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ЧЕТВЪРТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

От 8 до 10 октомври 1987 г. в София се проведе 
Четвъртият конгрес на българското истори-
ческо дружество. В неговата работа взеха 
участие 1284 историци от цялата страна, както 
и гости и учени от други социалистически стра-
ни. Основната тема на конгреса беше: „Бъл-
гарите и българската култура". Тя трябваше да 
бъде изяснена в органическа връзка със съдбата 
на народа през всички исторически етапи и 
върху принципа народ—политика—култура. 
По този начин равнопоставени в научною 
съдържание на темата бяха както самата култу
ра, така и политиката в областта на културата. 
Темата на конгреса беше обсъждана в две пле-
нарни заседания, пет секции и две кръгли маси. 

На 8 октомври конгресът бе открит от пред
седателя на българското историческо дружество 
акад. Д. К о с е в . Приветствия към участ-
ниците и гостите поднесоха министърът на 
народната просвета проф. И. Д и м и т р о в , 
от имею на Съюза на научните работници в 
България ст. н. с. В. П а с к а л е в а, както 
и зам.-председателят на Комитета за наука 
Д. К о с е в . На това първо пленарно заседа
ние бяха изнесени три основни доклада. В пър-
вия от тях, на Д. К о с е в , беше разгледана 
„Ролята на държавата и училището в развитието 
на българската култура през вековете". Доклад-
чикът подчерта особено силната роля на държа
вата и църквата през средновековието за разви
тието на българската културна традиция. В епо-
хата на турското робство образованието се явя-
вало обков срещу асимилаторската политика, 
а килийното училище, свързало се със светските 
знания, било истинска крепост на българската 
култура. Непосредствен о преди започване на 
Освободителната война 1877—1878 г. в 1504 
български селища е имало училища. След 
Освобождението на България образователната 
система и националната ни култура бележат 
нови етапи и тенденции в своето развитие, 
произтичащи от политиката и задачите на бур-
жоазната и социалистическата държава. Върху 
много важните „Методологически проблеми на 
българската култура" се спря К. В а с и л е в , 
който разгледа съдържанието на понятието 
„култура", което включва всички материални и 
духовни ценности — плод на човешката дей-
ност. Макар че деленето на културата на мате-
риална и духовна е в известен смисъл условно, 

историкът трябва да изследва развитието на 
духовната култура не изолирано от материал
ни те обществени процеси, а в тяхната взаимо-
връзка. Обект на неговото внимание трябва да 
бъдат също диалектиката и съотношението 
между различните компонента на духовната 
култура. Актуално днес е значениего на закона 
за приемствеността на културата,тъй като не 
всичко ценно една епоха взема от друга. Задача 
на историка е да обясни неравномерността и 
парадоксалността, както и да разтълкува дис-
пропорциите в развитието на материалната и 
духовната култура. Необходимо е да се въведе 
понятието „културна ситуация", което включва 
ситуация на възхода и ситуация на упадъка, 
като коментаторството и липсата на нови идеи 
се счита за упадък в културата. На фона на 
световната култура трябва да се видят особе-
ностите в развитието на българската култура — 
проблем, който стой за разрешаване пред мла
дя те историци културолози. Добър завършек 
на първото пленарно заседание се даде с доклада 
на Ат. Б о ж к о в „Своеобразие и приемстве-
ност в развитието на българското изкуство и 
култура." Тук се постави въпросътза преодоля-
ване на повърхностните и нелепи съждения за 
националната ни култура, която трябва да бъде 
оценена по достоинство, като се преоткрият и 
преосмислят художествените ценности с оглед 
духовната нагласа на българина. Да не се 
подценява понятието „традиция", понятието 
„религиозен екстаз" през средновековието, тъй 
като всичко има свои те естетически превъплъще-
ния. Водещите жанрове в изкуството и култура
та са неизменно свързани с теологичната симво
лика и литургична обусловеност. Търновската 
художествена школа, където монументалната 
живопис е водеща, също не прави изключение в 
това отношение. Що се отнася до изкуството на 
XV—XVIII в., то на него трябва да се гледа 
не като на сух дубликат, а да се открие еволю-
цията на българското религиозно-естетическо 
съзнание. 

След завършване на първото пленарно засе
дание на конгреса започна работата по секции. 
В секцията по стара история и археология на 
тема „Културното наследство на българските 
земи" бяха изнесени четири основни доклада: 
н а Х . Т о д о р о в а за „Каменно-медната епо
ха в България", на Ив. П а н а й о т о в по 
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Пооблеми на проучванията на културата 
ияКйЯпнчовата епоха", на В. В е л к о в за 
на бР°" а култура в българските земи", на 
, .AH TJ .ч е в а за „Проблемите на тракийската 
М- „ в сребърния рогозенски фокус". Със 
Ю'лтур

тН0 ограничение на времето бяха вклю-
сЪответ а м а т а 35 научни съобщения, от 
чеКИ само едно не бе изнесено по обективнп 
К°"иини Проблемите за културата през хал-

литната епоха зае.маха своето място не-
«чайно Археологическите разкопки у нас 
м последните две десетилетия разкриха висо-

ПР «вита цивилизация със забележителни 
К°пнзведения на златарството, с останки от 
"Р? раНца писменост, най-ранни изяви на 
космогонии познания, с останки от развит 
удодобив. Към основния доклад, който добре 

поедстави съвременното състояние по тези 
въпроси, бяха изнесени още три научни съобще
ния за проучвания на селищни могили и други 
находки от дн. Североизточна, Северна Бъл-
гария и отдолината на р. Струма. Проблемите 
на неолита бяха засегнати само в един доклад, 
я епохата на палеолита беше пренебрегната, 
макар че в тази насока у нас има определени 
успехи в разкриването на най-старите културни 
останки от човешкн живот на европейски я кон
тинент. Бронзовата епоха — епоха, свързана 
вече и с проблематиката за възникването на 
тракийския етнос, бе засегната с 4 научни 
съобщения. В основния доклад правилно бе 
акцентирано на главни въпроси, свързани с 
периодизацията и хронологията. Особен инте
рес предизвика научното съобщение за разкри
ването на тракийски култов център край Бага-
чин (Михайловградско), съществувал от брон
зовата епоха до края на античността. Тук за 
пръв път у нас в Северна България е открита 
микенска керамика (втората половина на II 
хилядолетие). Докладът за античната култура 
в българските земи бе посветен на проникването 
на гръко-римската култура в земите, населява-
ни от траки, на нейните самостоятелни изяви и 
във взаимоотношения с местната тракийска 
култура. 

Значително място бе отделено на проблемите 
на тракийската култура. Всички научни съоб
щения всъщност съдържаха данни от нови 
изследвания за културата през ранножелязната 
епоха, за тракийското въоръжение, за ранно-
тракийските светилища, за тракийското кре-
постно строителство. На станалата световно-
известна гробница при Свещари бе посветено 
специално научно съобщение от ръководителя 
на проучванията М. Ч и ч и к о в а , която 
изнесе своите наблюдения и резултати от проуч-
ването на вътрешната декорация на гробницата 
и уточни хронологията й. Голям интерес пред
извика краткото научно съобщение на Г. К. и-
т о в за направените от него разкопки на висо-
копланински надгробии могили в Родопите, 
при конто са открити забележителни произведе
ния на тракийската художествена промишле-
ност и изкуство. Те са открити преди два месеца 
и за пръв път се изнесоха на IV конгрес на 
ВИД. Докладите и научните съобщения в 
първата секция без съмнение предлагат редица 

приноси в разкриването на праисторическото и 
античного културно наследство в българските 
земи. 

На втората секция по средновековна история 
и археология бе разгледана темата „Културата 
на средновековна България." Изслушани бяха 
27 доклади и научни съобщения, конто разкриха 
най-значителните момента откултурното разви
тие на средновековна България, откри се 
съвременното състояние на проучванията по 
този въпрос, като се постави и проблемът за 
рецепцията на античното културно наследство, 
което се възприема и разбира от българите 
едва след приемане на християнството. В един 
от основните доклади — този на Д. А н г е 
л о в , се засегнаха въпроси около периодиза
цията и преценката на „Средновековната бъл-
гарска култура" в зависимост от етапите,през 
конто минава формирането и развитието на 
българската народност. По същество културата 
е резултат от съзнателна дейност на човека, 
на негови мисли, разбирания, планове. Развива 
се в пряка връзка с нуждите на средновековната 
българска държава и църква. Народната кул
тура се характеризира с масовост, анонимност 
и повторяемост, докато културата на „таланта" 
носи белега на индивидуалност и неповторяе-
мост. На същността на културата и ролята на 
държавата и църквата се спряха в доклада си 
В. Т ъ п к о в а и Л. С и м е о н о в а „Дър-
жавната политика в областта на културата". 
Утвърдена бе представата, че старобългарската 
християнска култура се формира върху ези-
чески елементи, като се видоизменя в съответ-
ствие с наложилия се църковно-православен 
светоглед. Като отворена система тя търпи 
различии влияния, от една страна, на балкан
ского антично наследство (Цв. Ч о л о в а— 
„Античното наследство и средновековната кул
тура в България"), а от друга — творчески 
възприема и преосмисля византийския културен 
модел в идейно-политическата структура (Г. Б а-
к а л о в —„Византийският културен модел в 
българската владетелска титулатура"). 

През XIII—XIV в. се оформят някои връхни 
точки в развитието на българската духовна 
култура, която тогава сеочертава като типично 
средновековна култура, а Търново започва да 
играе основна роля в духовного развитие 
(В. Г ю з е л е в·—„Някои характерни черти на 
българската духовна култура през XIII— 
XIV в."). На ролята на средновековните бъл-
гарски столици и градове като средища на ма-
териална и духовна култура беше посветена 
една значителна трупа доклади. Осем от тях 
бяха свързани с определени археологически 
проучвания и имаха конкретнотематична насо-
ченост, а само един беше с по-обобщаващ харак
тер. С голям интерес беше изслушано научното 
съобщение на Л. К в и н т о за откритите 
при археологическите разкопки в Търново 
раковини, конто чрез закодираната в черупката 
им фигура са били използвани за украса на 
старобългарската книга. Това е една традиция, 
идваща от античността и продължена през 
средновековието. На базата на нови „Сфра-
гистични материали от царската канцелария 
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във Велики Преслав (893—971)" беше изгра-
дено и съобщението на Ив. Й о р д а н о в , 
който направи интересни изводи за етапите в 
развитието на българската държава и идеоло
гия. 

Последната група доклади в тази секция 
бяха посветени на някои от източниците и 
елементите на българската духовна култура, 
като „Именника на българските ханове", исто-
рико-летописната традиция по време на Първото 
и Второто българскоцарство, кактои на по-общи 
въпроси на средновековната българска книж-
нина. За пръв път на този научен форум се 
поставиха и проблемите на българската средно-
вековна медицинска и математическа култура, 
конто предстой да бъдат интерпретирани в 
бъдеще по-подробно и с по-внимателно вглеж-
дане в изворовия материал. 

В трета секция, в която се дискутираха 
проблемите на „Българската култура XV— 
XIX в.",бяхаизнесени на 3 заседания 38 доклади 
и научни съобщения. Като гости присъствуваха 
Ал. М а т к о в с к и (Скопие) с доклад „Исля-
мът като идеология, религия и култура" и 
И. К а л и г а н о в (Москва) .— „Московските 
старопечатни книги от XVII в. в сбирката на 
Рилски манастир". Разискваните в тази секция 
въпроси могат да се групират в няколко кръга. 
В първия кръг бяха засегнати формите на кул-
турно развитие на българския народ през 
периода XV—XVII в. Основна черта на докла-
дите бе поставянето на проблема за прнемстве-
ността в българското духовно развитие в годи-
ните на османското робство. Отчетливо беше 
прокарана идеята, че въпреки пораженията 
върху културата българският народ намира 
сили.за да отстой своите традиции. През тозп 
период има изяви на българско историческо и 
народностно съзнание — въпрос, който бе 
разгледан в доклада на Стр. Д и м и т р о в 
„Религиозна и народностна култура, религиоз
но и народностно самосъзнание". 

Вторият кръг включваше основния въпрос 
за ролята и мястото на културата в национално-
то съзнание и във формирането на българската 
интелигенция. Бяха разгледани също така 
международните връзки на българската култур-
на общественост, мястото на Русия и на бъл
гарските колонии в чужбина в националното и 
културното формиране на балканските народи. 
В широкия спектър от въпроси бяха включени 
и тези за приемствеността в развитието на 
българските художествени творби, измененията 
в историко-летописната практика, както и 
„Териториалната структура на българското 
книгоиздаване през Възраждането" (В. Д и-
м о в а ) . Бяха направени предложения за 
нова периодизация на българското просветно 
дело. Направена беше оценка за ролята и 
мястото на културните институции, дейците 
на националноосвободителните движения и 
изявени български родове през Възраждането. 

Предмет на третия кръг бяха въпросите за 
регионалните средища и тяхното място в общо-
националната култура. С това се даде тласък 
на проучванията по проблемите на българската 
народностна и национална култура в един 

доста сложен исторически период. 
Тема на четвъртата секция бе „Културата 

културната политика на България 1878 ' 
1944 г.". В сравнително-исторически план бейт 
разгледана българската култура в измерениям 
на европейските стандарта. Определено място 
намериха и проблемите на българското книго? 
издаване, на учебно-просветното дело и съдбата 
на културно-просветните институции. 

В последната, пета секция, бяха изнесени 
6 доклади и 33 научни съобщения за „Културата 
на социалистическа България". Основният до
клад беше посветен на ..Историографските 
проблеми на българската култура" (М. И с у-
с о в ) . Разгледани бяха развитието на отделни 
сфери на културата в периода след Деветосеп-
темврийската революция, въпросите на бъл-
гаро-съветските културни връзки, както и 
културната политика на партията в различии 
области на обществения живот. 

По време на Четвъртия конгрес на Бъл
гарското историческо дружество функционира-
ха и две кръгли маси. В първата от тях на тема 
„Етиос и култура" бяха прочетени 14 доклади и 
научни съобщения, а във втората — ..Култура 
и образование", бяха включени 15 научни 
съобщения. 

На заключителното пленарно заседание, 
което се проведе в последний ден от работата 
на конгреса (на 10 октомври), бяха изнесени 
три доклада: „Българската народна култура 
през вековете" (В. X а д ж и н и к о л о в), 
„Българската култура в съвременния свят" 
(Ал. Ф о л ) , „Културна дейност и културни 
прояви на българските колонии в чужбина" 
(Н. И н д ж о в). Направен бе отчет за дей-
ността на секциитеи кръглите маси и бе избрано 
ново ръководство на Българското историческо 
дружество. 

В заключение може да се каже, че предста-
вените на конгреса материали почти напълно 
покриха темата и дадоха представа за разви
тието на българската култура през вековете като 
форма на обществено съзнание. Повечето от 
научните съобщения бяха специално подготвени 
за IV конгрес и съдържаха редица приносни 
моменти. Същевременно се очертаха в основните 
доклади и разисквания редица проблеми, конто 
са малко засягани и по конто би следвало да се 
помисли при бъдещи изследвания. 

Освен историци и археолози от научна 
института и университета автори на някои 
научни съобщения бяха и краеведи от страната, 
конто предложиха свои приноси по разглежда-
ните теми. Такива изследвания трябва да се 
насърчават н организират чрез Българското 
историческо дружество, тъй като местни изсле-
дователи могат да допрннесат немалко при 
откриването на важни паметници на материал-
ната и духовната култура. На конгреса дебюти-
раха със свои първи разработки млади научни 
работници и аспиранта, конто също допринесо-
ха за изпълнението на културната програма. 
Всичко това обогати историческото познание 
за българската култура и българската ценност-
на система на различии нива и в различии 
исторически периоди. 
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