитирам мои текстове, публикува-
ни в изданието на „Българска енциклопедия А–Я“ (БАН 1999, 2002) 
и оставени на разположение на някои автори в ръкопис (приети 
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на научни съвети в академичен институт, напр. хабилитационен 
труд от януари 2001, ЦА, БАН). Текстът на статията „Бароко-
ва къща“ в „Българска енциклопедия А–Я“ е следният: – „еднофа-
милна градска буржоазна къща от ср. и вт. пол. на XIX в., чиято 
архитектура се свързва с местното развитие на необароковата 
и неокласицистичната европейска архитектура, а така също и с 
традиционната архитектура; нарича се още късновъзрожденска, 
пловдивска или затворена симетрична градска къща (Кожухаров, 
Ангелова 1971). Многобройни примери, великолепни резиденции са 
запазени (най-ранните се датират от 40-те г. на XIX в.) в иконо-
мическите и духовни космополитни центрове на Османската им-
перия, на територията на дн. България – Пловдив, Копривщица, 
Етрополе, Карлово, Калофер, Казанлък, Пазарджик, Чирпан, Сливен, 
Ямбол, Хасково, Смолян, Видин, Враца, Плевен, Русе, Шумен, Само-
ков, Горна Джумая (дн. Благоевград), Неврокоп (дн. Г. Делчев), Мел-
ник1 и др. Подобна архитектура може да се види на Балканите и в 
дн. Турция“ (Йорданова 2002).

В този кратък текст не са засегнати всички основни и 
оспорвани тези за „възрожденската“ къща – за нейното разпрос-
транение и космополитен характер. Основната цел на настоящия 
текст е да се проследят по-задълбочено архитектурните процеси 
в жилищната архитектура още през XVII–XVIII в., т.е. времето 
преди локалните интерпретации на бароковата архитектура в 
градовете с акцент върху вътрешното пространство и плано-
вата композиция, да се представи значителният икономически 
растеж, съпътстван от строителен разцвет, и с опит да се ана-
лизира духовното и културно развитие в съпоставка със стило-
вите интерпретации в архитектурата, както и отношението с 
традиционната архитектура.

Тази цел би била неизпълнима без връщане към развитието 
на жилищната архитектура на мястото от Античността до 

1 В началото на XX в., българският учен Васил Кънчов открива там 4330 души, от 
които българите са 500. Мелник е същевременно обитаван от 2650 гърци, 950 турци, 
200 цигани и 30 власи. Кънчов констатира, че градът „има днес гръцка физиономия“ и 
че не само на улицата, но и по домовете се говори гръцки език.
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завладяването на Средновековна България от Османската импе-
рия; без преглед на развитието на регионалните типове на тради-
ционната и градската архитектура в балканските провинции на 
Османската империя, бивши гръцки, албански, сръбски територии; 
без поглед върху обществената архитектура, която дава облика 
и налага стила, която влияе и върху формирането на градските 
пространства и жилищната архитектура, както и на по-забеле-
жителните инженерни съоръжения на мултиетническите градове 
от периода на Османската империя в нейния център и в бившите 
български земи. 
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