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I. Въведение 

 

Темата на дисертацията представя столиците на Сърбия и България в контекста на 

социалната история. Изборът им е оправдан, както поради сходствата в тяхното 

развитие, така и в това на заобикалящата ги социална среда в новите им национални 

държави. Без да разполагат с наследствен икономически и политически елит, със 

специфично развиващи се стопански форми и с преобладаващо селско население, 

двата главни града израстват в подчертано либерална и, особено в сръбския случай, 

твърде егалитарна среда. Освен това, с придобиването на столичния си статут, 

Белград и София се готвят да станат центрове на обединение на доста разпокъсани 

национални общества. Сърбия все още се разполага на ограничена територия между 

Тимок, Драва, Дунав и Косово, а извън пределите й остават големи групи национални 

малцинства. Въпреки че след 1878 г. в нейните граници влизат новите територии на 

Нишкия пашалък, сърбите от Войводина и Босна представляват сериозен 

демографски фактор в амбициите на белградските владетели. София, от своя страна, 

стои на кръстопътя между свободните територии и многобройната част от 

българската нация, останала под османска власт в Македония и Беломорска Тракия. 

Едновременно с това двете столици показват нескрити претенции да се превърнат във 

водещи метрополии в сърцето на Балканите. Разбира се, не трябва да бъдат 

пренебрегвани и някои различия, предопределени от специфичните за всяка от тях 

исторически ситуации, както и фактът, че Белград и София са главни градове на 

държави, от чието състояние и отношения в много голяма степен зависи развитието 

на региона.  

Изложението не се спира на въпроси от политически характер, въпреки че за 

разглежданите градове десетилетията от края на 19 и началото на 20 век са изпълнени 

с немалко партиен драматизъм и дори владетелски трагедии. Неговата цел е по-скоро 

към столиците на Сърбия и България да бъде създадена определена гледна точка като 

към модернизационен проект, в чието изпълнение са генерирани най-важните и 

прогресивни идеи и прояви на епохата.  

Несъмнено този подход изисква разяснение на някои понятия, заложени още във 

формулировката на темата. Въпреки че стремежът към прогрес е вроден на човешките 

индивиди и за модерни прояви в тяхното битие може да се говори още от зората на 



културното им развитие, усещането за промяна в живота на хората никога не е било 

толкова осезаемо, колкото през последните два века. Индустриализацията и 

техническият напредък създават значителна динамика в общественото развитие и да 

бъдат в крак с променящите се времена се превръща в основно предизвикателство за 

съвременниците им. Модерният човек се намира в непрекъснато движение и 

приспособяване към менящата се околна среда. Тази негова способност да осъзнава 

съвкупността от постоянно настъпващи трансформации в идеите и в начина на 

живот, можем да наречем „модерност”. Философски погледнато, за нея не трябва да 

говорим с възхита или с отрицание, защото да бъдеш модерен не е даденост, а е 

въпрос на личен избор. То е, както – пише Маршал Берман – да намериш себе си в 

една среда, която ти обещава приключения, сила, радост, израстване, промяна – твоята 

и на света около теб, и която в същото време заплашва да разруши всичко което 

имаш, всичко, което знаеш, всичко, което си. 

По-ясни параметри модерността получава, когато е разгледана върху ограничената 

територия на градската среда. Градът, по-специално големият град, притежава сложна 

същност. Той събира хора, улици, площади, сгради, икономически структури, 

администрация и културни връзки. В различни комбинации и съотношения тези 

урбанистични елементи се намират в непрекъснато взаимодействие по между си, от 

което се генерират все по-нови и актуални форми на физическо и духовно 

съществуване. Нито един от тези елементи няма значение сам за себе си, а тяхната 

поява и развитие са предизвикани от функционалните нужди на целия градски 

организъм.  

Колкото по-голям е градът, толкова по-динамични са процесите, които протичат в 

неговата мултифункционална среда и обратно – градовете са места на множество 

институции и активности, които непрекъснато привличат ресурси, блага и 

информация. Широките икономически възможности в него, концентрираните 

капитали и подобаващият демографски потенциал създават неповторими условия за 

прогресивно развитие. То, от своя страна, води до количествено и качествено 

натрупване на модерни материални придобивки, духовни нагласи и отношения, които 

обикновено са разбирани като модел на по-добър живот. Градовете са едновременно 

негови носители и опитно поле за осъществяването му. Затова те не съществуват като 



самостоятелна единица, а се намират в постоянен и разнообразен обмен на 

регионално или национално ниво, което ги прави активизиращи елементи на общото 

развитие. С други думи, те са онзи „фермент”, който задейства процеса на 

модернизация. 

Историята на урбанизацията предлага някои ярки примери в подкрепа на това, как 

метрополията може да въздейства като модернизаторски модел не само в национален, 

но и в международен мащаб. Няма съмнение, че стилът на живот в градове като 

Париж, Лондон или Ню Йорк задава модела на обществено развитие и се превръща в 

емблематичен пример за модерни навици. Опитът с парижката улична система, 

оформена след революционната 1848 г., с метрото в Лондон или електрическата 

инсталация на Ню Йорк многократно е прилаган в различни градове на Европа и 

Америка като безотказен начин за приобщаване към модерната цивилизация. Една от 

най-ярките нейни характеристики е усещането за контрол, което прогресът 

убедително вменява на хората. Благодарение на новите технически достижения, те 

започват да манипулират пространството, което вече може да бъде скъсявано, 

застроявано, осветявано... А какво да кажем за категорията време, което, лишено от 

сезонната цикличност на селскостопанската реколта, започва да тече в ритъма на 

тракащи машини, влакови свирки и трамвайни разписания. 

Медалът обаче има и друга страна. Как би коментирал модерността един английски 

работник в четири сутринта на път за фабриката през калните и вонящи на помия 

улици на предградията – а би могъл да ги избегне, ако има пари за трамваен билет... 

Този човек също е част от модерния свят, но за него надеждите за богатство и 

сигурност в големия град се оказват просто мръсен въздух, шум и отчуждение. 

Столиците, които обикновено стоят начело на списъците с големи градове, особено в 

централизаторски организираните държави, може би с най-голямо основание могат да 

бъдат определени като „ферменти на модерността”. Не само поради степента им на 

урбанизация, но и заради осъзнатата им политическа важност, която предшества 

епохата на индустриалната модерност. Ако вземем за пример някои от европейските 

главни градове, ще видим, че те се развиват като най-мощните притегателни центрове 

за своите общества още със зараждането на старите режими. Така в края на 16 век 

населението на Лондон за кратко време нараства до невероятните 250 000 души, на 



Рим, Милано, Лисабон и Амстердам до 100 000, а на Париж – до 180 000 жители. Тази 

урбанизация е причинена не толкова от новите стопански условия в градовете, 

колкото заради показната демонстрация на власт, от която имат нужда забогателите 

владетели. Столиците стават сцена, върху която с невиждан дотогава финансов замах 

се изграждат дворци, сгради на представителни институции и религиозни храмове, 

прокарват се улици, оформят се площади, където да се показва пищният дворцов 

церемониал. Модерните времена ги заварват като метрополии, които вече почти две 

столетия служат за най-авторитетни урбанистични модели в заобикалящата ги среда, а 

индустриализацията и последвалата от нея промяна в социалния и икономически 

живот са естествено продължение на тази им функция.  

Разглежданите тук балкански градове са далеч от подобна реалност. Те са закъснели 

столици, изпуснали епохата на „бароковия град” и изненадващо изправили се пред 

предизвикателствата на модерната епоха. Затова не е чудно, че техните елити 

безотказно ще полагат усилия да превърнат главните си градове в част от голямата 

европейска картина и по този начин ще изграждат своя обществен авторитет и 

легитимация.  

Предлаганото изследване ще се опита да открие какво е значението на сръбската и 

българската столица за мащабите на техните национални общества. Сравнителният 

метод, използван тук, е особено приложим в изследвания от тематичния спектър на 

модернизацията. Чрез него лесно се създава удобното усещане за следвана посока и 

мярка, а едновременно с това той е предпазно средство срещу митологично и 

ревизионистично мислене, така характерно за балканските наративи. Именно в този 

подход би трябвало да се крие приносният характер на представяния текст. Белград и 

София участват в единични случаи на кратки и до голяма степен формални 

съпоставки, излезли под перото на някои западни автори и служат за примерно 

позоваване, а не като конкретни обекти на изследване. Никога обаче проблемите на 

тяхното развитие не са били поставяни в рамките цялостно сравнително проучване, 

дори от представители на националните им историографии, какъвто опит се прави с 

настоящия текст.   

 

 

 



II. Историографски проблеми 

 

Проблемите на градските изследвания са несправедливо пренебрегвани от страна на 

историческата наука в България. През изминалите десетилетия от развитието на 

София като столица материали за нейната история най-често се появяват в юбилейни 

сборници или някои специализирани периодични издания. Дълго време 

монографията на Георги Георгиев София и софиянци (1970) остава единственото 

цялостно съчинение, посветено на българския главен град. През последните години 

неговата социално-културна проблематика привлече вниманието на социолозите в две 

монографии на Милена Якимова София на простолюдието. 20-те години на 20 век (С 

тарикатско-български речник) (2010) и Светлана Паунова Пресъздаване на столицата. 

Социокултурно изследване върху градоустройствените практики на София след Освобождението 

(2011). Различна гледна точка, представяща някои от фундаменталните теми в 

областта на градските изследвания представя Мира Маркова в изследването си 

Локалните градски култури. Етноложко изследване на софийския квартал Редута и град Стрелча 

през XX - началото на XXI век (2011).  

В сравнение със София, книжнината, посветена на сръбската столица е впечатляваща 

по обема си. Нейната история е подробно проследена в тритомно издание, плод на 

колосалния труд на едни от най-именитите учени на Югославия от втората половина 

на 20 век. Представянето и анализът на проблемите на комуналните услуги тук беше 

доста улеснено заради наличието на обемни изследвания върху белградския 

водопровод, канализация и електрическо осветление, голяма част от които излизат в 

годините преди разпадането на съюзната република. Такова специално внимание не е 

функция на засилен интерес на сръбските учени към изследване на градската 

проблематика, а по-скоро е оправдано от гледна точка на мястото на Белград върху 

политическата карта на Югославия. Основополагащо значение за изследването на 

Белград има създаденият още през 1954 г. Годишњак града Београда, печатно издание на 

Музеj града Београда. През последните две десетилетия градските изследвания заемат 

все по-значително място в сръбската историография. В тази връзка трябва да бъдат 

споменати монографиите на Предраг Марковић Београд и Европа: европски утицаjи на 

процес модернизациjе Београда (1992) и Београд између Истока и Запада, 1948-1965 (1996); на 

Мирослав Перишић Ваљево – град у Србији крајем 19. века (1998) и на Радине Вучетић 



Европа на Калемегдану (2003). Единственото монографично изследване обаче, което 

прави комплексен социален и исторически анализ на спецификите на белградската 

действителност през разглеждания тук период, прави Дубравка Стоянович в Калдрма и 

асфалт. Урбанизациjа и европеизациjа Београда 1890-1914 (2008). Заедно с Любинка 

Трговчевич, тя стои в основата на предизвиканата за първи път в средата на 90-те 

години в Сърбия дискусия за модернизацията, а заедно с Андрей Митрович, Мирослав 

Йованович става част от кръга изследователи, които създават Сдружението за 

социална история (Удружење за друштвену историjу). То оформя около себе си 

своеобразна школа в изследванията на социално-икономическите процеси, чиито 

интереси далеч надхвърлят пределите на националната история. Един от последните 

такива примери дава монографията на Милош Тимотиjевић, Модернизација балканског 

града 1944–1989: компаративна анализа развоjа Чачка и Благоевграда у епохи социjализма(2012). 

Наличието на разнообразна историографска и друга специализирана литература за 

Белград, както и на голям брой публикувани документи, би трябвало да компенсира 

липсата на непубликувани архивни материали и да не попречи на достигането до 

аргументирани изводи. Документите за софийската история също са подлагани на 

многобройни прочити и възможностите за решаващи открития отдавна са изчерпани. 

Въпреки това близостта до архивите и липсата на пълноценна вторична литература, в 

сравнение с белградския случай, неминуемо доведоха до тяхното използване. 

Ключов източник на информация за развитието на столиците и заобикалящите ги 

общества се оказаха редовно публикуваните от двете държави официални 

статистическите сборници. Въпреки явните им и обясними несъвършенства (като 

пример може да бъде посочено, че в категорията „занимание” на сръбските поданици, 

статистиците правят разлика само между аграрно и неаграрно, пропускайки да 

отбележат твърде голямо разнообразие от икономическа ангажираност, което би 

направило по-пълноценно едно градско изследване), те са незаменими при изследване 

и съпоставка на демографските промени и на социално-икономическите 

взаимоотношения.  

 

 

 

 



III. Структура 

 

В структурно отношение изследването е разделено на тематично въведение, шест 

главни части и заключение, което съдържа основните изводи, достигнати от автор. 

Общият обем на текста е 239 страници. В отделните глави е включен визуален 

материал, състоящ се от изображения, диаграми и карти - общо 40 единици, чиято 

цел е да се даде нагледна представа за изследваните явление. Количествените данни са 

систематизирани в 24  таблици. 

 

Глава 1. В началото на изложението е разгледана историята на Белград и София от 

гледна точка на ключовото им местоположение в центъра на полуостров, което не 

остава скрито нито за древните племена, нито за римските императори или за по-

късните средновековни владетели на балкански държави. В определени етапи от 

своето многовековното развитие те придобиват значение на водещи военни, 

административни, икономически и културни центрове на Балканите. 

Геостратегическите им особености оказват изключително влияние и в епохата на 

националните държави, когато двата града убедително застават в центъра на 

българското и на сръбското общество, които през бъдещите десетилетия ще следват 

идентична линия е своето развитие. Не бива обаче да бъдат пренебрегвани 

основополагащи разлики помежду им, като това, че Белград единствен в сръбските 

земи може действително да бъде оприличен на град (от гледна точка и на тогавашния 

европейски стандарт) дълго преди да е избран за главно политическо средище на 

Сърбия. Бившата османска перла на Дунав притежава неизмерими с останала част на 

страната достойнства предимно поради значението си на търговски център, а едва 

след него идва и това  на държавно средище. Ако столичният статут донася на Белград 

институционално потвърждение на вече неоспоримото му първо място в страната, за 

София тази ситуация има обратна хронология. Нейното твърде неглижирано 

положение в българските земи тепърва ще трябва да бъде преодолявано в името на 

централните й функции в държавата. Ако в следващите десетилетия все пак успява да 

се превърне във водещо социално-икономическо и културно средище в страната, 



заслугата за това трябва да бъде отдавана най-вече на политическата рамка, в която в 

поставя на новият й столичен статут. 

Глава 2. Проблемите на демографското развитие, проследени във втората част, са 

разработени на базата на данни от националната статистика, които са използвани като 

основен източник за изследване на определени закономерности и тенденции в 

съществуването на сръбското и българското общество. Дългите редици от цифри и 

класифициращи понятия, в които статистиката превръща живота в него, дават 

възможност за създаване на сравнително неутрална преценка за неговото развитие. 

Формалната им отдалеченост от реални ситуации прави контурите на социалната 

картина по-ясни, а динамиката на протичащите в нея просеци – по-лесно проследима. 

Националните статистически служби в Сърбия и България полагат целенасочени 

усилия да съберат относително пълноценна информация за демографското състояние 

на новите национални държави и максимално да приближат работата си до 

европейските практики. Най-голямото предизвикателство пред тях се оказва 

непрекъснато променящата се демографска картина с оглед на постоянните миграции 

на населeнието, засилената урбанизация и промяната в начина на живот на голям 

процент от населението. В текста подробно са проследени показателите за живота на 

белградчани и софиянци по техния демографски прираст, етническа принадлежност, 

майчин език, вероизповедания, пол и възрастови характеристики, както и грамотност. 

Те са използвани не само, за да опишат състоянието на населението в двата държавни 

центъра, но и да ги представят в национален мащаб и то най-вече спрямо останалата 

част от градските селища в България и Сърбия. 

През разглеждания период двете балкански столици имат всички шансове да заиграят 

ролята на истински метрополии за обкръжаващите ги национални общества. 

Сръбският главен град е по-малка от българския, но заема по-голям дял от иначе по-

малкото от българското сръбско население. Белград стои сам на върха на 

урбанистичната пирамида в Сърбия, заобиколен от силно доминираща аграрна среда, 

чието влияние се отразява на всички останали градски селища в страната. София е 

новият най-голям град на България от дълъг списък с традиционно големи градове, 

които също са заобиколени от устойчива селска среда. Интензивните демографски 

процеси, предизвикани от техните функции на главни политически средища, създават 

условия за бърза и донякъде хаотична урбанизация.  



 

Глава 3. Разработката на третата част представлява тематично и структурно 

продължение на предишната. Основните източници отново са вече познатите 

статистически сборници. Може би най-голяма несигурност на събираните в тях данни 

при преброяванията на населението, както на Белград, така и на София, дават тези за 

професионалната заетост и социалния статут на техните жители. Затрудненията идват, 

от една страна, от разнообразните дейности, с които жителите им осигуряват 

препитанието си и от променящите се стандарти, използвани за определяне на статута 

на дадено занимание, от друга. Въпреки че с усъвършенстването на работата на 

статистическите институции в двете балканските държави, от края на 19 век са 

въведени международно одобрени форми за преброяване, динамичните социално-

икономически процеси, протичащи в техните столици, трудно могат да бъдат ясно 

уловени от преброителните карти. Колкото и да са неточни тези проценти обаче, те 

все пак представят определена картина на обществения и стопанския състав на 

белградчани и на софиянци, както и тенденциите в неговите промени. 

Основните изводи, до които е достигнато в тази част са, че централизаторски 

мислена, държавата в Сърбия и България възлага на главния град силна доминация 

над останалата част от страната и така от последната четвърт на 19 век предизвиква 

своеобразна „политическа“, а не толкова характерната за епохата индустриална 

урбанизация. От една страна това се проявява в сравнително високия процент на 

ангажирани в сферата на администрацията, военните и свободните професии – близо 

една четвърт от активните жители и в двете столици. От друга страна, раздаваните 

бюджетни заплати създават платежоспособни клиенти за множащите се търговци и 

промишлени производители, а близостта до държавните власти и усилията, които те 

употребяват за модернизирането на столиците, довеждат в тях най-видните 

представители на оформящата се предприемаческа класа.  

Ако през първите години на развитието си като столица София прави впечатление на 

изцяло „чиновнически” град, в следващите десетилетия този образ значително се 

променя. След изграждането на основните институционални организации, 

столичното население придобива по-балансирана структура, характерна и за други 

големи градове в страната. В края на периода препитаващите се от 

непроизводителните сектори софиянци са почти 40 %, от търговия и съобщения – 27 



%, от индустрия и занаяти – 31 %, а от селско стопанство – 3 %. Подобна картина 

може да бъде наблюдавана по  същото време и във Варна и Русе.  

Заради по-плавната промяна в статута си на главен сръбски град в Белград не се 

осъществява подобно на софийското натрапващо струпване на административен 

апарат. Въпреки това, както и въпреки стратегическото си икономическо положение 

по среднодунавското течение, той не успява не се превърне в индустриален център на 

сръбските земи. Разрастването на нестопанския сектор и препитаващото се от него 

население, голяма част от което разчита на пари от администрацията, се осъществява 

пропорционално на увеличаването на столичното население. Същото се случва и с 

останалите сектори с изключение на аграрния. В общия случай на градските средища 

в Сърбия той заема дори повече от една десета част от населението им (само в Ниш в 

началото на 20 век неговият дял достига 46 %). Пропорционално белградското 

население в по-малка степен разчита на индустриалния сектор за своето препитание, 

за разлика, на пример, от това на Крагуевац в края на 19 и началото на 20 век, както и 

на търговския - за разлика от Шабац и Смедерево. Като абсолютни стойности обаче 

броят на населението на сръбската столица толкова много превъзхожда този на 

останалите градове, че тя със сигурност се превръща в най-влиятелния обществено-

икономически център в страната.  

 

Глава 4. Четвъртата част се занимава по-конкретно с икономическото развитие на 

двете столици, като са отчетени и особеностите на стопанското развитие в 

заобикалящата ги среда в страната. През първата половина на столетието в Сърбия 

настъпва процес на динамизиране на иначе изключително архаичното 

самозадоволяващо се стопанство. Той е предизвикан от невиждания демографски бум, 

довел до сериозно нарастване на земеделското производство и засилване на размяната 

сред населението. Търговските операции със селскостопански продукти обаче дълго 

време се осъществяват далеч от градовете. Липсата на пътища и малобройните 

търговски посредници, предимно чужденци, пречат те да заемат полагащото им се 

място като центрове на стоков и паричен обмен. Наред с това до 80-те години на 19 

век те си остават владения на консервативните еснафски организации, старателно 

пазещи се от вредното влияние на индустриалния внос. Най-голям дял от активите на 

сръбското стопанство заема свиневъдството, което, въпреки все по-стесняващия се 



ареал от дъбови гори, до края на века играе ключова роля в износа на страната. Този 

сектор е първият, който трайно обвързва външната търговия на страната с австро-

унгарския пазар, чиито предизвикателства провокират развитието на сръбската 

икономика. За промишленост обаче трудно може да се говори. Дори прото-

индустриални производства, каквито са добре развити в съседните български, все още 

несвободни, земи, не могат да намерят подходяща среда в сръбските.  

Установяването на затворено манифактурно производство, най-вече текстилно, пък е 

една от най-отличителните черти на стопанството в Османска България. Докато в 

Сърбия увеличаването на населението предизвиква масово изсичане на гори и все по-

голямо обвързване на населението с екстензивно практикувано земеделие, липсата на 

обработваема земя в планинските райони на България довежда до интензификация в 

производство на индустриални стоки и разширяващи се търговски връзки. Жителите 

от планинските селища все по-често обменят стоките си срещу хранителни продукти 

от равнинните земеделски райони, но най-доходоносни и търсени са далечните 

пазари на империята, чрез които българският текстил придобива голяма популярност. 

Този род търговско-промишлено развитие се отразява благотворно върху паричните 

отношения, които засягат не само градската, но и селската икономика. Огромният, 

консервативен и доста непретенциозен османски пазар е добър източник на 

доходност за земеделската и скотовъдна продукция на българските стопанства, чието 

положение се намира в своеобразен апогей през 60-те години на 19 век. Това са 

златните години и за прото-индустриалните отрасли, които така и не срещат сериозна 

конкуренцията от страна на фабричното производство, макар пример за такова да се 

появява още в далечната 1834 г. До края на 60-те години създадените индустриални 

заведения разчитат предимно на държавни поръчки, а условия за по-висока 

икономическа производителност и представяне на свободния пазар възникват едва 

през следващото десетилетие. 

Икономическото утвърждаване на двете съседни столици през разглеждания период 

се осъществява в условията на някои принципни различия. Още от първата половина 

на 19 век Белград се развива като най-голямото търговско, а с това и икономическо, 

средище в сръбските земи и това съвсем не е свързано със столичните му функции. 

Дълго време той си остава изолиран от земите във вътрешността и ако първоначално 

това се случва заради лошите пътища, в последствие причините стават по-



комплексни. Търговските фамилии в Белград, които просперират благодарение на 

образованието, европейския опит и контакти на своите представители, нямат 

конкурентноспособна среда във вътрешността на Сърбия. Обявяването на Белград за 

столица и държавната независимост няколко десетилетия по-късно допълнително 

засилват дистанцията между белградската и провинциалната търговия. За столичната 

икономическа среда това се оказва от ключово значение, тъй като именно търговският 

капитал стои в основата на нейното следващо развитие. Появилото се първоначално 

лихварство, а по-късно развило се като банково кредитиране, с много малко 

изключения, се оказва жизнено важно условие за създаването и по-нататъшното 

съществуване на индустриалното производство в града.  

В София нещата стоят другояче. В сравнение с Белград новата столица на България 

не може да се похвали с наличието на нито един потенциален икономически сектор, 

който да осъществи приемствено развитие в свободните модерни времена. Това 

придава на държавната намеса решаващо значение за бъдещия просперитет на 

софийското стопанство.  

Въпреки тези отлики, през последната четвърт на 19 и първото десетилетие на 20 век 

София и Белград отбелязват някои характерни сходства. Индустриалното 

производство в двата града се появява късно, за сметка на това се разчита предимно на 

леката му форма, а работата на предприятията е свързана приоритетно с нуждите на 

самото столично население. Макар такава констатация да не звучи особено 

обнадеждаващо на фона на промишлената картина в други райони на Европа, 

развитието на този сектор успява да промени облика и мястото на двете столици в 

цялостната икономическа среда на България и на Сърбия. Белград придобива водещи 

позиции в пивоварството, мелничарството и текстилната промишленост, а държавни 

проекти като електроцентралата и тютюневата фабрика са ненадминати по своите 

мащаби в национален план. Макар че прави сериозни отстъпки пред производствени 

центрове като Крагуевац и Ниш, за няколко десетилетия от търговската врата към 

Европа столицата на Сърбия става първа и по индустриално развитие в страната. 

Производството на бира и на мелничарска продукция се оказва най-масово и в София, 

но добро представяне отбелязват също керамичната и дори железарската 

промишленост. За разлика от Белград обаче българската столица не успява да 

„издърпа” толкова голям дял от фабричното производство в страната, поради силната 



и постоянна конкуренция на градове като Пловдив и Габрово. Макар и да не се 

превръща в абсолютен фаворит по индустриални показатели, тя заема достойно 

място сред промишлените центрове в България, което се дължи и на инициираните 

от държавата производства на захар и електричество.  

Въпреки масовото индустриално развитие обаче то не успява да доминира в 

икономическата среда и на двата града. Тази роля се пада на търговията и банковото 

дело. Размяната на стоки и пари, която десетилетия преди последната четвърт на 19 

век определя уникалното първо място на Белград в сръбските земи, се запазва и 

доразвива през целия разглеждан период. София, от своя страна, трябва за кратко 

време да навакса тотално изгубените си позиции на търговски център, които е имала 

някога в далечните османски времена, и също успява да се издигне до водещи 

позиции в търговията и банкирането в страната.  

 

Глава 5. В петата част от дисертацията се прави опит да бъде проследен просецът на 

урбанизиране на Белград и София, както и да бъде представено състоянието на 

модернизиращата се градска среда и по-точно доколко нейното развитие е в унисон 

със западноевропейския й модел. В Европа на 19 век именно идустриализацията до 

рязко увеличаване на броя на гражданите и качествени промени в начина им на живот. 

Градът преминава през редица урбанистични и модернизаторски мерки, за да смести 

цялото ново население и да отговори на нарастващите потребности на младата средна 

класа и нейните претенции за по-висок стандарт. Функционалното градско планиране, 

допълнено от актуални архитектурни форми следва развитието и изменението на 

социално-икономическите потребности на модерното общество. Благодарение на 

новите материали като армиран бетон и стомана, върху сгъстените градски парцели се 

появяват блоково структурирани няколкоетажни здания - често продавани или 

отдавани под наем на многобройни обитатели. 

Докато урбанизацията в Европа е в унисон с новите стопански условия, Белград и 

София стоят пред малко по-различни предизвикателства. Един от най-основните 

проблеми за техните общински власти е как практична улична система да замени 

кривите, задънени и безпланови турски сокаци. Тези улички пресичат нагъсто 

застроени, етнически обособени махали, чиито невидими граници ги оформят като 

своеобразни самостоятелни поселищни единици. Очакваните градоустройствени 



реформи би трябвало да заличат тези белези на османското минало и да създадат 

консолидирана и представителна градска среда, която е в синхрон с модерните 

проекции за европейско бъдеще. Изградени са нови площади, места за разходки и 

обществени прояви, красиви сгради и широки улици – мотивираща среда за жителите 

на две от новите европейски столици.  

С утвърждаването си като политически центрове на новите балкански държави в 

София и Белград бързо започват да нахлуват използваните за Европа архитектурни 

стилове. Този процес върви успоредно с регулирането и нивелирането на улиците, с 

въвеждането на обществената електрификация и най-вече със създаването на новия 

политически, икономически и интелектуален елит. Именно той е нетърпелив да 

поеме своята водеща роля в обществото и държавата и търси категорични начини за 

отхвърляне на османското наследство в градската среда. Необарок, неокласицизъм, 

неоренесанс или неовизантинизъм, донесени от чужденци или от завърнали се от 

чужбина школувани български и сръбски урбанисти, стават изразители на стремежите 

на родния елит да намери мястото си в европейската естетика. Емблематично 

значение придобива сецесионът или “отделянето” (от старите форми), който се 

превръща в стил – изразител на новите обществени и политически идеи в Европа 

през късния 19 век (Има се предвид историческите граници на „дългия деветнадесети 

век“.)  

Голяма част от градоустройствените усилия обаче остават концентрирани в 

централните части на градовете, които са свързани с живота и дейността на водещите 

столични прослойки и на представителните институции. Оформянето на крайните 

квартали не е по възможностите на градските архитекти и управници. Поради липсата 

на силен индустриален сектор, който да повлияе на урбанистичната среда в 

покрайнините, те се развиват самостоятелно и често хаотично.  

В края на XIX и началото на XX век Белград и София все още са “хоризонтални” 

градове с ниски приземни постройки, изградени в по-голямата си част под натиска на 

навика и моментните потребности на дребнособственичеството. Вътрешното 

благоустрояване и парцелиране на новите квартали зависи повече от волята и 

възможностите на техните жители, отколкото на общините, а така, по силата на 

стария махленски принцип, те постепенно се оформят като затворени общности, без 

особена връзка помежду си. За сметка на това градоустройствените амбиции на 



управлението се концентрират, но и почти се изчерпват, с организирането на 

централните градски части в двете столици. Те обаче остават без желаната от вероятно 

повечето съвременници „европейска“ представителност. Причината за това да се крие 

в непоследователната политика на тяхното управление, защото нито сръбските, нито 

българските власти имат цялостна фискална и законодателна концепция за 

стимулиране на обществена и икономическа промяна, която в крайна сметка се оказва 

резултат повече от частни инициативи. 

Модерните градоустройствени идеи и архитектурни форми в България и Сърбия се 

появяват в условията на динамична социално-икономическа и политическа среда. 

Местните и чужди урбанисти, които работят в София и Белград, съдействат за 

коренното преобразяване на ориенталските градчета в малки, скромни и периферни, 

но все пак европейски столици. Тяхната работа сама по себе си е елемент от 

своеобразната сръбска или българска модернизация: С всички възможности за 

инвестиции, проекти и дори авантюризъм, които предлагат едни бивши османски 

провинции; както и с неопитната държавна и общинска администрация, с 

перманентната липса на пари, на градска култура и не на последно място – на едра и 

печеливша индустрия, която е главното условие за осъществяване на модерни 

урбанизаторски проекти.  

 

Глава 6.  Последната шеста глава е посветена на комуналното облагородяване на двата 

града и значението, което то придобива както за жителите им, така и за управленските 

институции. Рязката промяна в статута и мястото на София в българските земи 

изведнъж концентрира върху нея огромно обществено и политическо внимание. 

Българската столица преживява твърде шокова модернизация, която трябва да я 

превърне в символ на нова национална легитимация. От същото има нужда и Белград, 

който обаче, получил ролята на средище на сръбската държавност още през първата 

половина на 19 век, разполага с известна преднина в усвояването на столичните си 

функции – поне в административен и политически план.  

Въпреки тези различия жителите и управниците на двата главни града се сблъскват с 

еднотипни проблеми в намеренията си да подобрят начина на живот в тях. 

Реализациите на някои от по-големите комунални инициативи, които са предприети 

през последната четвърт на 19 век, предоставят достатъчно доказателства за това. В 



основна грижа на белградските и на софийските власти се превръща създаването на 

модерни комунални системи, които да заместят традиционните почти средновековни 

практики по отношение на водопровод, канализация, улични настилки и други 

елементи на всекидневието в градска среда. По-специално място в тази глава е 

отделено на електричеството, което е възприемано като „чудото на модерната епоха”, 

при това не само в изследваните градове, но и в тези на взиманите за пример западни 

общества. В началото на неговото въвеждане в българската и в сръбската столица то 

има по-скоро символично, отколкото функционално значение за тяхните жители. 

Проследяването на усвояването и използването му разкрива някои от най-

характерните черти на прехода към модерните времена за двете столични общества.  

Благоустройствените начинания в Белград и София стават допирна и доста често 

пъти спорна точка на разнообразни желания и интереси – частни, общински или 

държавни. Това е предизвикано от историческите обстоятелства, които подтикват 

столичните власти към форсирана модернизация. Тя е съчетана с липсата на 

управленски опит, с постоянен финансов дефицит и примесена с манталитета на едно 

ново-градско и не до там гражданско общество, което до голяма степен обяснява 

трудното, мудно и повърхностно възприемане на модерното благоустройство там. 

 

IV. Изводи 

 

През „дългия деветнадесети век” столичният град се превръща в агент и прототип на 

„модерността”, която получава многообразни тълкувания и образи във всички сфери 

на политическата, стопанска и обществена динамика на променяща се Европа. 

Белград и София не са изключение от тези процеси. За няколко кратки десетилетия те 

претърпяват смайваща метаморфоза, изминавайки сякаш тичешком дългия път от 

Ориента към Окцидента. В трескавото си препускане обаче тези балканските 

общества на моменти се препъват в придобивки, които изпреварват нивото на 

тяхното обществено-икономическо развитие и към които тепърва трябва да се 

приспособяват. Сърбия и България са примери за това колко неподготвени, но 

едновременно с това ентусиазирани са младите балкански нации да пренесат 

„Европата” в новоизградените си, накипрени столици, пълни с еснафска 

претенциозност и боязливост.  



Всъщност те бързат във всичко, свързано с изграждането на новата политическа и 

обществена реалност – бързат да имат конституции по западен образец, въпреки че 

още не са се научили как да боравят с демократичните си институции; бързат да се 

преоблекат по западна мода, въпреки че им липсва удобството на традиционното 

облекло; бързат да рушат старите си къщи и да строят нови, чиито барок или 

сецесион трудно кореспондират с калта и турския калдаръм на улицата. Старанието на 

националните елити да подражават на европейските примери е захранвано от 

желанието да бъде преборено, отхвърлено и забравено османското наследство или 

поне неговите видими белези. Постоянните управленски усилия, концентрирани 

върху столичните градове на Сърбия и България са оправдани от гледна точка на една 

очевидна констатация – тази, че проекциите за цялостната социална, икономическа, 

политическа и културна реализация на двете общества съществуват само в рамките на 

съвременната им идея за европейска модерност. За сърбите и българите 

модернизацията е синоним на европейско бъдеще, защото то представлява 

единственият антипод на османското им минало и именно това прави пътят им на 

запад предопределен. А белградчани и софиянци, от своя страна, са първите, които 

могат да тръгнат по него, изпробвайки всички рискове и изненади на подобно 

пътуване. Те стават участници в един модернизационен проект, в който столицата 

изпълнява ролята на „лаборатория на демонстративна вестернизация”. Това до голяма 

степен може да обясни силовото и дори назидателно преобразяване, което 

управленията на София и Белград предприемат при оформянето на централните 

градски части и инфраструктурното им обезпечаване. Не са малко примерите, при 

които модерни нововъведения се появяват не толкова заради икономически 

рационални ползи или ежедневни комунални необходимости, а по-скоро в търсене на 

престиж в помощ на новата национална легитимност.  

Визуалната промяна и в двете столици е предшествана от етническа такава. Белград от 

края на 60-години на 19 век, а София едно десетилетие по-късно са прочистени от 

турско население и едновременно с това стават миграционна цел, както за населението 

от вътрешността на страната, така и за голяма част от прииждащите в свободата си 

родина имигранти. Така столичният град бързо се превръща в проекция на 

националното единство, което предопределя по-нататъшното му урбанизационно 

развитие. Това лесно може да бъде видяно в градоустройственото и архитектурно 



оформяне на градския център, който трябва да служи като материално доказателство 

за суверената власт. Двете столици почти едновременно се сдобиват с най-актуални за 

времето си инфраструктурни подобрения, които също остават реализирани в 

ограничения периметър на показния център.  

Дали все пак са модерни столиците на Сърбия и България и доколко успяват да 

възприемат и излъчат модерните импулси на епохата? От последната четвърт на 19 

век към тях тръгва непрекъснат поток от хора, най-често водени от надеждата, че там 

могат да бъдат по-богати и по-свободни – все категории, изпълнени със значителни 

условности. За някои по-гъвкавата и отворена среда на големия град се оказва 

решаваща за постигане на обществен и стопански просперитет. Мнозинството от 

„новите столичани” обаче продължава да живее в унисон с традициите, които носи от 

родните си места, обособено в малки затворени общности, които на практика нямат 

контакт помежду си. По време на постоянния си растеж столиците се превръщат в 

градове на чужденци, които тепърва ще стават общество и ще заживяват в определен 

градски ритъм. Това не ги прави уникални – Рим, Берлин или Букурещ също могат да 

дадат примери за това как в израстването им като главни градове на нови национални 

държави тече непрекъснат процес на опитомяване, наместване и установяване на ред 

сред пришълци, на които им предстои да създадат собствена ценностна система. 

Паралелно с този протича и един друг процес – на открояване и противопоставяне 

между главния град и останалата част на страната, между столицата и провинцията. На 

фона на малограмотни, аграризирани и слаби икономически общества, каквито са 

сръбското и българското през разглеждания период, управлявани от амбициозен елит 

и неопитна държавна администрация, този контраст изглежда особено ярък. В 

сравнително кратко време тези условия подсигуряват на Белград и София 

демографска, икономическа, културна и изобщо цивилизаторска доминация над 

останалата част от страната.  

Доколко положително или отрицателно е това столично качество? От разгледаните 

материали става ясно, че до войните на Балканите Белград се развива като колосален 

център за мащаба на сръбските земи, без да среща каквато и да било конкуренция от 

други урбанизирани селища, което му определя мястото на основен източник на 

социално-икономически трансформации. Столицата на Сърбия е единственият град в 

страната, който разполага с естествени предпоставки за добро стопанско, а наред с 



това, обществено и политическо развитие още от първата половина на 19 век. От 

друга страна, прекалено големите управленски усилия, насочени към него през втората 

половина на столетието, лишават от потенциално развитие други градски средища 

като Смедерево, Шабац, Крагуевац или Лесковац. Тази тенденция на доминация се 

запазва и след Първата световна война, когато Белград вече трябва да се равнява с 

други големи градове в обединената държава на сърби, хървати и словенци – Загреб и 

Любляна, наскоро преживели подобна на неговата модернизаторска промяна. 

Посредственото османско градче, превърнато в българска столица, поглъща доста 

голяма част от управленската и финансова енергия на страната, докато се превърне в 

мощен притегателен център в национален мащаб. В края на 70-те години на 19 век 

Русе, Варна или Пловдив имат далеч по-големи основания да заемат мястото на главен 

град на Княжество България. Дълго време след обявяването й за столица София не 

може да ги изпревари по демографски и социално-икономически показатели. В края 

на разглеждания период тя вече е главен търговски и индустриален фактор в 

българските земи, и едновременно с това - средище на обществения елит. Място на 

изцяло доминиращ център в страната обаче София си спечелва едва по време на 

военните години и в десетилетията след тях. 

Целта на всяко изследване е да убеди четящия в правотата на предлаганата 

аргументация и макар настоящото да не прави изключение, то не съдържа претенции 

за тотална изчерпателност по една толкова гъвкава и многоаспектна проблематика 

като градската модерност. Особеностите на компаративния метод предполагат 

търсенето на баланс между разглежданите обекти, който е от водещо значение за 

успешното изпълнение на поставената задача. Затова не трябва да учудва, че при 

опитите за жонглиране с отделните елементи от столичното развитие на двата града 

отсъстват някои от факторите, които в други случаи биха могли да бъдат обекти на 

цялостни научни изследвания. Така например отворен остава въпросът относно 

стратегическото влияние, което една от най-големите европейски реки оказва върху 

сръбската столица в областта на нейното социално-икономическо и културно 

развитие. Дунав представлява естествена граница между европейския и османския свят, 

подчертаваща контрастите в техните различия. Едновременно с това обаче той е 

традиционно възприеман като незаменим източник на влияние и преносител на 

материални и духовни ценности, чието прогресивно значение е високо ценено 



предимно в източна посока. Важността на този природен фактор за модернизирането 

на Белград в контекста на европейските практики би била продуктивна тема в рамките 

на едно бъдещо изследване от гледна точка на т. нар. environment history, която 

придобива все по-голяма актуалност през последните години.  

Със сигурност извън страниците на изследването остават още немалко събития и 

проблеми, съпътствали живота на белградчани и софиянци. Такива са например 

въвеждането на телефона, развитието на пощенската служба, прикритите 

„официални” институции на кръчмата и кафенето, а също театърът, киното или 

модерното облекло с широката им палитра от изразни средства, многобройните 

малки и по-големи периодични издания, чието производство процъфтява сред 

жадното за обществени вълнения столично население. Именно те стават сцена за 

разобличение на неизменните скандали за корупция, в които общинските управления 

се заплитат още след първите им усилия да облагородят градската среда. Наред с 

историите на успелите може би трябва да бъдат разказани и тези на неуспелите - на 

обитателите на Палилула или Ючбунар, чиито биографии обаче все няма кой да 

запише – че кой ли обръща внимание на обикновеното им и без(раз)лично битие... 

Това са все елементи на градското съществуване, чието описание и анализ биха 

оживили социалния свят по току що регулираните улици, в разрастващите се квартали 

на покрайнините или зад модерните фасади на някои новопостроени домове. Също 

така, те на свой ред биха допълнили дългия списък от разнолики аспекти, чрез които 

балканската модерност да бъде доказана като европейски рефлекс на постосманското 

общество, а столицата – като медиатор в процеса на своеобразното му 

цивилизаторско преобразяване.   
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