църковна община с трайно функциониращо начално училище към нея в Солун, което
легитимира българите пред османските власти и чуждите държави като отделна
организирана общност. Горната хронологическа граница на изследването, 1913 г., е
убедително избрана предвид унищожаването на институциите на българите в града. И
двете граници са условни, доколкото Юра Константинова включва в изследването си
сведения за българите в Солун преди 1860 г., както и колективната памет за града след
1913 г. Дисертацията е изградена тематично, като отделните тематични линии са
проследени хронологически.
Първа глава под надслов „Формиране и укрепване на българската общност“ е
посветена на демографското развитие и националното отделяне на българите от
гръцката общност, организационното им сплотяване и социалното им присъствие като
обособена част от населението на града. Критическият анализ на различни по произход
статистически данни се допълва от сведения за местата, от които идват заселващите се
в Солун българи, за техните поминъци, имуществено положение, социален профил,
дори стереотипи на поведение. Организационно решаващо значение за укрепване на
националното самосъзнание на българите в Солун има създаването на национални
институции, преди всичко на Българската църковна община в града и възстановяването
ѝ след „периода на страха“ (1876-1880 г.) в годините на Източната криза. Моралната и
финансова подкрепа на Екзархията и организационната връзка между нея, общината,
българската държава и Солунската мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ очертават
рамката на опората за националното самосъзнание на мнозинството живеещи в Солун
българи. Важно място авторката е отделила на имотите на българската общност в града,
които за първи път са изложени систематично. Юра Константинова отдава значимото и
на Ат. Шопов, първия български търговски агент в града, с изявите му в подкрепа на
българщината като фактор, стимулиращ процесите на национално консолидиране.
Образованието е темата на втора глава. То е във фокуса на изследването,
доколкото през него се проектират както самоорганизацията на българската общност,
така и отношението ѝ към чуждите учебни институции. Обхванати са образователните,
възпитателните и социалните функции на училищата, както и тяхната роля за
повишаване грамотността и културата на населението като цяло. Те са анализирани в
контекста на възхода на учебното дело в космополитния Солун, където през
изследвания период функционират 86 училища на различни националности и

вероизповедни групи. Авторката представя тенденциите на развитие в началното,
гимназиалното, педагогическото и търговското образование на българите, трудностите,
произтичащи от смесената система на финансиране на началното училище и от
междуличностните конфликти. Наред с добре изследваната в историографията
Българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, център на образованието и на
революционните борби в Македония, Юра Константинова за първи път представя
цялостно Българската девическа педагогическа гимназия „Св. Благовещение“, която
получава по-скромна подкрепа от Екзархията и поради финансови затруднения не
успява да разгърне напълно големия си потенциал. Организацията на обучението,
издръжката на преподавателите и на училищата, стипендиантската

политика на

Екзархията са теми, които са проучени в детайли. Разгледано е присъствието на
български ученици в Българската католическа семинария „Св. Св. Кирил и Методий“, в
турските, френските (светски и католически) и американските образователни
институции, а гръцките, сръбските и румънските училища в Солун са представени като
контрапункт на българското образователно дела. Изследването позволява на авторката
да направи важния извод, че българското образование е напълно конкурентно както по
брой ученици, така и по квалификация на учителите, по видове учебни заведения и по
качество на образованието (с. 323).
В трета глава Юра Константинова изследва участието на българската общност в
обществения и политическия живот на Солун. Авторката прилага отново сравнителен
подход, за да открои мястото и значението на българските изяви на фона на
инициативите на другите национални и религиозни групи в града. Това ѝ позволява да
представи развитието им от капсулирана в себе си съвкупност в условията на
ограниченията на османската власт и зависимите от нея екзархийски правила, на
бедност и ниска култура на голяма част от българското население до модернизираща се
група със свои публични изяви след Младотурския преврат от 1908 г. Отделено е място
на вестниците и изданията на български език, както и на развитието на революционните
идеи сред българите в Солун, на противодействието на гръцката националистическа
организация и на сръбската политика в резултат на дейността и „аферите“ на ВМОРО.
Заслужено внимание Юра Константинова отдава отново и на дипломатическия
представител на българската държава в Солун (търговски агент, по-късно консул и
генерален консул) Атанас Шопов, посветил се на каузата да развива и укрепва

българското национално съзнание с всички възможни средства. Представени са
подобаващо приносите на свободната българска държава, на Екзархията, на активистите
на просвещението, предимно учители, за сплотяването на общността в града – Коне
Самарджиев, Т. Карабелев, Антон Страшимиров, Гьорче Петров, Йордан Ярцев и много
други, както и на заможните солунски български родове Хаджимишеви, Шавкулови,
Весови, Кондови, Ризови, Попстефанови, Кюлюмови.
Заключението на дисертационния труд представя изводи за анализираните в
изложението сведения. В него са очертани основните тенденции на развитие на
българите в Солун и причините за тях, ролята на българската държава, на Екзархията и
на отделни личности. Не са отминати противоречията между църковни и светски дейци,
между привърженици на различни стратегии за постигане на национално обединение и
на различни идеологии, които очертават множество разделителни линии сред тях. Като
основен проблем на българската общност в османския Солун Юра Константинова
убедително откроява механизма на формирането ѝ през XIX и в началото на ХХ век в
резултат на приток на преселници от различни селища в Македония, търсещи там
повече сигурност, възможности за образование и икономическо благополучие. Това до
голяма степен обуславя и състава ѝ – предимно дребни търговци, занаятчии, гурбетчии,
учители, печатари, интелектуалци, революционери. Оттук тя извежда нейните скромни
финансови възможности в сравнение с други подвластни национални и религиозни
групи, най-вече евреи и гърци. Заслужава внимание и констатацията на авторката за
„спецификата на Солун, където българската общност не е еднородна, а сбор на
представители от различни прослойки, имащи често противоположни виждания и
интереси“ (с. 137-138). Интересно би било да се установи дали това е характерно само
за българите в този град или е присъщо на тях и в други големи градове през
изследвания период, което може да стане след задълбочено съпоставително
изследване поне на няколко представителни примера. Юра Константинова убедително
доказва, че Солун като център на национализма в късната Османска империя поради
силните влияния от националните балкански държави, преобладаващото еврейско
население и българския хинтерланд притежава специфика, която до голяма степен
предрешава съдбата му.
Препоръчителни са няколко бележки към дисертационния труд при подготовката
му за публикуване. Употребата на ключовото понятие общност като събирателно за

българите в Солун би трябвало да се предхожда от необходимите теоретически
обяснения и уговорки. Такива разсъждения Юра Константинова уместно представя
например по отношение на колективната памет. Освен това дипломатическите
представители и поданиците на Дуалистичната монархия навсякъде следва да бъдат
определяни като австро-унгарски, а не австрийски.
Авторката проучва, сравнява и критично анализира разпространени в
българската историография тези, подлага на съмнение някои от тях и предлага свое
алтернативно мнение за българската общност в Солун, която преживява период на
разцвет тъкмо в последните десетилетия на XIX и в началото на ХХ век. Тя разкрива
претенциите на руските генерални консули в Солун Александър Якобсон и Иван
Ястребов да контролират и направляват с различни средства поведението на водачите
на българската община в града. Представя и нови свидетелства за несекващите вражди
с гърците и сърбите там. Анализът на имотите на българската община и на българските
училища в Солун дават повод на Юра Константинова да засегне важната тема за
дарителството и благотворителността. Особено интересно е изложението ѝ в трета глава
за османския Солун през погледа на българите, представен в мемоарната литература,
както и за колективната памет за града, отразена в художествени произведения след
1913 г. Тази част на дисертацията прави връзка със съвременността и придава на текста
пълнота.
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необходимата информация за основните приноси на Юра Константинова и за
публикациите ѝ по темата (десет студии и статии в специализирани научни издания в
периода 2013-2018 г.) .
Представеният за защита дисертационен труд на тема „Българите в Солун от 60те години на ХIХ в. до Балканските войни” притежава достойнства и приноси, които дават
основание да бъде присъдена научната степен „доктор на историческите науки” на
неговата авторка, доц. д-р Юра Константинова.
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