СЕКЦИЯ
„КУЛТУРНА ИСТОРИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ”
Като самостоятелно звено към Института за балканистика секция „Културна история на балканските народи“ е
създадена през 1970 г., но още през 1965
г., скоро след основаването му, тогавашните учени полагат основите за развитие
на това проблемно направление. Задачата в началния етап е да се изградят специалисти в дадената научна област, които да утвърдят балканистиката като комплексна наука, стремяща се да проучи по
пътя на сравнителни изследвания взаимоотношенията на балканските култури
в периода ХV-ХХ век.
В първите години направлението е
ръководено от Пеньо Русев, утвърден старобългарист, изследвал българо-румънските литературни връзки през Късното
Средновековие и автор на монографията
„Григорий Цамблак в Румъния и старата
румънска литература“ (1966). В екипа се
включват и други учени: българисти като
Надежда Драгова, познавач на възрожденската литература, а също и специалисти с турски език като Стефан Великов, и
(макар за кратко) Вера Мутафчиева.
Надежда Драгова е ръководител на
секцията от 1970 до 1991 г. Като цяло в
този първоначален етап на натрупване
на човешки капитал звеното се попълва
със специалисти по основните книжовни
езици на Балканите и разработва успешно както монографични изследвания,
свързани с литературите и културите на
отделни балкански страни и народи, така
и сборници, посветени предимно на темата за балканските културни връзки в
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ново и най-ново време. С времето все поярко се откроява самостоятелният научен
профил на секцията, подсилен и от помлади балканисти с познания в областта
на балканските езици, литератури, култури. Тематичният обхват на разработките се разширява с нови изследователски
полета. Албаноложката Бойка Соколова
защитава дисертация за албанския диалект на с. Мандрица и се насочва към
изследване на албанската интелигенция
и печат, а също и на други проблеми,
свързани със социология на културата.
Някои от тях тя обобщава в книгата „Албанската възрожденска интелигенция в
България“ (1979). В областта на гръцката литература и култура работят двама специалисти. Афродита Алексиева
се ориентира към проблемите на българо-гръцките литературни контакти през
Възраждането, към посредничеството на
преводите от гръцки при рецепцията на
европейската култура и изследва един
изключително интересен феномен в българския културен процес от същата епоха – книжовната дейност на българи на
гръцки език. Изследванията ѝ намират
място в монографиите „Преводната проза от гръцки през Възраждането“ (1987,
преведена на френски и издадена в Солун през 1994), „Книжовното наследство
на българи на гръцки език. Т. І. Оригинали“ (2010). Марин Жечев се ориентира
към гръцката и кипърската литература от
ХХ век, към превод и антологично представяне на гръцката поезия и новела,
към изследване на рецепцията им у нас:

„Поглед към съвременната гръцка литература“ (1975), „Гръцката поезия между
двете световни войни“ (1983), „Антология на кипърската поезия“ (1995).
Специалистката по османска и турска литература и култура Михаила Стайнова обогатява проблематиката на секцията с изследванията си в областта на документалистиката, османските библиотеки
и турското изкуство у нас: „Опис на турски документи за църковно-националната
борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя ХVХХ в.“ (1971), „Османските библиотеки
в българските земи ХV-ХІХ в.“ (1982),
„Османски изкуства на Балканите ХVХVІІІ в.“ (1994). След ранната кончина на
Михаила Стайнова (1987) на работа в секцията е привлечен Ибрахим Татарлъ, познавач на турската литература и изследовател с разностранни интереси в областта
на паметниците на османската култура в
България. Основните
�����������������������������
му приноси са отразени в монографиите „Турската
�������������������
литература в контекста на световната литература“
(2004), „Художествени методи и литературни направления в новата и най-новата
турска литература“ (2004), „Проблеми на
турската култура в България. Студии, статии, слова.“ (2009). Въпроси на турския
език и турско-българските езикови контакти разработва Хайрие Мемова Сюлейманоглу Йенисой, която в периода на работата си в Института по балканистика
издава „Фонетика на турския език“ (1976)
и двутомен „Българо-турски тематичен
речник“ (1981).
В полето на литературите и културите на южните славяни специализират две
изследователки. Веселина Димова се насочва към периода на Възраждането и проблемите на европеизацията, като в изслед-

ванията си се спира на формирането на
южнославянската интелигенция, на културните и образователните институции
на южните славяни, на някои паралели в
книжовното творчество на сърби и българи. В своите литературно-съпоставителни
изследвания Лилия Кирова поставя акцент върху развитието на литературните
и литературно-естетическите процеси и
явления в Славянския Юг, върху особеностите и различията им спрямо тези в литературите на Европейския Запад и върху
философското осмисляне на взаимодействието Изток-Запад в неговите културноисторически измерения. Част от проуч
ванията ѝ намират място в монографи��
ите „Българо-балкански културни връзки
1878-1944“ (1986) и „Сходни процеси и
явления в литературите на балканските
славяни“ (1988).
През 80-те и началото на 90-те години под ръководството на Надежда Драгова (до 1991) и на Марин Жечев (19911995) в секцията се подготвят специалисти в областта на културната история на
балканските народи, като се разширява географският обхват на изследванията и все повече се прилага интердисцип
линарният подход. Културното общуване между Запада и Изтока става изследователска тема за две от новопостъпилите сътруднички. Италианистката Пенка Данова се специализира върху новата
и най-новата обща и балканска история
и изследва проблемите на ренесансовата
литература и култура в техните балкански измерения, познанието за българите
и техните съседи в италиански наративни източници от Х���������������������
V��������������������
-Х������������������
V�����������������
ІІІ век, обогатява изворовия фонд с преводи и изследвания на италиански писмени документи от този период: „�������������������
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те в италианската географска книжнина
(ХІV-ХVІ век)“ (2011). Рая Заимова, се
профилира като специалист по френска
документалистика, а по-късно насочва изследователските си интереси към
проблеми, свързани с имагологията и с
представата на западноевропейски автори за народите в многонационалната Османска империя. Публикува изследванията си в книгите „Българската тема в западноевропейската книжнина, ХV-ХVІІ
век“ (1992), „Correspondence consulaire
des������������������������
ambassadeurs�����������
�����������������������
de��������
����������
France�
������� ������������
à Constanti����������
nople“ (1999), „Voyager vers ‘l’autre’ Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe-XVIIIe s.“ (2007).
Разширяването на проблематиката
на секцията през този период е свързано
също с дисертационните трудове на тюрколожките Дарина Василева и Йорданка
Бибина, посветени на културната политика на Турция съответно при управлението на Мустафа Кемал Ататюрк и през
50-те до 70-те години на ХХ век. Дарина
Василева-Петрова сътрудничи на секцията за кратко време, но и след това продъл
жава проучванията си по проблемите на
турската евроинтеграция, на образа на
„другия“ и изселническия проблем между България и Турция. Йорданка Бибина
пише първата история на турската литература на български език – „История на
турската литература. Част І. От зараждането й до Танзимата“ (2000). Освен това
тя работи по проблемите на сблъсъка на
традиционното и модерното в турската
култура и на културните взаимоотношения между България и Турция през ХХ в.
В периода 1995-2011 г. секцията е ръководена от Лилия Кирова, а след
това до настоящия момент – от Йорданка Бибина. Утвърждават се проблемати56

ки, свързани с рецепционната естетика и
преводната рецепция, балканските идентичности, представите за „другия“ с особен акцент върху историческата учебна
литература, културните взаимодействия
между Европа и Балканите. Особено активно работи през този период постъпилата още в края 70-те години литературоведка Румяна Станчева. Нейните интереси привлича първоначалнo румънската
литературна история от ХІХ-ХХ, а през
следващите десетилетия периметърът на
изследователските ѝ дирения се разширява в областта на преводната рецепция,
паралелите между модерните литературни направления на Балканите и в Западна Европа, сравнителното литературо
знание, модернизма в балканските литератури в съпоставителен план с френската литература. Сред богатата ѝ научна библиография се открояват монографиите
„Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика“ (2011), „Европейска литература / европейски литератури. Европейски ли са балканските
литератури?“ (2012). Тя е съставител на
сборника „Танцът в балканските литератури“ (2004), а също съставител и автор
на обобщаващите статии и на статиите
за рецепцията на румънската литература
в сборника „Преводната рецепция на европейските литератури в България, Т. VІ.
Балкански литератури“ (2004).
Рано починалата Саня Велкова защитава дисертационен труд върху образа на славянския съсед в гръцката литература, издаден през 2001 г. „Славянският съсед и гръцкият национален образ Аз“, нейните статии и студии биват
събрани и посмъртно
���������������������������
издадени
�����������������
от колегите ѝ в сборник „����������������������
Българи и гърци – черти от взаимните им представи“ (2014).

Изследванията на Антоанета Балчева заемат важно място в проучването на
южнославянските културни феномени от
епохата на Романтизма, вписват се в общите за секцията насоки като традиции
и модерност, балкански елити, българославянски културни взаимодействия, Европа и идеите за Европа на Балканите:
„Между мита и балканските реалности.
Романтизмът на славянския Юг“ (2001),
„Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета“ (2010).
През този период в секцията започ
ват работа и някои млади изследователи.
Людмила Миндова се изгражда като специалист в областта на барока в хърватската литература: „Гласът на барока.
Иван Гундулич и хърватската барокова
норма“ (2011). В областта на модерната румънска литература се насочва Маламир Спасов с монографията си „Еквилибристики на Аза или кой пише междувоенния психологически роман на Балканите“ (2011), a���������������������
����������������������
Гергана Дончева внася нова проблематика в секцията – балканското кино „Образът на Балканите в
балкански и западни филми: стратегии
за представяне.“ (2010). След като Рая
Заимова напуска секцията, през 2013 г.
хабилитираният й състав се попълва от
Орлин Събев, утвърден специалист в областта на османската образователна система и на културните и образователните институции в българските земи през
ХV-ХVІІІ век: „Османски училища в
българските земи, XV-XVIII век“ (2001),
„Първото османско пътешествие в света
на печатната книга (1726-1746). Нов поглед“ (2004), „İbrahim Müteferrika ya da
İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726-1746).
Yeniden������������������������������
De���������������������������
�����������������������������
ğ��������������������������
erlendirme����������������
“, издадена
�������������
трикратно в Истанбул (2006, 2009 и 2013).

През последното десетилетие в научната организация на работата на секцията се налага все повече проектният
подход, каквато е тенденцията за академичните изследвания изобщо. Тази тенденция намира израз както в разработването на няколко общосекционни и индивидуални проекти, така и в участието на
учените от звеното в национални и международни проекти на сродни академични институти. Съвместно с Института за
литература���������������������������
при�����������������������
БАН бе осъществен проект за естетическите процеси на Балканите, резултатите от който са публикувани
в сборника „Литературно-естетически
процеси на Балканите�������������������
“ (����������������
1994������������
)�����������
.����������
С��������
ред проектите на секцията, предизвикали интереса на български историци, литератори
и по-широката читателска аудитория, се
открояват „Литературните кафенета на
балканския кръстопът“, „Литературни и
естетически манифести на Балканите“,
„��������������������������������������
Балканският смях����������������������
“. Разработки по темата за балканското кафене намират място в
сборника „Кафене „Европа““ (2007).
Много активно е участието на учените от звеното в научни форуми в страната и чужбина. Немалко са инициирани
от звеното. През 1994 г. със съдействието
на фондация „Отворено общество“ секцията организира международна научна
конференция на тема „Ролята на балканския творец в югоизточноевропейските
литератури“, а впоследствие бе издаден
сборник със статии „�����������
Творецът в югоиз������
точноевропейските култури“ (2001).
В последното десетилетие забележимо се активизира научно-организационната дейност на секцията. Ориентирането на изследванията към все по-разнообразна и обхватна проблематика проличава и в тематиката на ежегодните научни
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форуми. В традиция се превръщат т.нар.
кръгли маси, провеждани обикновено в
края на месец май или началото на юни.
Досега те са дискутирали следните теми:
„Местата на всекидневието и градското
пространство в Югоизточна Европа“ (май
2007), „Актуални понятия в изследванията на балканските култури“ (май 2008),
„Многоликите югоизточноевропейски
градове и съвременността на миналото“
(май 2010), „Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“ (юни 2011), „Глобализация и култура: културни и образователни политики в Югоизточна Европа“
(май 2012), „Сладко и пикантно: Пътуване
в света на балканския вкус“ (юни 2013).
През 2013 г. секцията организира още двa
научни форума с международно участие:
интердисциплинарен семинар „Константинопол 1453: промяната на световете?“

(май 2013), съпътстван от изложба, и международна конференция „България, Русия и Турция на Балканите, Близкия изток, Черноморския и Кавказкия региони“
(септември 2013), осъществена в рамките
на ръководен от Й. Бибина проект с Института за източни изследвания при РАН.
По програма „Еразъм“, координирана от
Йорданка Бибина, през 2012 г. в ИБЦТ се
проведоха две публични лекции на проф.
Пънар Бингьол и проф. Айданур Йенел за
турските традиционни изкуства в рамките на договора с университета „Атълъм“
в Анкара, а през 2013 г. проф. П. Бингьол
представи изкуството на ебру (техника за
рисуване върху водна повърхност) в лекция, последвана от практическо занятие.
По линията на двустранното сътрудничество между Института за балканистика и сродни институции в Румъния,

Секция „Културна история на балканските народи“, 2004 г.
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Хърватия, Чехия, Италия и други страни
традиционно се организират научни конференции и симпозиуми. Осъществява
се и засилено международно сътрудничество в рамките на двустранни проекти:
българо-хърватски, българо-италиански,
българо-румънски, българо-турски, българо-руски, българо-чешки.
Внушителна е и публикационната
дейност на секцията – от създаването ѝ
до днес са излезли близо 80 монографии
и стотици статии и студии, като само от
началото на 2000 г. досега са издадени
над 25 монографични изследвания и 8
сборника. Немалко са публикациите в
институтските списания Études balkaniques и Балканистика, в поредицата
Studia Balсanica, в чужди академични
издания, в сборници от конференции и
конгреси, в тематични сборници, а напо-

следък и в специализирани интернет издания (Литернет, ЛитерМедия, Отворена
Литература и др.). От март 2014 г. стартира и електронното издание на секцията – серията за монографични трудове
Библиотека Балканика.
За научния авторитет на секцията говори и фактът, че немалка част от
учените са били удостоявани с престижни международни грантове: Йорданка
Бибина (Фулбрайт), Даринка Василева
(Фулбрайт), Орлин Събев (в Кеймбридж,
Принстън, грант от ТЮБИТАК), Пенка
Данова (стипендия на МВнР на Италия),
Маламир Спасов, (New Europe College в
Румъния), Антоанета Балчева (в Милано).
Бойка Соколова е отличена с орден
на Албанската академия на науките за
принос за разпространението на албанската култура���������������������������
.��������������������������
Книгата на Гергана Донче-

Доц. Антоанета Балчева и академик Йосип Братулич, 2011 г.
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Секция „Културна история на балканските народи“, 2014 г.
ва „Образът на Балканите в балкански и
западни филми: стратегии за представяне“ е номинирана в категорията за найдобра книга за 2010 г. на Българската
филмова академия; а сборникът „Първа
радост е за мене…. Емоционалното
съдържание на българската национална
идентичност“, в който тя има голямо участие, печели наградата „Хр. Г. Данов“ в
категорията „Хуманитаристика“ за 2013 г.
Особена гордост за секцията е присъждането на титлата „доктор хонорис кауза“
на Университета в Артоа (2002) и „Кавалер на френския Орден на Академичните
палми“ (2004) на Румяна Станчева.
Днес секцията не само стъпва върху
научния опит и приносите на утвърдени учени като Вера Мутафчиева, Марин
Жечев, Лилия Кирова, Афродита Алексиева, Михаила Стайнова и Надежда
Драгова, но се стреми да развива балкан60

ската културология в съответствие с найновите теоретични постижения на световната хуманитаристика. Сравнителният аспект, социокултурните структури,
зараждането на балканската интелигенция и формирането на културните елити
с техния специфичен и много важен принос за общественото развитие, съотношението култура-общество, мястото на
балканските култури в европейското културно пространство, балканските идентичности, видени в огледалото на „другия“, различните етно-културни пластове и цивилизационни модели, възникнали в резултат на сложните взаимодействия на историческия кръстопът, съвременните явления в сферата на литературата, културата, политиката и културните политики определят насоките на актуалната изследвана проблематика.
Йорданка Бибина

