СЕКЦИЯ
,,БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ XV-XIX ВЕК”
Научният състав на съвременната
секция „Балканите XV-XIX век“ започва
да се попълва заедно с основаването на
Института за балканистика през януари
1964 г. Николай Тодоров привлича османистите Вера Мутафчиева и Страшимир
Димитров, хебраистите Ели Ешкенази и
Салватор Израел, и турколозите Петър
Миятев и Риза Моллов с цел изследване
на историята и културата на балканските
народи през XV-XIX век. В периода 19651968 г., т.е. преди официалното обособяване на секциите и работните групи в Института за балканистика, към вече формираното ядро от османисти се присъединяват Марта Бур-Марковска, Страхил Гичев, Мария Калицин, Мария Киселинчева
и Людмила Генова. След разпределянето
на учените в секции към края на 1968 г.
съставът се разширява с Надя Данова,
Славка Драганова, Михаила Стайнова, а
през 1973 г. и с Веселин Трайков. В края
на 1968 г. в секцията се включват и споменатите изследователи хебраисти.
До средата на 1974 г. съвременната
секция ,,Балканите през XV-XIX век“ се
е наричала ,,Обществено-икономическо и
политическо развитие на балканските народи през XV-XIX век“, а ръководител е
бил Страшимир Димитров. След неговото
назначаване за директор на Националния
исторически музей през юни 1974 г. името на секцията е променено на „Балканските народи през епохата на османския
феодализъм и национално-революционните борби“, а ръководител става Вера
Мутафчиева. След напускането на Петър
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Миятев към секцията се присъединяват и
учени от секция ,,Извори и археография“,
обособена също в края на 1968 г.
През следващите десетилетия секцията претърпява промени както в научния състав, така и в названието си. От
1978 г. неин ръководител отново става
Страшимир Димитров, а името ѝ се видоизменя в „Балканите в епохата на Късното средновековие и национално-освободителните движения XV-XIX век“.
То се запазва до 1994 г., когато е прието
кратко, но по-общо название ,,Балканите през XV-XIX век“. Ръководители на
секцията след 1994 г. са Надя Данова,
Аспарух Велков, Мария Калицин, Орлин
Събев и Рая Заимова. Към секцията след
1974 г. постепенно се присъединяват Антонина Желязкова, Антоанета Смилянова, Аспарух Велков, Владимир Пауновски, Върбан Тодоров, Евгени Радушев,
Ибрахим Татарлъ, Мария Тодорова, Росица Градева, Румяна Михнева, Хайрие
Йенисой. По-късно постъпват Салих
Бакладжиев и Георги Влахов, а след 2000
г. в секцията ,,Балканите през XV-XIX
век�����������������������������������
“����������������������������������
са привлечени Орлин Събев, Гергана Георгиева, Евелина Ръждавичка-Кислинг, Маргарита Добрева, Рая Заимова,
Галина Вълчинова и Елмира Василева.
По обективни причини обаче в края
на 2009 и началото на 2010 г. секцията
достигна критично нисък брой подготвени кадри. Част от тях са пенсионирани
през посочения период, други напускат, а
немалко колеги са починали. Промените
в кадровия състав повлияват преди всич-

ко върху разнообразието от изследвани
проблеми и публикационната активност,
включително броя на издаваните сборници. Независимо от това секцията пази
установените традиции на работа като ги
развива в духа на съвременните изисквания и методи.
През 60-те години на �����������
XX���������
век групата по хебраистика поставя началото
на изследванията върху историята на еврейското население на Балканите. Сред
най-важните публикации трябва да се
отбележи Описът на старопечатните
еврейски книги в България, изготвен от
Ели Ешкенази и Страхил Гичев. Съвместно с Ашер Хананел, Ели Ешкенази
превежда и издава еврейски документи
за историята на Балканите през XVI и
XVII век. Наред с други важни публикации Салватор Израел описва еврейския
периодичен печат на ладино и иврит в
България. Днес създадената традиция
за изследване на евреите на Балканите
през XV-XIX век се поддържа и развива от Владимир Пауновски, който заедно
със строго научните си публикации има
изключителен принос за популяризиране на науката чрез множество изложби,
участия в публични дискусии, интервюта и семинари у нас и в чужбина.
По инициатива на Николай Тодоров част от привлечените изследователи
насочват усилията си към издирването,
превода и публикуването на извори на
английски, гръцки, италиански, османотурски, френски, унгарски език, съхранявани в български и чужди архивни
хранилища. Тези документи трябва да
хвърлят светлина върху първите прояви
и налагането на идеята за национална
идентичност, както и за социално-икономическото развитие на Балканите през
XV-XIX век.

Членовете на секцията Аспарух
Велков, Вера Мутафчиева, Мария Калицин, Николай Тодоров, Страшимир Димитров и Михаила Стайнова се включват в подготовката на серията Извори за
българската история, чиeто начало е
поставено още през 1954 г. Заедно с Института за история при БАН и Ориенталския отдел на НБ ,,Св. св. Кирил и Методий“ те подготвят и издават поредицата
Турски извори за българската история.
Повечето томове предоставят данни за
професионалната структура, състоянието и развитието на поселищната мрежа
на Балканите, както и демографския потенциал на немюсюлманите, а един от
томовете хвърля светлина върху ежедневието на населението в района на София
през XVIII век.
Учените от секцията публикуват
самостоятелно или в колектив значителен обем изворови материали. Сред тях
е и издаденият през 1981 г. том ,,Османски извори за историята на Добруджа и
Североизточна България“, подготвен от
Страшимир Димитров. Сътрудничеството с Института за история и Ориенталския отдел продължава с подготовката
под ръководството на Вера Мутафчиева
на тома ,,Румелийски делници и празници от XVIII век“ (1978). Съвместно със
специалисти от същия отдел през 1990
г. под ръководството на Страшимир Димитров е издаден и томът ,,Османски
извори за ислямизационните процеси на
Балканите през (XVI-XIX век)“. Плод на
сътрудничество между изследователи от
секцията (Мария Калицин), ВТУ ,,Св.
св. Кирил и Методий“ (Красимира Мутафова) и Ориенталския отдел (Стефан
Андреев) са сборниците ,,Подбрани османски документи за Търново и Търнов37

ска каза“ (2003 г., преиздаден 2012 г.), и
,,Извори за историята на град Омуртаг“
(2009). Върбан Тодоров съвместно с Андреас Либератос от Института за Средиземноморски изследвания в Ретимно
публикува ,,Опис на архивните колекции
и книги на гръцки език в град Варна“
(2006). В сътрудничество с изследователи от отдел ,,Български исторически
архив” (Лидия Драголова), отдел Ръкописи и старопечатни книги (Росица Кирилова) и читалня ,,Марин Дринов“ на
НБ ,,Св. св. Кирил и Методий“, Института за история (Румяна Радкова) и Църковно-историческия и архивен институт
(Митко Лачев) Надя Данова подготвя и
публикува съответно томовете ,,Обявления за възрожденски издания“ (1999) и
,,Книга за книгите“ (2004).
Сред самостоятелните сборници от
документи се открояват ,,Филики Етерия и българите“, издаден през 1965 г. от
Николай Тодоров; ,,Евлия Челеби. Пътепис“, издаден от Страшимир Димитров
през 1972 г.; издадените от Мария Калицин ,,Мехмед Нешри. Огледало на света. История на османския двор“ (1984),
,,Писание за верските битки на султан
Мурад син на Мехмед хан“ (1992) и ,,Корона на историята на Ходжа Садедин“
(2000); „Османски военни постове по
Средния Дунав“, публикуван през 1996
г. от Евгени Радушев и Аспарух Велков;
„�������������������������������������
Каталог на гръцките ръкописи и печатни книги (XVII-XIX век). Колекцията в
град Ниредхаза, Унгария“, издаден през
1999 г. от Върбан Тодоров; ,,Архивът
на Константин Георгиев Фотинов. Т. 1.
Гръцка кореспонденция“, издаден през
2004 г. от Надя Данова. В издирването,
превода и публикуването на документи
и чужди пътеписи се включват Людми38

ла Генова, Марта Бур-Марковска, Мария
Киселинчева, Росица Градева.
Днес, независимо от намалелия
брой изследователи, работата по издирване и публикуване на архивни документи
продължава в рамките на проекта ,,Извори за балканските народи“ с ръководител
Росица Градева. Като пазят традициите,
вече установени под ръководството на
Страшимир Димитров, Вера Мутафчиева, Аспарух Велков и Мария Калицин,
съвременните изследователи се стремят
да използват и най-новите модели за обработка и пълноценно представяне на
гръцки, еврейски, италиански, османски
и френски извори за балканската история,
съхранявани в наши и чужди архивни хранилища. Към настоящия момент по този
проект работят Владимир Пауновски, Елмира Василева, Маргарита Добрева, Надя
Данова, Пенка Данова, Снежана Ракова,
Росица Градева и Юра Константинова.
Основните задачи на изследователите са:
а) издирване на надписи
������������������������
от еврейски култови предмети и сгради, както и документи за съдбата на евреите на Балканите; б)
превод и публикуване на гръцки и италиански пътеписи за Централните Балкани
през XV-XVII век; в) издирване на документи за църковната мрежа и институциите на немюсюлманите през XVII-XVIII
век и тяхното взаимодействие с османската власт; г) издирване на документи
относно Османския комисариат в София
в периода 1885-1909 г., както и на документи относно официалните и инкогнито
посещения на княз Александър Батенберг,
цар Фердинанд и някои членове на царското семейство в Истанбул през периода
1878-1919 г.; д) издирване на документи за
българската общност в Солун; е) подпомагане на описването на колекциите от осма-

нотурски документи, съхранявани в Ориенталския отдел на НБ ,,Св. св. Кирил и
Методий“ и в архивни сбирки в страната.
Краткият обзор на дейността на
изследователите по издирването, обработката и публикуването на извори за
историята на Балканите през XV-XIX
век сочи, че вече пет десетилетия те успешно си сътрудничат със сродни звена
от институции с национално значение.
Независимо от техническите и финансовите предизвикателства от края на XX
и началото на �������������������������
XXI����������������������
век, пред които е изправена съвременната българска наука,
учените от секцията нито за миг не са
изоставили поетите ангажименти, следват ги последователно и използват всяка
възможност за привличане на изследователи от чужбина за изпълнение на амбициозните задачи.
Независимо от наименованията ѝ в
предходните десетилетия, секция ,,Балканите през ХV-ХІХ век“ запазва като
водещи задачи проучването на идейните
и политическите процеси през ХVІІІХІХ век, на възникването и развитието
на представите за национална идентичност, на проблема за „историчността на
нацията“ и на мирогледа и поведението
на различни етнически групи в региона.
Изследователите разработват и теми
като: процеса на реална и неосъщест
вена модернизация, зададена чрез идеите на Просвещението; представата за
„другия“; интеркултурните диалози на
Балканите; съдбата на евреите; културното развитие на балканските народи и
техния религиозен живот; османските
административни и правни институции,
социалния и икономическия живот на
региона през периода XV-XIX век; генеалогията и родовата памет; връзките на

балканското население с институции и
личности от Западна Европа.
В условията на динамични промени
на границата на XX и XXI век и на полезното съприкосновение на различни генерации учени в балканистичните проучвания
отчетливо се наблюдава приемственост и
обновление на проблематиката. Разшири
се наборът от изследователски подходи, а
редица тези, наложени по силата на политическата конюнктура, бяха преосмислени. Ако искаме да обобщим резултатите
от научните изследвания на сътрудниците
на секцията, би изглеждало логично те да
бъдат представени в две групи: a) трудове,
близки до официалната идейна атмосфера
на 60-те – 80-те години на XX������������
��������������
в����������
.���������
и б�����
) интерпретации������������������������������
, огласени в условията на свобода на мисълта, която доминира времето
след 1989 г. Всъщност лансираните от сътрудниците на секцията виждания не могат механично по хронологичен признак
да бъдат разпредели между тези две групи.
Дори най-беглият обзор на резултатите от
научните изследвания от 60-те – 80-те години на миналия век сочи, че в секцията
е имало най-малко две основни схващания за периода XV-XIX век, а може да се
каже дори, че всеки изследовател е имал
своя позиция, която често не се е вписвала
в официалната линия. Тази вътрешна свобода определя и разноликата продукция на
секцията в годините, когато разкриването
на ,,тежкото социално и икономическо положение на немюсюлманите на Балканите
под османска власт и турско робство“, на
,,насилствената ислямизация“ и на ������
„�����
ожесточената борба за национално освобождение����������������������������������
“���������������������������������
е била официално наложен приоритет в научните дирения.
Дали защото са били личности с
независимо мислене или просто са след39

вали разбирането за тематична адекватност и представителност на българската
наука на международната сцена, сътрудниците на секцията ,,Балканите през XVXIX век“ още през 60-те и 80-те години
на миналия век надхвърлят тематичните
приоритети и включват в научните си дирения проблеми като: връзките на Балканите с другите европейски страни (Надя
Данова, Михаила Стайнова, Людмила
Генова), модернизационните процеси
(Н. Данова), културното развитие на Балканите (Надя Данова, Ибрахим Татарлъ,
Михаила Стайнова, Мария Киселинчава,
Росица Градева). Част от статиите и монографиите са публикувани след 1989 г.
Това се дължи както на идеологическата
цензура преди 1989 г., така и на неизбежната за всеки учен необходимост от натрупване на познания по даден проблем.
В отделни случай ранната кончина на изследователя е отлагала за известно време
публикуването на неговия труд.
От темите, които преди 1989 г. са
приоритет в историческите дирения, през
последния четвърт век добиха актуалност
някои нови аспекти. Към идейните и политически течения през XVIII-XIX век, и
в частност възникването и налагането на
разбирането за национална идентичност
сред мюсюлманите и немюсюлманите
на Балканите, обръщат поглед Надя Данова и Гергана Георгиева. С този аспект
е свързана и работата по тригодишния
проект „������������������������������
�������������������������������
Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ (2012-2014), който се осъществява
съвместно с Института по история в Букурещ и ����������������������������
e���������������������������
��������������������������
финансиран от БАН и Румънската Академия на науките. Ръководител
от българска страна e Рая Заимова а от румънска – Виолета Барбу. В проекта участват всички сътрудници и докторанти на
секция „Балканите през XV-XIX век“.
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Друга инициатива, която изследва
емоционалното съдържание на българската национална идентичност от историческа, социо-културна и социалнопсихологическа перспектива, е проектът
,,�����������������������������������
Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения“
(2009-2012). Той обединява усилията на
учени от Института за литература, Института за балканистика (Р. Заимова, Н.
Данова, Г. Дончева) и Института
����������������
за изследване на обществата и знанието и се
ръководи от
�����������������������������
Н. Аретов (Институт за литература).
Някои от сътрудниците от секцията
насочват своето внимание към религиозния живот на Балканите. Част от тях
разискват налаганото до 1989 г. виждане за ислямизация на завареното местно население на Балканите (Антонина
Желязкова, Росица Градева, Страшимир
Димитров), процес, за който вероятно
е допринесло заселването на юруци в
региона (Страшимир Димитров) и дейността на отделни религиозни лица, които принадлежат към различни направления в исляма (Мария Калицин, Страшимир Димитров). Други изследователи
насочват вниманието си към дейността
на католическите ордени на Балканите
(Марта Бур-Марковска, Елмира Василева) и отношенията между националната
държава и Църквата през XIX век (Надя
Данова), а също и към аспекти на Църковното строителство през XVI-XVII век
(Росица Градева).
През последните 25 години продължи изследването на османските административни и правни институции, на демографското състояние и на социалния
и икономическия живот в региона. Началото на тези проучвания е поставено от
Вера Мутафчиева, Марта Бур-Марков-

ска, Николай Тодоров, Румяна Михнева,
Славка Драганова и Страшимир Димитров още през първите две десетилетия
от историята на Института. Днес тези
аспекти предизвикват интереса на изследователи като Гергана Георгиева, Евелина Ръждавичка-Кислинг, Росица Градева. Значителен брой изследвания са насочени към разкриването на представата
за „другия“ на Балканите (Надя Данова,
Върбан Тодоров, Росица Градева, Рая
Заимова). Те са изключително актуални
и интересни, защото не само в годините
на Студената война, но в продължение
на векове в общественото съзнание и
литературата са натрупани многобройни клишета спрямо различния комшия.
Днес тези клишета вредят на добрите
съседски отношения и са в противоречие на европейската ориентация на страната. Този тип изследвания са включени

в българо-френския двугодишен проект
„������������������������������������
Граници в разширена Европа: паралелни памети и идентичности“ (2012-2013)
с ръководител от българска страна Рая
Заимова, а от френска – Катрин Хорел.
В проекта участват учени от Института
за балканистика с Център по тракология (Рая Заимова, Росица Градева, Елмира Василева, Румяна Прешленова,
Юра Константинова) и от Института за
исторически изследвания при БАН (Стефка Първева). Задачата на проекта е да
очертае ,,невидимите“ граници в Европа
след двете разширения на Европейския
съюз от 2004 г. и 2007 г. В рамките на
проекта през декември 2012 г. в София
бе проведен семинар, докладите от който ще бъдат публикувани на френски или
английски език.
Заедно с научните си дирения и
участието в различни проекти членовете

Секция „Балканите през XV-XIX век“, 2004 г.
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Секция „Балканите през XV-XIX век“, 2014 г.
на секция ,,Балканите през XV-XIX век“
популяризират дейността на секцията
чрез интервюта в медиите.
Плод на колективната изследователска работа на учените от секцията са
няколко сборника с документи, материали или изследвания: „Румелийски дел
ници и празници от XVIII век“ (1978),
съставен от В. Мутафчиева, Ел. Грозданова, Л. Генова, М. Калицин, М. Киселинчева, М. Тодорова, М. Бур-Марковска, М. Стайнова, Н. Данова, Р. Михнева,
Сл. Драганова, С. Панова, Ст. Андреев;
„Представата за „другия“ на Балканите.
Сборник доклади от интердисциплинарна конференция“ (1995), подготвен
от Н. Данова, М. Калицин, В. Димова;
„�������������������������������
Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т. 2. Мюсюлманската
култура по българските земи: Изследвания“ (1998), съставен от Р. Градева и Св.
Иванова; „Да мислим Другото – образи,
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стереотипи, кризи XVIII-XX век“ (2000),
подготвен от Н. Аретов, Н. Данова, Р.
Заимова, Н. Чернокожев; „Съдбата на
мюсюлманските общности на Балканите. Т. 7. История на мюсюлманската култура по българските земи: Изследвания“
(2001), съставител Р. Градева; „Religion
and Boundaries Studies from the Balkans,
Eastern Europe and Turkey“ (2010), публикуван в Истанбул от Г. Вълчинова; „La
culture ottomane dans les Balkans“ (2009
[2010]), публикуван под редакцията на
Рая Заимова в авторитетната френска
поредица Études balkaniques, Cahiers
Pierre Belon; „�����������������������
Гърция, България, Европа: културно-исторически връзки в Ново
време. Сборник в памет на проф. Марин
Жечев“ (2011), подготвени от Р. Заимова,
Н. Данова, С. Велкова, Ю. Константинова и Г. Червенакова.
Маргарита Добрева

