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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на Историческия 
факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на .................2011 

Дисертацията се състои от увод, основна част с общо седем глави, заключение и библиографски 
спикък с общ обем 256 страници

 Темата на дисертацията се отнася към въпроси, на които в българската историография е обърнато 
сравнително малко внимание. В същото време развитието на Загреб, Любляна и Сараево е добре 
проучено поотделно от местните изследователи, но тъй като няма сравнително проучване на трите 
разглеждани града, целта на този труд е да се синтезират тези отделни достижения и да се разгледат в 
светлината на някои съвременни тенденции в изследванията на градската история.   

Важно предимство на изследванията с фокус върху града, една относително пренебрегната 
сфера в българската историопис, е различната перспектива върху историческия процес в сравнение 



с традиционните отправни точки, което се обуславя от факта, че градът е по-обозрима територия, 
позволяваща да се изследват по-деайлно различни аспекти от общественото развитие. Градовете могат 
да бъдат разглеждани като сложни организми, които са съставени от хора, икономика, застроена среда 
и природа, ако вземем тези най-общи категории. Този труд не се ограничава до един от аспектите на 
градския живот, а се стреми да ги разгледжа комплексно, защото това вероятно е един от добрите 
начини за очертаване на взаимовръзките между тях. Подобен подход е оправдан и с оглед на малкия 
брой публикации по темата и на практика липсата на информация в достъпни източници на български. 
Освен сравнението между трите града, където е било възможно се прави опит за съпоставка както с 
другите градове в съответните провинции, така и с общи за Дунавската монархия тенденции. 

Сравнението между Загреб, Любляна и Сараево е интересно както само по себе си, така и за 
съпоставка със случаи от българската градска история. Могат да бъдат открити редица регионални 
сходства, но също така има някои значителни различия, основно заради това, че разглежданите градове 
са част от Австро-Унгария. За Сараево това е нова ситуация, докато Любляна и Загреб се развиват 
столетия под силно хабсбургско и унгарско влияние.  

Основен въпрос на това изследване е дали и доколко главните градове на дадени области и 
региони могат да имат функции на столични центрове без да бъдат формално такива или с други думи 
може ли да съществува столица преди държавата. В различна степен всеки един от трите града играе 
роля, която е донякъде сходна с тази, която имат столиците на създаващите се през XIX век балкански 
държави през епохата. Същевременно те нямат статут на столици, а са само административни центрове 
на три южни провинции в Австро-Унгария, заради което в изследването се използва термина „квази-
столица”.  

Загреб, Любляна и Сараево станаха пълноправни столици чак в началото на 90-те години на 
миналия век с разпадането на Югославия или цели 80 години след края на изследвания период. В 
дисертационния труд ще бъде направен опит да се установи доколко предпоставките за едно подобно 
развитие са налице в края на XIX и началото на XX век. През разглеждания период трите града са 
важни центрове на политическа власт поне в регионален мащаб, като в същото време личат редица 
различия дори от гледна точка на ролята им в политическия живот. Немаловажен фактор е, че Загреб 
и Любляна се намират в Хабсбургската сфера на влияние далеч преди 1878 г., когато в Сараево се 
настанява за първи път австро-унгарската администрация.  

 Сред дискусионните теми в градските изследвания е дали и доколко градовете са активни 
участници в историческия процес и според първата крайна гледна точка те би следвателно да се 
разлгеждат по-скоро като сцена, на която се разиграват общи за обществото процеси. Според друго 
становище градът е ключов елемент в процесите на модернизация, а столиците или главните градове 
дават силен аргумент в полза на второто гледище. Едва ли има съмнение, че модерният начин на живот се 
създава в в големите метрополии, но по-малки градове като Загреб, Любляна и Сараево черпят активно 
от примера на последните, което поражда въпроса каква е ролята им  в процеса на модернизацията на 
заобикалящите ги територии.  

 Основен извор за това изследване са публикуваните данни от преброяванията на населението 
в Австро-Унгария и благодарение на доста подробните данни на местните статистическите служби за 
различни аспекти на обществения живот в южните провинции на монархията анализът ползва богата 



фактологична основа каквато няма за редица други периоди и региони. Освен това систематично 
събираните сведения позволяват проследяването на различни тенденции за по-продължителен период 
от време. Трябва също да се отбележи, че това е малко използване изворова база в  българската 
историческа книжнина. 

 Това, че историята на всеки един от трите града е сравнително добре проучена, е донякъде 
функция на по-голямото внимание, което местните изследователи отделят на градската проблематика в 
сравнение с българските публикации върху подобни теми. Изследвания по различни въпроси, касаещи 
градската проблематика, започват да излизат още през 30-те години на миналия век в различни 
периодични издания като словенското Kronika slovenskih mest, а важен източник за проучването 
на загребската история са сборниците статии Iz Statog i Novog Zagreba. Последните са издания на 
Музеят на град Загреб и в тази връзка следва да се отбележи, че развитието на градските изследвания в 
съответните страни е донякъде следствие на иституционалната подкрепа на специализираните музеи. 
Сред авторите, които се занимават с активно подобно проблеми, следва да се споменат публикациите 
върху различни аспекти от историята на Загреб на Л.Добронич и И.Караман. Сред изследователите 
на историята на Любляна значителни приноси правят В.Валенчич и в по-ново време А.Студен, а 
„австрийският” период в историята на Сарево е монографично проучен от Т.Крушевац, като подробни 
сведения за развитието на града дава и И.Хаджибегович в по-общия си труд върху този етап от 
урбанизацията на Босна.  

 В настоящия дисертационен труд е включен визуален материал, състоящ се от изображения, 
фигури и карта - общо 29 единици, чиято цел е да се даде нагледна представа за изследваните явление. 
Количесвените данни са систематизирани в 25 таблици. 

   В първата глава на дисертацията са проследени основни моменти от развитието на трите  града 
в столетията преди разглеждания период, когато те също са играли в малка или по-значима степен 
ролята на важни политически, стопански и културни центрове за окръжаващите ги земи. Това се прави 
с презумцията, че промените, които настъпват на границата между XIX и XX век, се очертават по-ясно 
при поставяне в историческия контекст на предшестващото развитие. Въпреки че трите разглеждани 
квази-столици са важни административни, стопански и културни средища поне в регионален мащаб към 
началото на разглеждания период, те се развиват при много различни исторически условия в периода 
до 1878 г., когато стават част от една обща политическа система. Ясна илюстрация за това е, че докато 
създаването на Сараево е свързано с османските  завоевания на Балканите, то заплахата от османските 
нашествия е едно от големите предизвикателства в историята на Загреб и Люблян в по-ранния период 
от историята им.  

Първият разгледан проблем е демографското развитие (Глава 2), тъй като данните в тази сфера 
са сравнително неутрален индикатор, а в същото време демографската динамика е тясно обвързана с 
цялостното социално-икономическо развитие, така че анализът на протичащите процеси би могъл да 
даде добра картина за състоянието на изследваното общество и за протичащите в него промени. Основен 
фокус с тази глава са темповете в увеличението на населението на трите града и източниците на този 
растеж. Където е било възможно са направени паралели с промяната на населението на други градове 
в съответните провинции, както и с други части на Австро-Унгария. Във всеки един от трите града 
населението нараства значително през разглеждания период, като темповете на растеж са значително 
по-високи както от тези в другите градове в провинцията, така и от общите за заобикалящите ги 



територии. Сараево и Загреб показват близък ръст от около два и половина пъти, докато жителите на 
Любляна се увеличават по-бавно и градът нараства под два пъти, а главните градове се очертават като 
сравнително урбанизирани острови в територии с преобладаващо селско население. В същото време 
трите града попадат в категорията на средно големите центрове в рамките на Австро-Унгария. Тъй 
като растежът е основно заради приток на население отвън, към началото на XX век мнозинството от 
населението на трите града е родом от друго място. В тази връзка интерес представлява смесването на 
изселници от близки и по-далечни места. Особено любопитна е ситуацията в Сараево, където заварената 
от османския период смесица от различни култури и вероизповедания става много по-пъстра през 
австро-унгарския период. 

Разгледаната в третата глава социално-икономическата структура на главните провинциални 
градове показва оформянето на няколко основни големи групи сред населението според източника на 
препитание, като и в трите града се наблюдава доста сходна картина. Това, че никой от клоновете на 
общите категории – индустрия/занаяти и търговия/транспорт – не се очертава като доминиращ източник 
на поминък, е много показателно ролята на квази-столиците като полифункционални центрове. Все 
пак и в трите разглеждани случая се забелязва висока коцентрация на чиновници и военни. Важен 
момент също е, че делът на населението в аграрния сектор е значително по-малък отколкото другаде в 
заобикалящите ги територии, с което главните градове играят важна роля в постепенната деаграризация 
на съответните провинции.   

Развитието на градските икономики е обект на анализа в Глава 4, като акцентът е поставен 
върху появата на нови механизирани производства. Тенденциите за ускорено развитие на индустрията 
и транспорта, които характеризират стопанската история на Дунавската монархия от втората половина 
на XIX век, се проявяват първо в словенските земи, като хърватските територии изостават по-осезаемо 
в стопанско отношение спрямо най-развитите райони на страната. Загреб обаче преминава през 
периода трансформацията от сравнително слабо развит промишлен център в едно най-значимите 
индустриални средища на хърватските земи, като тук са концентрирани около едн четвърт от големи 
промишлени предприятия в провинцията. Както в Загреб, така и е Любляна, са създадени някои 
иновативни производства, а редица от фабриките успяват да спечелят относително обширни пазари. 
Ключов момент в стопанското развитие на Босна и на главния град на провинцията в частност е, че 
след 1878 г. австрийската администрация се насочва към интензивна експлоатация на значителните 
залежи от полезни изкопаеми. В Сараево голяма част от промишлените предприятия са свързани или 
със строителния бум в града или преработването на селскостопанска продукция основно за местния 
пазар. Липсата на опит и капитали за едро промишлено производство са сред основните причини за 
скромните постижения на сараевската индустрия, а има и редица случаи, в които централните власти 
жертват местните интереси в защита на унгарски или австрийски производства. Икономическото 
развитие на трите града показва редица типологични сходства, включително обвързването на основни 
производстава с преработката на селскостопанска продукция. И в трите града има големи тютюневи 
фабрики, които са едни от най-големите работодатели и това са предприятията, чиято продукция се 
продава основно на по-отдалечени пазари. В същото време голяма част от индустриалния сектор 
произвежда предимно за пазара в самите градовете, като мащабното строителство в трите града създава 
значителен пазар за тухларните и други производства на строителни материали. От друга страна почти 
липсва машиностроенето, а типичната на началната фаза на индсутриализация текстилна индустрия 
също е слабо застъпена, като Любляна е донякъде изключение и в двата сектора. Новоразвиващи 



се индустрии като химическата, които имат високи технологичин изисквания, също са доста слабо 
представени. Все пак може да се изкаже твърдението, че и трите града са относително важни промишлени 
центрове за мащабите на съответните провинции. Наред с фабричното производство ключова роля за 
градските икономики продължава да играе търговията. В тази връзка следва да се отбележат големите 
търговски изложения в Загреб, които нямат аналог в другите два разглеждани града.      

Глава 5 разглежда нарастващата роля на местната власт в решаването на основни комунални 
въпроси като например полагането на основите на модерно водоснабдяване, канализация и 
електричество - основни фактори за подобряване на условията за живот в големия град, които пряко 
засягат ежедневието на всеки гражданин. Градските власти получават през периода значително по-
големи отговорности за опазването на обществения ред, образованието и предоставянето на основни 
комунални услуги, като в същото време отношенията с държавните органи невинаги са безпроблемни, 
а често трябва да бъде намирен баланса между различни частни интереси. През периода централната 
власт оставя на местната отговорността за редица области от обществения живот, в която тя няма 
желанието или ресурсите да се намесва, като се поемат частично и традиционни за църквата функции. 
В същото време предприятията, които предоставят комуналните услуги, са като цяло печеливши и 
приходите от тях стават важно перо в местния бюджет. 

Дейността на градската администрация в Сараево показва смесване на традиционно за страната 
участие във властта на основните конфесионални групи на квотен принцип със стандартната за 
големите градове в монархията избираема представителна администрация, която в случая обаче е под 
много силен директен контрол от страна на държавните органи. Първият компонент е отличителна 
черта на босненската столица. Пропорционалното участие на различните конфесионални групи в 
градската власт е само един от многобройните примери за запазването правила и норми в обществения 
живот, които са наследени от османския период. Намеса на държавата в делата на градските власти се 
наблюдава и в трите случая, като на моменти местната автономия е сведена до чиста формалност и може 
би само в Любляна местната управа има относително по-голяма свобода на действие.  Конфликтите 
между Загребската община и централните власти в провинция са вероятно в голяма степен функция 
от противоречията в унгарско-хърватските отношения след създаването на дуалистичната структура в 
монархията. Местната управа в Любляна постига значителен успех с въвеждането на словенския като 
работен език на администрацията, но при оценката на тази промяна би следвало да се има предвид, че 
властите в Загреб използват хърватския още от средата на столетието. Обяснението за строгия контрол 
и честите интервенции в делата на сараевската местна администрация неминуемо би следвало да 
се търси в специфичния статут на Босна, но причини за това може да са и по-скромните финансови 
възможности на общината в началния период, както и липсата на управленски и техническки опит. В 
същото време е видно, че модернизацията на Сараево е форсирана много повече отколкото в другите 
разглеждани градове, което вероятно би се оказало вярно и при сравнение с повечето градове в 
монархията. Инфраструктурата за основните комунални услуги е изградена относително синхронно в 
трите града,  като изключение донякъде прави изостаналата с повече от десетилетие електрификация 
на Загреб, но тяхното разпространение стига до сравнително ограничен кръг от населението. В същото 
време придобивките като питейна вода по домовете и електричеството остават почти непознати извън 
главните градове на провинциите.  

В шестата глава е проучено оформянето на най-представителни централни градски части в 



трите квази-столици, където най-ясно могат да бъдат видени материализирани идеите и амбициите на 
създаващото ги общество. Централните градски части в Загреб, Любляна и Сараево са силно повлияни 
от архитектурните и градоустройствените тенденциите в монархията и по-конкретно от Виенското 
Рингщрасе. Либералните идеи на епохата намират материален израз в променящата се топография 
Виена и следвайки този пример в Загреб са издигнати на централни места знакови сгради като Театъра 
и Академията. В същото време се забеляват специфики при всеки един от случаите, които са обуславят 
както от исторически и географски дадености, така и от различните идеи и възможности на градските 
елити за осъществяване на дадена програма. Загребският случай показва създаването на цялостен 
комплекс от структури в центъра на града – т.нар. „Зелена подкова”, който представлява малко или 
повече завършен ансамбъл, какъвто липсва в Любляна. В Сараево се наблюдава опит за модифициране 
на османското наследство към нуждите на съвременния централно-европейски град, като оформянето 
на архитектурния му облик в много по-голяма степен от другите два случая се обуславя от политическата 
програма на австрийската администрация. Централните части на столиците по идея трябва да въплатят  
националното единство и подобни тенденции се забелязват в Загреб и Любляна. В Сараево обаче това 
е застъпено в много по-малко степен поради етническата и конфесионална разнородност и по-слабата 
историческа традиция, дори в смисъла, в който тя съществува в словенските земи.    

В Глава 7 са разгледани паралелно въпроси свързани с жилищните райони в градовете и някои 
по-отдалечени части с първите стъпки в създаването на масов обществен транспорт. Строежът на нови 
жилища е близък до ръста на населението през периода, така че средният брой души в жилищните 
пространства не претърпява голяма промяна въпреки бързото разрастване на градовете. Налице е 
тенденция към строеж на по-високи сгради с повече жилищни единици, като в същото време в градкия 
дом навлизат придобивки, които остават почти непознати извън големите населени места. Появата 
на масов обществен транспорт е основно следствие от увеличението на населението и нарастването 
на градската територия, като в това отношение най-значима роля играе електрическят трамвай, който 
е пуснат с немалка разлика във времето и при доста различни обтоятелства в трите разглеждани 
града. Неведнъж е изказвано твърдението, че Сараево е трябвало да бъде витрина за управленския и 
цивилизаторски капацитет на монархията, а важна предпоставка за това е била промените да стават 
бързо. Много показателно е колко рано се въвеждат в града безпорни символи на прогреса като 
електричеството и първите електрически трамваи, които тръгват по сараевските улици дори преди 
тяхната поява в имперската столица. 

 В обобщение на направените изводи може да се изкаже констатацията, че трите квази-столици 
оказват значително влияние върху цялостния исторически процес в съотвените територии и има 
редица аргументи те да бъдат определени като активни участници в транформацията на обществата, 
а не просто като сцена на общите процеси. В един по-ограничен географски мащаб квази-столиците 
са сред факторите, които не само задават добрите стандарти на градския живот, но и играят ролята 
на необходимата съставка за започване на процесите на трансформация. По отношение на това в 
каква степен трите града могат да бъдат смятани за столици без формално да имат  статут на такива 
немаловажни са амбиициите за подобен ранг, заявени от изъткнати фигури в обществения живот. 
Засилената миграция към трите града също дава известно основание да се твърди, че и сред масите 
обикновени хора е било достатъчно широко разпространено гледището, че те биха могли да бъдат 
смятани за столични центрове. Разледаният материал дава редица аргументи в защита на твърдението, 
че ролята за развитието на дадени  територии, които са играли Загреб и Любляна и може би в по-малка 



степен Сараево, е била доста сходна с тази, която имат столиците на създаващите се през периода нови 
национални държави на Балканите. 
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