
Становище
За дисертационния труд на Ивайло Начев „ Балканската квази-столица като фермент на 

модерността:Загреб, Любляна, Сараево (1878-1914)”

Предложеният за защита дисертационен труд е твърде рядко явление  в областта на нашата 
балканистика. 

На първо място, това е дисертация, посветена на проблеми на социалната история – област, която 
едва от десетина години насам започва да се радва на повече внимание у нас.

На второ - тя разглежда проблеми от историята на Западните Балкани без каквато и да е връзка с 
нашата национална история, с което се отличава изгодно от обичайния модел „.... и България” . 

На трето – темата е предизвикателство за всеки амбициозен млад изследовател. Предизвикателство, 
защото изворовото градиво за нея в нашите библиотеки и архиви клони към нулата. Дисертантът 
е трябвало да прояви максимална упоритост, умение да печели и да се възползва от национални и 
европейски грантове – струва ми се, че от сега нататък оценяването на подобни качества ще стане 
задължителна част от становищата ни, защото ще дава възможност да се види доколко младият 
изследоветал е развил умения да бъде неразделна и равностойна част от общоевропейското 
изследователско пространство.  

На четвърто, защото темата е сравнително изследване на три обекта всеки от които по отделно е 
напълно непознат на българската историческа наука.

На пето, защото развиването на подобна дисертация е невъзможно без определено ниво теоретически 
знания и умението да бъдат използвани уместно, без излишни възторзи, а само за изясняване на 
поставените задачи. 

На шесто, защото дисертацията дава свой, може и да е скромен, но свой принос в историческия спор 
около утвърждаването на нови парадоксални тези в историографията за историята на икономиката на 
Балканите, повдигнати не само, но на първо място от М. Пайларет.

Изборът на темата в немалка степен е предопределен от болезнено съзнаваната липса или поне 
трудно достъпен за български изследовател първичен изворов материал. В разговорите с дисертанта 
подбрахме тема, в която издигнатия в култ от някои историци непубликуван изворов материал може 
да бъде пренебрегнат в немалка степен дотолкова, доколкото огромна част от значимата статистика за 
динамиката на социалното развитие в трите града е публикувана. 

Едва ли е необходимо да се занимавам със структурата на дисертационния труд, тъй като като научен 
ръководител съм прекарал часове дискутирайки с дисертанта възможните й варианти и накрая той се 
спря ако не на най-добрата въобще, то на най-добрата с оглед на възможностите, с които разполагаше 
след проучване на изворовия материал.

Кои са плюсовете на предложения дисертационен труд – не обичам да използвам думата „приноси”, 
за да не влизам в противоречие с библейския принцип „мнозина са избрани, но малцина са призвани”. 
Всъщност, ако говорим за нашата историография плюсовете са многобройни и това се дължи на 
споменатата по-горе пълна липса на изследвания. Но подобни сравнителни изследвания липсват и в 
Хърватия, и в Словения и в Босна и Херцеговина, да не говорим за европейските проучвания.

Плюс е и анализът на самото хрумване дали обявяването на трите града за столици на самостоятелни 
държави в края на ХХ в. е случаен акт или се корени в едно дълго развитие, което постепенно ги 
превръща от административен център на някаква територия в притегателен център за оформянето на 
новото национално чувство.



Плюс е връзката, която дисертантът прави между икономиката, урбанизацията и естетизацията на 
градското пространство.

Плюс е доказването на неразривната връзка на културата с икономиката.
Дотолкова, доколото и трите града в този период са част от една високо бюрократизирана 

империя плюс е показването на неразривната връзка между властта и социалното развитие, което си е 
отличителен белег на нашия регион – макар и не само на него. 

Плюс е опитът на дисертанта – макар и аз да бих искал да видя много повече и по-задълбочени и 
обосновани разсъждения в това отношение – да използва художествените обобщения в литературата, 
за да покаже какво е инстинктивното становище на съвременниците за проблемите, които изследва.

Дисертацията е първият сериозен опит на Ивайло Начев да встъпи в храма на професионалните 
изследователи и разбира се, не е лишена от слабости. Държа да подчертая, че това са слабости от моя 
гледна точка, но всеки човек има право на собствено мнение.

На мен би ми се искало да видя едно по-сериозно и решително, отколкото е сега, оттласкване от 
традиционната икономическа история и по-решително изпалзване на инструментариума на социалната 
история.

Би ми се искало да видя в една много по-висока степен, отколкото е сега, личността, гражданинът 
в тези градове – както в неговата съзидателна, така и в неговата разрушителна функция. В момента 
дисертацията е прекалено абстрактна – живите хора – а те би трябвало да са мишената на историците 
- трудно прозират зад камарата статистически данни. И като говоря за живи хора имам предвид не 
само кметове, главни инженери, архитекти, а какво се променя в съзнанието на селянчето докарано от 
селата около Връх Босна, за да работи в бирена фабрика в Сараево да речем. 

Много по-обширно трябваше да бъдат използвани данни от периодичния печат, но разбирам 
дисертанта, който не е разполагал с достатъчмно време при специализациите си, за да го стори.

В много поголяма степен трябваше дабъдат използвани данните, настроенията, усещанията за 
времвето от стотиците мемоарни книги от периода – надявам се, че това ще бъде сторено при бъдеща 
доработка на изследването. 

Много ми се искаше да видя, използвани в дисертацията картини на художници съвременници 
на трансформацията на тези градове, защото инстинктът на художника, умението му да обобщава с 
няколко мазки дългогодишните си впечатления за ставалото около него би трябвало да даде много 
храна за размисъл.

Бих искал да видя повече фантазия, дързост и „хрумки” в разработването на темата – да речем 
защо не анализ на процеса на именуването на улиците и площадите в тези градове – кога и как става 
и т. нат.

Но нека това да бъдат проблеми, по които Ивайло Начев да помисли. А аз съм уверен, че предложената 
дисертация притежава необходимите данни, за да гласуват уважаемите членове на журито търсената 
научна степен.

Проф. дин Иван Илчев  


