Пловдив, от Научния архив на Българската академия на науките, от Българския
исторически архив на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, от
Църковно-историческия и архивен институт на Българската патриаршия и др. Десетките
периодични издания, спомени, дневници и пътеписи безспорно са допълнили и
нюансирали картината, а онова, което е останало извън тях е подирено в чуждите архиви
– на Република Северна Македония, на Република Гърция и на Великобритания, както и
във филмографията и художествената литература.
Като всяко едно сериозно научно изследване, и това на Юра Константинова е
стъпило върху и е отчело наличната българска и чужда историография, имаща
отношение към темата. Заслужава да се отбележи, че са използвани над 200 заглавия.
Хронологическият обхват на докторската дисертация е повече от половин век –
твърде продължителен и затруднителен за едно научно изследване, но логичен и
обоснован с оглед на темата.
В структурно отношение работата е развита в класически пропорции – увод, три
глави и заключение.
В увода са обосновани мотивите и целите на изследването. Посочено е, че
малобройната от гледна точка на Солун българска колония е значима за българската
реалност от този период градска общност и целта на дисертационния труд е да представи
и анализира наличните сведения за нея през късния османски период.
Първата глава на дисертацията осветява формирането и укрепването на
българската общност в Солун и нейните общественоцърковни прояви. Анализирани са
данните за българското присъствие в града и причините за неговото нарастване, както и
заслугите на оформилата се търговска прослойка, наред с интелигенцията, за укрепване
на националното съзнание сред българите в града и областта. Направените изводи и
заключения са обективни и лишени от патриотарска пристрастност. Става ясно, че и като
количество -само 7% от солунските жители, и като стопански възможности, българите
отстъпват на останалите общности.
Появата, развитието, проблемите и приносите на българската църковна община се
представени и обяснени детайлно, както и въпросите, свързани с придобиването и
стопанисването на обществените ѝ сгради, основно църковни и училищни. Потвърждава
се ролята на българската държава като основен „спонсор“, без да се омаловажават
заслугите на дарителите – местни и външни.
Мястото и значението на Солун като просветен център на македонските, а и на
всички българи, е представено във втората глава. Безспорно приносен характер има
изясняването на всички степени на образование, получавани в българските училища в
Солун, организацията и финансирането на образователния процес, неговите основни
двигатели – учителите. Не е подминато и обучението на българските деца в чужди
образователни институции. Прецизно и обективно са посочени както постиженията, така
и проблемите пред образователното дело, породени от ниския социален статус на
обучаемите, липсата на средства, различните политически убеждения на
преподавателския състав. Информацията и представата за мъжката гимназия е
уплътнена, а тази за девическата гимназия - изградена от нулата. Направено е
заключението, че българското образование в Солун е напълно конкурентно на
останалите многобройни национални и религиозни учебни центрове, както по брой
ученици, така и по квалификация на учителите, видове учебни заведения и по качество
на образованието.
Особен интерес предизвиква последната глава, посветена на участието на
българите в обществения, политическия и културния живот на Солун. В хронологически
и съпоставителен план са изложени причините за капсулирането и консерватизма на
българската общност, която „избухва“ едва след Младотурската революция, но действа
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паралелно, а не в съобщество, с останалите етнически и религиозни общности.
Учителите в българските училища се посочени като носители и проводници на
модерните идеологии – национализма, анархизма, социализма, които предават на своите
ученици. В центъра на изложението са политическите прояви на българите в две
направления – на националнореволюционните борби и на социалистическите идеи.
Справедливо в дисертацията е отделено място на представителя на българската
държава в града – Атанас Шопов и неговата разностранна дейност в защита на българската
общност и интереси. Разкрити са и обстоятелствата, които фактически слагат край на
българското присъствие в града след войната между съюзниците през 1913 г. Впрочем
това не е краят на разказа на Юра Константинова за българите в Солун. Той е продължен
до наши дни с описанието на спомените и представите на наследниците и на българското
общество за този наситен със символика град, свързан с всички български копнежи и
загуби. Може би картината би била по-пълна, ако беше показана и позицията на
Великите сили и на заинтересованите балкански държави за съдбата на този ключов град.
Заключението в синтезиран вид представя основните изводи и заключения в
изследването.
Дисертационният труд на Юра Константинова е оригинално, новаторско и
изградено в голямата си част върху непознати документи изследване. То успешно
допълва познанието за историческото минало на българите през втората половина на
ХІХ и началото на ХХ в. по един пълнокръвен, убедителен и обективен начин.
Демонстриран е висок професионализъм, задълбоченост и аналитичност.
Високонаучният стил е съчетан с художествена емоционалност. Приложеният
автореферат и посочените приноси обективно и цялостно отразяват съдържанието на
работата.
Всичко това ми дава основание да гласувам положително за присъждането на
Юра Константинова на научната степен „доктор на историческите науки“ .
София, 7. 01. 2020 г.
проф. д-р Веселин Янчев
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