ЗА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЦИТЕ
„Избери един учител, защото без него това пътуване е изпълнено
с премеждия, страхове и опасности. Не пътувай сам по Пътя.”
  Д жаляледдин Р уми („Месневи”)
д - р А натолий

Кънев

Напусна ни Борис Илиев. Не мога да кажа „завинаги”, защото личности като него оставят трайна и забележима следа на този свят и не изчезват от паметта на
поколенията.
Юрист и театровед по образование, историк, краевед, етнограф, драматург, поет и писател по душа, той
остави десетки трудове, изследвания, пиеси, пътеписи,
легенди, стихове... Със сигурност остава нещо недоизказано.
Значима е писмената следа, останала след него. Но
много по-важна, много по-стойностна е следата, с която
неговата личност беляза съдбите и душите на нас, неговите следовници.
Не можеш да вкараш сътвореното от Борис Илиев  
в рамка. Такива като него народът нарича в паметта си
„будители”.
Като че ли за себе си той написа стиховете: „Където минеш, сей, все някой ще пожъне!” Ние, неговите следовници, имахме и имаме възможността да жънем. Да
поемеш от някого сътвореното е отговорност тежка,
поне за мен. Но примерът на този пред нас е задължаващ.
Той не приемаше „не” за отговор, още по-взискателна е
неговата памет.
Надявам се, че съмишлениците сме много и срещите по Пътя ще продължат.
Надявам се учениците да са достойни за Учителя.
Вярвам, че интелектуалната енергия е безсмъртна.
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МедиЕвисти или османисти
	Чий дълг е правилното осветляване на българската история
от края на XIV и началото на XV век.
проф.д.и.н.

Цветана Георгиева

Представяме ви втората част от интервюто с проф. Цветана Георгиева – османист и дългогодишен университетски преподавател. Първата част беше публикувана в „Списание ПЪТ”, бр.11.
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Вие казвате, че в началото на ХVІ в., т.е.
едно столетие след завоюването на българските земи, завоюваните християни
и завоевателите мюсюлмани са поставени от османската държава в еднакъв
икономически статут. Как може да се
обясни тази ситуация?
С изграждането на османската държавна
организация през втората половина на ХV
в. племенното опълчение от времето на
завоеванието е трансформирано в армия,
поставена под контрола на централната
власт. Спахийската конница фактически
се издържа от държавата чрез тимарската
система, а еничарският корпус е платена
войска. Те се превръщат в инструмент на
политическата система, в която основен
принцип е централизмът. Тази военна
организация, освен завоевателните функции, има за цел да ликвидира племенния
сепаратизъм, характерен за тюрките номади. Централната власт реорганизира
племенните формации в така наречените
юрушки и татарски корпуси, които имат
само спомагателни функции. Чрез законодателството и практически решения тя се
стреми да превърне номадите скотовъдци
в уседнали земеделци чрез данъчни облекчения. Вероятно успява, защото един
регистър за Западна Тракия от началото
на ХVІ в. показва, че част от туркмените
не само са уседнали, но и произвеждат
основните земеделски култури: пшеница,
ръж, просо. Те бавно овладяват местното
аграрно производство и в края на ХVІ–тото
столетие вече познават всички традиционни за българското земеделие култури,
включително и лозята. Османският управленчески елит бързо разбира, че грабежът
е непродуктивен и че завладяването на
територии има смисъл само ако се използват техните богатства. В Средновековието
това означава преди всичко земя и трудът
на селяните, хората, които да я обработват.
Те са най-голямата обществена група в империята – раята. Това е производителното
и данъчно обложено население независимо от вяра и произход – българи, сърби,
гърци, тюркмени, огузи и хилядите пленници от различни територии на Средна и
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Източна Европа, Кавказ и Близкия Изток,
които са преселени в завоюваните балкански територии. Следвайки традициите на
азиатските деспотии, държавата в лицето
на султана има задължението да защитава
раята от представителите на привилегированите социални групи. Как и доколко го
изпълнява е друг въпрос, но задължително
клише в султанските заповеди гласи “да не
се насилва раята”, защото нейният труд е
основният постоянен приходоизточник на
империята.

а тя в своята същност е мултиетнична и
мултиконфесионална, както казваме днес.
Парадоксално, но е факт, че в края на ХІХ
век някои от членовете на “Единство и прогрес”, организацията, която обединява либералната опозиция в империята, мислят,
че християните са верни поданици на държавата и че я обичат, че тя за тях е тяхната
държава.
Християни да обичат империята? Това
реално не е вярно.

А българското население?

Младотурците сами разбират колко са
грешни представите им през 1908 г., когато
Юридическият статут на българите не е по- вземат властта и вероятно поради това те,
различен от този на останалите десетки на- либералите, въвеждат терора като основен
роди, живеещи в границите на Османската управленчески механизъм. Дълго време
империя. Много е трудно днес да разберем мнозина от тях мислят, че антиосманските
психологията на нейния управляващ елит, движения и създаването на балканските
за който империята е основна ценност,
държави е резултат от двуличната политика на европейските Велики сили, но в
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1912 г., когато срещу империята въстават
и албанците, им става ясно, че освен вяра
съществува и нация.

анализира този действително мъчителен
период от българското минало, убедително доказа, че именно в хода на безумните
размирици българите показват и енергия, и
сила, и вътрешна организация, които дават
мощен тласък на процеса на изграждането
на българската нация.

Това е чак комично, но явно това е животът, това е историята?
Да, така е.

Като отпор на Кърджалийското време
или като вдигане след разорението?

Много добре осветлихте този период, но
смятате, че не е достатъчно изследван.
Тук е имало терор, имало е инвазия,
но ето, Вие казвате, че няма българска
държавност в този период. Разбирам Ви,
но все пак османистиката не страда ли
малко от Стокхолмски синдром – обича си предмета на изследването, но не
смее да каже истината. Винаги задавам
този въпрос на всички, с които разговарям.

Моят отговор е - чрез стабилизация, която
започва в хода на разорението. Тези тежки
времена днес са почти забравени, но българите, които са ги преживели, не само са
се приспособили към сложната ситуация,
но и са положили основите на националното единство. Вера Мутафчиева разкри в
научната си монография “Кърджалийско
време” динамиката на събитията и тяхната
деструктивна същност, а в романа си “Летопис на смутното време” разказа как в този
разпад на властта българската общност се
стабилизира и самоорганизира. Исторически несправедливо е да наричаме нашите
предци “роби”, което означава не само
социален статус, но и примирение със съдбата. Ние, техните наследници, като че ли
имаме склонност да се самовъзприемаме
като жертви. Да сте чули сърбин да говори
за робство или да определя предците си
като роби? За тях този период от миналото
е времето на “османската владарина”, на
османската власт.

Мисля, че подобно обвинение не може да
бъде отправено към историците, които се
занимават с историята ни във времената
на османското владичество, а и не трябва.
Емоциите не са полезни за която и да е наука. Те са част от инструментариума на пропагандата. Ако не се познава реалността,
политиката е фалшива. Ролята на историка
е да анализира обективната реалност, а как
ще я използват политиците е техен избор.
В тази смисъл бих припомнила, че всички историци, включително и турските,
оценяват като страшно времето на османското нашествие на Балканите. Грабежите
и разорението са безспорен факт. Факт е
обаче и че населението е оставено само на
себе си. Средновековието е жестока епоха,
в която насилието е постоянен компонент
в човешкото ежедневие. Нека припомня,
че паралелно с нашествието на османците
на Балканите в Западна Европа тече Стогодишната война, която е не по-малко ожесточена и разорителна. Кърджалийското
време в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. е
втората изключително тежка епоха в българската история под османска власт. Животът на две-три генерации българи преминава в пълен управленчески хаос и поредица
от вътрешни войни, чиито фронт и тил са
българските земи. Вера Мутафчиева, която

А ние защо го правим?
Мисля, че това е част от наследство от
епохата на Възраждането, когато необходимостта от мобилизация на българската
общност се осъществява с лозунга на Ригас
“Свобода или смърт”. Свободата е антипод
на робството. Тогава тази дума получава
политическо съдържание. До ХVІІІ в. в целия Средиземноморски ареал има роби. В
османската държава - също. Реално робите
в нея са два типа. Първият са домашните
роби, които се възприемат като елемент
на семейството. Вторите са султанските
роби, т. нар. “кул”, което буквално значи
“роб”. През ХV в. и ХVІ в. те се рекрутират
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от християнските поданици чрез т. нар.
“девширме”, което ние наричаме “кръвен
данък”. След ислямизирането им и след
специална подготовка се превръщат във
войници на османската платена пехота, но
и в служители в голяма част от бюрократичната машина, включително и в нейните
най-високи нива. Това е най-привилегированата обществена група в османската държава. Този ефективен военен и репресивен
инструмент на властта постепенно се самотрансформира в основния деструктивен
фактор във вътрешно политическия живот
на държавата. Огромната по брой въоръжена сила с дрънкане на оръжията изисква
непрекъснато увеличение на привилегиите си,
които обхващат всички
сфери на живота. Само
ще вмъкна, че в еничарски въстания намират
смъртта си трима османски султани. Тази огромна маса от въоръжени
мъже със силно корпоративно чувство диктува
политическия живот
в държавата и най-ревниво пази и разширява
позициите си. През ХVІІ
в. “кул”, т.е. “султански
роб” се превръща в наследствен статут, а “кул
оглу”, “син на роб”, в своеобразна, но обществено
легитимирана титла.
Последното сведение за
набор на християнски момчета като кръвен
данък е от 1705 г.

думата „робство”, за да накажем себе
си ли?
Според мен не става въпрос за чувства.
Просто думата “робство” е утвърдена в публичния речник като знак за себеоценката
ни на жертви в историята и на историята.
И едновременно с това тя има един тънък
психологически нюанс, който я прави удобна. Робът не носи отговорност за своите
действия. За него отговаря господарят му.
Робите страдат, но не са виновни за нищо.
Защо това не излиза на преден план в
медийното пространство?
В последните години
публичното пространство принадлежи на няколко историци, които са
специалисти по всичко.
Класическият пример е
Божидар Димитров. Той
е мой студент и аз го познавам отдавна. Той има
особен талант на разказвач, таланта на Шехерезада. Започва един
разказ, разделя го на два
разказа, а тях на още два
и следват поредица от
комбинации, в които миналата реалност изчезва
за сметка на емоцията.
Той има прост и еднозначен отговор на всички
въпроси, което българските журналисти
много харесват.

А след 1705 г.?

Тогава какво може да се направи, ако
историята я четем през призмата на Божидар Димитров и Стефан Цанев? Българите харесват техните творби.

Еничарският корпус съществува до 1826 г.,
когато султан Махмуд ІІ избива с артилерия десетки хиляди еничари, вдигнали се
на поредния бунт в центъра на Истанбул.
Кървавият край на еничарския корпус, т.е.
на привилегированите роби, слага началото на реформите, на епохата на Танзимата.

Този тип исторически разказ с емоционална подложка действително се харесва
на много хора, за които анализите и хипотезите са трудни за възприемане. Но
не са малко и тези, които имат широки
познания за времената, за които говорим,

Защо до днес българите масово обичат
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и за историята изобщо. Ще ги намерите
в интернет, което означава, че са предимно млади хора. Искам да подчертая, че
в професионалната общност интересът
към българската история във времената на
османската власт е впечатляващ. Кандидатите за докторантури за този публично
непрестижен период са необяснимо много.
Докторските защити в последните няколко
години са на високо ниво. А това са трудни
докторантури, защото трябва да се овладее
османотурски език до степен четене на документи, да се познава една историография
с триста годишна история, да се използват
съвременни изследователски методи. И
младите историци успяват да се справят
с всичко това, да се професионализират.
Заедно със знанията и уменията те получават самочувствие и увереност, въпреки
че трудно намират работа. За разлика от
моята генерация, днешните млади историци работят в турски и европейски архиви и
партнират равностойно с международната
османистична и балканистична колегия.
Поне на мен ми изглежда така, тъй като
преди десетилетия достъпът до турските
архиви практически бе затворен и аз съм
работила предимно с документи в българския и европейските архиви.

и европейски идеи.
Какво означава европейски методи и европейски идеи? В Германия, в немските
учебници по история пише “uber alles”.
Същото пише и във френските.
Има някакво недоразумение. Ако се запознаете с тези учебници, ще видите, че не
само не пише “Германия над всичко”, но и
че конфликтното им минало е представено
като общо, на германците и на французите,
при това без да бъде преиначено. Актуалните събития показват резултатите от това
историческо образование. Всички виждаме
как Европейският съюз се противопостави
на френското отношение към циганите,
включително и френската преса, която в
голямата си част се разграничи от администрацията на Никола Саркози. За съвременните европейци толерантността е не само
принцип в дейността на Европейския съюз.
Тя вече е нагласа в съзнанието. Проблеми
има и ще има при нарастващата миграционна вълна, при бурно развиващия се
процес на глобализация, при разпространяването на религиозния фундаментализъм,
който според светската хуманитаристика
използва съвременната технологична революция, за да върне обществените позиции
на религиите, изгубени през епохата на
Просвещението. Но и като идея, и като реализация, Европейският съюз е изграден
върху два принципни постамента: солидарност и толерантност. Припомням, че именно в периода на османското владичество на
Балканския полуостров включително и в
българските земи се утвърждава системата
на съжителство между християни и мюсюлмани на житейско, както казват, на битово ниво. Ние може да предадем модела
на този тип толерантност. Западна Европа
действително има проблеми с многобройното си мюсюлманско население, а ние
познаваме правилата на съжителството и
неговите ограничения. В исторически план
аз досега не мога да намеря отговор на въпроса, защо Иван и Хасан регулират своите
отношения, а религиозните елити – и мюсюлмански, и християнски, нямат никакъв
духовен допир помежду си. Във вековете

Казвате, че българските османисти не
страдат от Стокхолмски синдром. Как
тогава според Вас трябва да се разглежда този период в съвременната историография?
Стокхолмски синдром нямаме и няма
защо да имаме, а научните ни публикации
се откриват безпроблемно в десетки монографии, сборници и списания. За съжаление изследванията ни остават между техните корици. Публичният интерес, който
се диктува от медиите, е насочен към дискусията и шоуто, но форумите в интернет
показват, че има обществени кръгове, които
търсят и познават тази научна информация. Според мен няма нужда от специализирани програми, но има нужда от преодоляване на етноцентризма и включване на
историята на България в общия контекст на
европейската история с европейски методи
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тигат бавно. В граничните села е нямало
телефони до 1989 г.

на османска власт на Балканите Православната църква е част от имперската политическа система. Това означава, че нейните
ръководители имат постоянни контакти
с мюсюлманските духовници. Но между
тях няма никакъв духовен допир. В своите
текстове те непрекъснато си противостоят.
Християнските са насочени срещу мюсюлманите, а мюсюлманските - срещу християните. И въпреки тази интелектуална дистанция “комшулукът” съществува до днес.
Той не означава вечна взаимна любов, но е
път за балансиране на конфликтите.

Познавам добре региона на Лудогорието. Там нашите турци са много образовани. Те са други турци, в сравнение с
региона на Кърджали и Родопите.
Според мен не са различни. И в планината
около десет процента от мюсюлманите са
получили високо образование в нашите
университети, ползвайки привилегии,
които формират сериозен елитарен слой.
Аз съм задължена на тези хора, които ми
помогнаха много, когато в началото на
90-те години на ХХ век със студентите по
етнология в Историческия факултет на
Софийския университет направихме серия
етноложки експедиции. Именно представителите на местните образовани елити ни
отвориха своя свят. Сега мнозина от тези
студенти са утвърдени учени и продължават да се занимават със същата тематика.

А кога ще спрем да говорим за българи
и турци вместо за български граждани?
Ето, в една Румъния, в една Гърция терминът, който се употребява, е румънски
мюсюлмани, гръцки мюсюлмани. Само
ние казваме турци.
Мисля, че положителният отговор на този
въпрос трябва да се очаква в бъдеще, но в
него усещам някаква неточност. В Румъния
мюсюлманското малцинство е предимно
от татари. В Гърция те са помаци и турци, а
в последно време и албанци. Нещо повече.
Ако посетите Северна Гърция, на изток от
р. Места ще видите множество джамии и
много добре поддържани текета. Не мисля,
че гръцката политика към мюсюлманските
общности е най-добрият пример, но грижата за мюсюлманските храмове е видима.

Вие казвате, че на низово ниво отношенията между християни и мюсюлмани
са чудесни, а на върха – зле. В същото
време съществува възродителният процес.
Ако прехвърляме разговора в близкото минало и съвременността, трябва да направя
известни уточнения. Първото е, че отношенията между християни и мюсюлмани,
както между всякакъв тип човешки групи,
бих определила не като чудесни, а като
регламентирани чрез системата на комшулука. Второто е изясняването за кой връх
говорим – религиозния или политическия.
За мен т. нар. възродителен процес е повторение на една и съща управленческа грешка във вътрешната политика от създаването
на съвременната българска държава. През
90-години на ХХ в. мнозина възрастни хора
твърдяха, че имената им са сменяни шест
пъти - от мюсюлманско на християнско, после от християнско на мюсюлманско и пак
така. Това е безспорна лична и обществена
травма. По-възрастните са я преживели.
Сегашните млади я познават от семейните
разкази и не я забравят.

При нас не става ли същото? Вижте колко джамии се построиха в България,
много повече от построените църкви.
Мисля, че в последно време християните
наваксват изоставането си в строежа и
възстановяването на храмове. Но аз искам
да обърна внимание на един друг процес
– обезлюдяването на планинските райони,
в които традиционно живеят българите
мюсюлмани. Става въпрос за Родопите.
Според гръцките кметове там населението
намалява с десет процента при всяко преброяване. У нас се наблюдава същата тенденция. Във високите дялове на планината
според съвременните еталони се живее
трудно. Удобствата на модерния бит дос-
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от предмодерните времена. Историческото
развитие на българското общество след Освобождението не успява да утвърди просвещенското мислене въпреки комунистическия атеизъм, а може би поради него. Всички виждаме какво се случва. Почти всяка
телевизия си има свои “екстрасенси”. Те
слагат диагнози. Духовници от всички вери
“поемат” лечението на човека с препоръки
за молитви и религиозни практики. Християните си имаме свети мощи, чудотворни
икони, аязми. Мюсюлманите разполагат с
текета и свещени извори. Знахари и билкари лекуват рак, епилепсия, спин. Защо са
ни джипита, клинични пътеки, лекарства,
модерна апаратура, които са скъпи? Ако не
вярвах в силата на здравия разум и науката,
бих била сигурна, че се готвим да се върнем със скок в ХVІ –ХVІІ век.

Защо се получи така?
Това не мога да кажа. Въпреки усилията
на не малко историци, политолози, антрополози, мотивите на комунистическата
власт да преименува мюсюлманите не са
напълно изяснени, но е ясно, че това е последователна, вероятно инерционна политика, която използва доказано неефективни
методи. Извън медийната информация съм
чувала различни и коренно противоположни обяснения. Мои бивши студенти, които
дълго работеха в т. нар. служби, казват, че
преименуването е направено под съветски
натиск. Българските турци, живеещи в Турция, твърдят, че то е резултат от уговорка
между Тодор Живков и Кенан Еврен.
Искаме ли ние, българите, да има нов
“възродителен процес”?

Нова религия ли е нужна?
Не. Нужно е масово съвременно образование.

Мисля, че мнозинството от българите
разбраха неговото безсмислие, а и никога
не са го поддържали. Но се страхувам, че
отношенията между християни и мюсюлмани станаха обичаен жетон в политическата рулетка. Имам предвид не само
класическата опозиция ДПС – Атака, но и
определени среди във всички партии. Вероятно става въпрос за пари и власт. Към тези
вечни “политически аргументи” трябва да
се прибави и натискът на различни мюсюлмански секти.

А какви да бъдат формите му? Ето, ние
правим семинари, исторически походи,
работим с Министерство на образованието…
Мисля, че дейността на вашето сдружение
“Родно Лудогорие” може да бъде оценена като еталонна, защото тя привлича и
увлича множество хора. Вие създавате и
поддържате група, която възприема идеи,
които без колебание определям като толерантни. Според мен сдружението ви работи търпеливо и целенасочено и не търси
бързи ефекти. В този смисъл работата му е
от еволюционистки тип. Революционните
дейности са бързи, но и вредите, които
носят, често пъти са не само бързи, но и
деструктивни. Мисля, че изборът ви е правилен, за разлика от този, който следват
някои институции и организации, и главно
медиите. Впрочем това е световен проблем.
Времето е много динамично и в бързите му
обороти трудно се предвиждат резултатите
от инициативи и решения.

Какво правят по нашите ширини?
Как какво правят? Работят за своята кауза.
Какво може да се направи? Преди всичко
да се опознаят, защото те не само са идейно и верски противоречиви, но имат сериозни конфликти помежду си. В тази сфера
властта работи на тъмно. Осветляването
може да се постигне с една последователна политика. Колкото и романтично да
изглежда в това прагматично време, убедена съм, че е необходимо разширяване на
образованието в сферата на историята на
религиите, а и образоваността изобщо. В
общественото пространство се наблюдава
масово връщане към мисловните представи

Сдружение „Родно Лудогорие” работи

10

Илюстрации Петър Чуклев
"Влюбеният облак" - Назъм Хикмет
11

със студенти и ученици. Притеснявам
се, че сме малко дружество, а през миналата година учениците, участващи в
нашите викторини, са повече от децата,
които Президентът и Министерство на
образованието организираха за викторината “100 години независимост”.

ват в нея. В изворите се откриват не малко
обвинения за контакти и информация за
реални връзки на някои от тюркските племенни вождове с представители на християнските политически елити. Както е добре
известно, балканските аристократи често са
търсили съюза на Османовци в борбите си
с други християнски владетели. Мисля, че
тези сложни и противоречиви отношения
са добре изяснени от проф. Христо Матанов
в колективната монография “От Галиполи
до Лепанто”.

Вероятно, защото правите нещата интересни и смислени.
Привлякохме повече хора като участници в подобен тип прояви, а се занимаваме с личности като Бедреддин и Таню
войвода, теми по-малко емблематични
от Независимостта.

Защо българи, сърби и власи участват
в отрядите на Муса? След това се прехвърлят в тези на противника му
Мехмед І ?

По темата за Бедреддин участват ли мюсюлмани?

Един от възможните отговори е, че в хода
на продължаващите десетилетия битки
войнишката служба става занаят за мнозина мъже. Другият възможен отговор е привлекателната сила на идеята за равенство,
особено когато става дума за въстаническата армия на Бедреддин. В своя докторат за
хетеродоксните мюсюлмански секти Невена Граматикова много подробно разглежда
социалната канава на тяхната идеология и
в Анадола, и на Балканите.

Много. По темата за Таню войвода също
са много. Но при Бедреддин е интересно това, което казахте в хода на разговора. Голяма част от децата, особено в
Дулово, не вярват, че той не е искал да
става султан.
Това, което казах, е историографска хипотеза, защото династията на Османовци очевидно възприема личността на Бедреддин
като заплаха за своята власт. Той е сераскер,
т.е. военен съдия в армията на принц Муса.
В междуособицата в началото на ХV в. около него се концентрират противниците на
Османската династия, защото в нейните
действия вече личат силни антиплеменни
тенденции. Вероятно децата смятат, че той
се е борил за равноправие на хората, включително и на последователите на Иисус и
Мохамед. И това е вярно, това е исторически факт.

Познавам Невена Граматикова и нейните писания. Тя е била лектор по време
на нашите походи. Но вашего брата,
университетските преподаватели, не
искате да ходите на низово ниво, да се
срещате с народа. В Лудогорието съм
засичал хабилитирани лица от светска
Турция, които участват в разговори и
спорове с хората и поддържат висотата
на съвременната турска култура. Това
са хора от Анкарския държавен университет и от Гаази университет.

А защо го спонсорира влашкият войвода
Мирчо Стари?

Обвинението Ви е тежко и в голяма степен
е справедливо. Не мога да го отрека, но
мога да го обясня. Всички виждаме обществената маргинализация на учените в
хода на т. нар. преход. Тя има два видими
аспекта. Първият е осмиването им в публичното пространство. В различни забавни
предавания почти винаги присъства някой

Обстановката на Балканите в края на ХІV
в. и началото на ХV в. е изключително
сложна. Инвазията на османците предизвиква сепаратистични процеси не само в
християнската среда, но и сред различните
тюркски племенни общности, които участ-
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неадекватен на реалността професор. И
не само в скечовете. Някои телевизионни
журналисти си позволиха да раздават научни звания по свое усмотрение. Вторият
е заплащането на научния и преподавателски труд. Ако квази финансирането на
научната дейност, особено в сферата на
хуманитаристиката, продължава, мисля,
че в близко бъдеще мнозина от младите
ми колеги ще се наредят не в редиците на
безработните, а на опашката за социални
помощи. В настоящия момент те се борят
да оцелеят не само професионално. В тази
ситуация може ли да бъдат обвинявани, че
не приемат обществени задължения? При
техния социален и финансов статус това
би било несправедливо, а сравнението с
турските колеги е направо неправомерно. В
своята държава те имат обществен престиж
и научната им кариера е добре обезпечена.
Някои европейски колеги твърдят, че Турция отделя десет процента от приходите на
спортните лотарии за исторически и изобщо за хуманитарни изследвания. Може ли
да си представите какво означава това при
седемдесет милиона население?

Да, те са голям пример. Но акад. Георги
Марков, когото добре познавате, твърди, че на низово ниво изобщо не е така.
Те, обратно на това, което казахте за
християните и мюсюлманите в османските владения, се събраха на върха,
но долу, в кръчмите, се псуват до ден
днешен.
Аз мога да кажа как изглеждат взаимоотношенията между немци и французи само
в научните среди. Французи и германци,
преживели Втората световна война, т. е.
по-възрастни от моята генерация, трудно
си казваха “добър ден”, но не прескачаха
и поздравите, и обективните коментари
на научните си трудове. Хората от моята
генерация и до днес са в дистанцирани, но
много колегиални отношения. Генерациите
след нас са направо приятели и ако има някакви напрежения, те са предимно в сферата на изследователски методики. Може
би съм мнителна, но имам чувството, че
независимо от националността си, те имат
обща позиция по отношение на нас, техните преки предходници. Може би вече им се
струваме излишни. Впрочем, това вероятно
не е техен грях, а едно от правилата на житейската игра.

Какъв е съветът Ви към учителите? Как
да се преподава османският период?
Моите впечатления са, че те не го преподават не защото не искат, а защото не е
включен в кандидат студентските изпити.
Той ще придобие смисъл и значимост, когато в изследователските и образователните
програми навлязат широко проблемите на
околната среда, формите на обществена организираност, демографските явления като
раждаемост, смъртност, миграции, епидемии и т. н. Документите от епохата дават
възможност да се изследват тези реални
процеси.
Това прави сега проф. Христо Матанов.
Спечели проект за такова изследване.
Надявам се той да разшири интереса към
тази проблематика и да я масовизира, защото тя бе един от инструментите, чрез
които се тушира историческото противопоставяне между Франция и Германия.
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По следите на едно мнимо преселение

За преселване на селджукски турци през XIII в. в областта, която след османското завоевание
започва да се нарича Добруджа, започва да се говори още от времето, когато прочутият австрийски
османист фон Хамер вкрава в научен оборот съчинението на османския историк от края на XVI в. Сеид
Локман. В него се говори как в първите години на управлението на император Михаил VIII Палеолог,
малко след възстановяването на Византийската империя в 1261 г., той настанява в Добружда голяма
група селджукски турци. Тези турци първоначално идват на византийска територия заедно с избягалия в
империята селджукски султан Иззедин Кайкавуз II. Според Сеид Локман те били доста на брой и създали
в областта два-три мюсюлмански града. Техен вожд бил известният ислямски мистик Саръ Салтък. Малко
след това и емигриралият във Византия селджукски султан бил отвлечен от Византия от съюзна българотатарска войска и също поел пътя през Добруджа към владенията на татарите в Северното Черноморие.1
Доколкото ми е известно в българската историческа книжнина проблемът за това преселение застава
на дневен ред след като през 1915 г. Ив. Димитров предложи български превод или по-скоро българска
парафраза на съответните пасажи от труда на Сеид Локман2.
Още в края на XIX в. двама руски учени (Брун и Смирнов) подхвърлят идеята, че гагаузите са наследници
тъкмо на тези преселени в Добруджа селджукски турци. След Първата световна война българският учен
Георги Баласчев в една статия, публикувана на гръцки език, се опита да излезе с оформена теория за
съдбата на тези ранни турски преселници в Добруджа. Той не само прие, че преселението е безспорен
факт, но и категорично лансира тезата, че те са прародители на гагаузите. В научните публикации за
негов “принос” се смята догадката, че названието “гагаузи” трябва да се свърже с името на селджукския
султан Иззедин Кайкавуз II. Според това мнение “гагаузи” би трябвало да означава “хора на Кайкавуз”.
Споменавам мимоходом и напълно несъстоятелната теза на Г. Баласчев, че селджукските преселници от
втората четвърт на XIII в. създават своя държава, която просъществувала до османското нашествие. Това
е известното на читателите “Добруджанско княжество”, чийто последен владетел Добротица всъщност
дава и османо-турското название на областта (Добруджа = “Земя на Добротица”).3 В посмъртно излезлия
през 1940 г. трети том на “История на българската държава през Средните вековe” бележитият български
медиевист В. Златарски изгражда своето изложение върху събитията на основата на публикацията на
Ив. Димитров от 1915 г., следователно на Сеид Локман. Според него преселението се осъществява в
1263 г., броят на преселниците е около 10 000 семейства, техен вожд е Саръ Салтък, обявен за чичо на
султан Иззедин Кайкавуз II.4 Златарски датира преселването на въпросната селджукска група в 1263 г.,
защото го свързва с осъществения тогава поход на византийския военачалник Михаил Глава Тарханиот
по Черноморското крайбрежие.5
Тази версия, предложена от авторитетен български учен, кара П. Мутафчиев да се заеме обстойно
с въпроса за селджукското преселение. През 1943 г. той публикува немската версия6 на известната си
студия “Мнимото преселение на селджукски турци в Добруджа през XIII в.”, излязла и на български език
в сб. “Добруджа” веднага след Втората световна война. На онези читатели, които познават П. Мутафчиев
само по това негово проучване, би трябвало да се напомни, че той е един от най-видните представители
на европейската византология между двете световни войни. Той не е просто един „полемист”, а учен
1
Подробности за събитията у Мутафчиев, П., Мнимото преселение на селджукски турци в Добруджа през XIII в.-В:
Избрани произведения. Т. II, С., 1973,стр. 607 сл. По-нови проучвания по този въпрос и за личността на султан Иззедин Кайкавуз
II: Vasari, I., Cumans and Tartars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365. Cambridge, 2005, . 77 sq; Шукуров, Р., Семейство Изз ал-дин Кай-кавуза II в Византий.- ВВр., 67, 2008, стр. 89-116; Жаворонков, П., Тюрки в Византии (XIII-сер.XIV в.). Часть
первая: тюркская аристокрация.- ВВр, 65, 2006, стр. 65 сл.
2
Димитров, Ив., Преселение на селджукски турци в Добруджа около средата на XIII в.-Списание на БАН. Кн. X. Клон ист.филологичен и философско-обществен. С., 1915, стр. 21- 40.
3
Преглед на по-старите мнения у Мутафчиев, П., Мнимото преселение…стр.613 сл.
4
Критика на това мнение у Шукуров, Р., Семейство…, стр.89 сл. Кой знае защо обачеруският учен смята, че чичото на
султан Кайкавуз Кир Хайа живеел в Добруджа.
5
Златарски, В., История на българската държава през Средните векове. Т. III. С., 1972, стр.506-516.
6
В Списание на БАН. Т. LXVI. Клон ист.-филологичен. Кн. 32. С., 1943
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с изключителна подготовка и научен морал.
От него не може да се очаква лансирането на
съмнителни тези и липса на научна отговорност
при третирането на какъвто и да е научен
проблем.7 Големият български медиевист и
византолог без особени трудности установява
пълната липса на сведения за селджукско
преселение във византийските извори от
епохата и неавтентичния характер на текста на
Сеид Локман. Той изглежда е изпитвал извести
трудности в работата си с персийски и османотурски извори. Поради тази причина Мутафчиев
докладва за публикуване в Списание на БАН
статията на австрийския ориенталист Херман
Дуда, която излиза на немски език в същия брой
от списанито8, в който е публикуван и немския
вариант на студията на П. Мутафчиев.
Както е добре известно, П. Мутафчиев, а
след него и Х. Дуда категорично отхвърлят
тезата за селджукско преселение в Добруджа
през XIII в. Подробната аргументация на
Мутафчиев може да се резюмира накратко по
следния начин: добре осведомените византийски
извори не съдържат никакви сведения
за преселване, практически то не е било
възможно, тъй като българската държава, а не
византийският император владее Добруджа и
все още е в състояние да се брани, съчинението
на Сеид Локман е писано около 340 г. след събитията и казаното в него не може да претендира за
автентичност. Това, че българският учен използва остър полемичен език не трябва да оставя впечатлението,
че неговите трудове по тази тема са повече полемични, отколкото аналитични. Дори и онези учени, които
не възприемат тезата му признават, че Мутафчиев е демонстрирал огромна ерудиция и изследователски
талант. В светлината на по-новите проучвания върху състоянието на българската държава към момента
на това „преселение” може още по-категорично да се потвърди мнението на Мутафчиев, че областта
Добруджа не е била „ничия земя”, а под стабилния контрол на властта в Търново. Нещата в българската
държава тръгват на зле няколко години след предполагаемата дата на седжукското „преселване”, но в 60те години а XIII в. българският цар Константин Асен (1257-1277 г.) не е можел да допусне византийският
император да заселва на негова територия значителен брой селджукски турци.9
Статията на Х. Дуда от своя страна анализира само източните извори. В нито един от тях, писан от
съвременник, няма сведения за селджукско преселение в Добруджа през XIII в. Тези негови изводи са от
особено значение, защото имат предвид онази група извори, които са били най-осведомени за съдбата на
отделните селджукски групи и за селджукските владетели. На Х. Дуда, както и на Пол Витек, доколкото
мога да преценя, принадлежи заслугата за откриването на извора, който Сеид Локман е ползвал при
създаването на параграфа за селджукското преселение в Добруджа: това е съчинението “Огуз-наме” или
“Селджук-наме” на ранноосманския писател Язъджиоглу Али, завършено в 1424 г. С неговия анализ след
7
Гюзелев, В., Живот и научно творчество на Петър Мутафчиев (1883-1943). В: Мутафчиев, П., История на българския народ
(681-1323 г.). С., 1986, стр. 6-34, плюс библиография, стр. 35-39.
8
Duda, H., Zeitgenoessische Islamische Quellen und das Oguzname des Jazygyoglu Ali zur angeblichen tuerkischen Besiedlung der
Dobrudscha im 13. Jhd. N. Chr.- Списание на БАН. Т. LXVI. Клон ист.-филологичен. Кн. 32. С., 1943,S. 131-145. По време на Втората
световна война Х. Дуда е бил немски културен аташе в посолството в София.
9
Vasari, I., Op.cit., p.71 sq.
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Втората световна война се заема известният османист Пол Витек. Поощрен от изследванията на полския
ориенталист Ковалски, който показал, че турският език на гагаузите има “южен”, т.е. “анадолски”
характер и очевидно повлиян от кемалистката историческа романтика, Витек положи огромни усилия
да възроди тезата за селджукското преселване в Добруджа. Стремежът му бе да покаже, че сведенията
на Язъджиоглу Али за него, макар и също несъвременни на събитието, заслужават доверие.10 В научната
книжнина този проблем продължава да се обсъжда преди всичко във връзка с изследванията върху бита
и произхода на гагаузите.
В следвоенната българска историческа наука въпросът за селджукското преселване в Добруджа
е оставен на практика без внимание. В една част от авторитетните публикации по средновековна
българска история се възприема безкритично тезата за преселването във варианта, в който я лансира
В. Златарски.11 Кратките пасажи, посветени на този въпрос в “История на Добруджа”. Т. II, с. 200, 275,
обаче се придържат към тезата на Мутафчиев. Въпреки, че на научния фронт у нас има забележимо
затишие по отношение на селджукското преселение в Добруджа, този проблем вълнува общественото
мнение, защото, както стана ясно, той е свързан с фундаментални проблеми от историческата съдба на
Добруджа в политически, етнодемографски и обществено-психологически план. Поради сложността на
проблемите и обременеността им с различни ненаучни фактори, смятам за най-правилно на този етап
да спра вниманието на читателите на една съществена и фундаментална част от цялата проблематика:
реалността или фиктивността на селджукското преселение в Добруджа през XIII в.
За изясняване на въпроса от особено значение е правилното идентифициране на изворите, които
10
10 Wittek, P., Yazijioghlu Ali on the Christian Turks of the Dobruja.- Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
University of London. Vol. 14, No. 3, 1952, p. 639-668.
11
История на България. Т. III, с.274; Гръцки извори за българската история, Т.X, с. 155, бел. 70.
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заслужават внимание. Само по този начин може да се претендира, че направените изводи имат научно
значение.
Още П. Мутафчиев, а и други учени след него, са подложили на обстоен анализ съществуващите
византийски извори. А те са основно два: историческите трудове на Георги Пахимер и на Никифор
Григора. По-близо до събитията е Пахимер, докато Григора пише около век след тях. Тук не е мястото
подробно да се говори за достойнствата и недостатъците на византийската историография от втората
половина на XIII и началото на XIV в. Достатъчно и да се припомни, че никой сериозен изследовател
до сега не е оспорил принципната осведоменост на византийските автори за събития, които засягат не
само Византия, но и периферните държави и общества. Отдавна е установено, че въпросните византийски
автори подробно осветляват съдбата на селджукския султан Иззедин Кайкавуз II, но не споменават
нито дума за някакво преселване на селджукски турци в Добруджа. При положение, че те са знаели
изключителни подробности от историята на съседните народи и области, мълчанието им за масово
еднократно преселване на селджукски турци от Мала Азия в Добруджа означава само едно: това не е
реално събитие. Тогава остават изворите от невизантийски произход.
Основният исторически труд, който описва събития от историята на селджукския султанат от
края на XII в. до 1280 г. е съчинението на персиеца Ибн Биби, издадено критично от споменатия погоре австрийски ориенталист Херберт Дуда.12 Той се смята за отлично информиран придворен автор
на селджукската султанска фамилия и на него дължим редица подробности около съдбата на нейните
членове след сблъсъка на селджуците с татарите. Както отдавна е изтъкнал издателят на съчинението на
Ибн Биби, никъде в текста на този автор няма и намек за преселване на селджукски турци в Добруджа.
Пълно мълчание по въпроса пази и друг източен автор, живял и творил в последните десетилетия на
XIII и в началото на XIV в.: Аксераджи.13 Следователно с пълна увереност можем да направим извода,
че в никой съвременен извор – византийски или източен – отразяващ събития от 60-те години на XIII
в., няма сведения за преселване на селджукски турци в Добруджа. За професионалния историк това е
факт от особено значение. Като отбелязвам това обстоятелство в същото време не мога да премълча,
че съществуват спорадични изворови податки за контакти между селджукските турци и областите по
Северното Черноморие, които са се осъществявали по море.14 Отделни групи селджукски турци, в това
число дервиши и последователи на неортодоксалния ислям, са пътували по море от южния до северния и
североизточния бряг на Черно море. Фактът, че контактите на селджукския свят в Мала Азия със земите
на северния и североизточния бряг на Черно море са се осъществявали предимно по море дава и отговор
на въпроса за езиковата близост между турския език в Анадола и турския език на гагаузите. Следователно
не е необходимо, както е постъпил Пол Витек, тази близост да се обяснява със селджукско присъствие в
Добруджа. Принципно не е изключено хора като Саръ Салтък и малки групи негови последователи да са
акостирали и на добруджанския черноморски бряг, и да са се установявали на него. В този смисъл могат
да се тълкуват някои сведения в съчиненията на арабски пътешественици и писатели от началото на XIV
в., на които впрочем още П. Мутафчиев е обърнал подобаващо внимание. Но това няма нищо общо с
масово селджукско заселване в сърцето на Добруджа.
При това положение е очевидно, че сведенията за преселване на селджукски турци в Добруджа са
от по-късно време. Към този момент може да се смята за сигурно установено, че автор на тези сведения
е ранносманският автор Язъджиоглу (Язъджизаде) Али.15 Сеид Локман и други османски автори от покъсно време предават в един или друг вариант сведенията на този османски писател. Те обаче нямат
самостоятелно значение за проучванията на проблема. За целите на нашето изложение от изключително
значение е да се установи доколко сведенията на Язъджиоглу Али са автентични или плод на авторовата
фантазия.
За живота на Язъджиоглу Али се знае много малко. Живял е в последните десетилетия на XIV и в
12
Duda, H., Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi. Munksgaard/Kopenhagen, 1959.
13
Duda, H., Zeitgenoessische Islamische Quellen …,S. 138-139.
14
Якубовский, А.Ю., Рассказ Ибн-ал-Биби о походе малоазийских турок на Судак, половцев и русских в начале XIII в.-ВВр.
Т. 25, 1927, стр. 51-76.
15
Yazıcızade Ali, Tevârîh-i Âl-i Selşuk (Oğuzname-Selşuklu Tarihi). Hazırlayan Dr. Abdullah Bakır. Istanbul, 2009.
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първите десетилетия на XV в.16 Той е бил свидетел както на бурния възход на османската държава при
султан Баязид I, така и на продължителните междуособици между синовете му в началото на следващия
век. Завършил е труда си в началото на управлението на султан Мурад II, при когото османската държава
не само се съвзема, но и уверено тръгва по имперски път на развитие. От държавно-идеологическа гледна
точка за Азъджиоглу Али – образован представител на ранната османска служебна интелигенция – от
особено значение е да създаде опорни точки за османската имперска идеология. Той осъществява тази
своя цел и според оценката на съвременните изследователи неговото съчинение изгражда основните
стожери на османската имперска митология.17 А те са: османците принадлежат към най-благородното
огузко племе “кайъ”, а османската държавност е продължение на селджукската държавна традиция.
Първото от тези твърдения е една широко разпространена фикция, която в съвременната османистика
среща все по-аргументиран отпор.18 Второто в най-добрия случай е спорно, но във всички случаи е било
удобно за Язъджиоглу Али, защото му е позволявало да хвърли мост между селджукската и османската
държавна традиция. Всъщност основната заслуга на Язъджиоглу Али в развитието на официалната
имперска концепция за генезиса на османската държавност е свързването й с тюркско-селджукската
традиция. Както точно е установил Пол Витек, този автор много умело е осъществил адаптиран превод
на съчинението на Ибн Биби и тъкмо там е вмъкнал пасажа за преселването на Саръ Салтък в Добруджа,
заедно с голяма група селджукски турци. Още веднъж искам да повторя, че този пасаж го няма в
оригиналния текст и очевидно е творение на Язъджиоглу Али. Всъщност някои известни съвременни
османисти аргументирано твърдят, че всички сведения за османците преди началото на XIV в. не могат
да претендират за автентичност.19 Но как прочее Язъджиоглу Али е осъществил това „историческо
инженерство”?
Съвременните изследвания са създали доста ясна представа за творческите методи на ранносманския
писател. Обикновено той взема за основа някакъв реален факт, но много често е склонен да го деформира
до неузнаваемост. Мисля, че два примера в този смисъл ще бъдат достатъчни.
Язъджиоглу Али е знаел, че манастирът “Свети Йоан Продром” край Сяр притежава ранен османски
владетелски ферман с привилегии, издаден им от емира Мурад I през 70-те години на XIV в. В неговото
съчинение обаче този факт се преработва в нова красива история. Според нея монасите предвидили
османския държавен възход още в края на XIII в., поради което се свързали с първия османски емир
Осман и получили от него документ с привилегии!20
Втори случай: Ранноосманският писател разказва историята на майката на селджукския султан
Иззедин Кайкавуз II.21 След отвличането на султана от българи и татари тя е настанена да живее в Бер
(Верия, Караферия). Там тя получава вест, че синът й е бил убит, което се оказва невярно и в мъката си
се хвърля от стените на една от градските порти. От тогава, според Язъджиоглу Али, тази порта получила
названието “Анакапасъ”, т.е. “майчина порта”. Всъщност портата и преди това се наричала така, само
дето названието й идва от името на византийския данък “анакапси”, плащан всяка година край стените
на портата.22 Мисля, че двата приведени примера са показателни за това, как Язъджиоглу Али създава
тези дребни “историйки”, които вмъква в текста на своя първоизточник. Оставям настрана наличието на
откровени грешки в неговия текст, каквато е например участието на татарския хан Берке в събития пак
свързани в Добруджа от 1280 г. Известно е, че ханът умира 16 г. по-рано!
А сега към случая с преселването на селджукски турци, заедно със Саръ Салтък, в Добруджа. От
особено значение е да си отговорим на три въпроса: Първо: има ли някаква историческа основа този
негов разказ. Второ: ако има, кой е бил източникът на информация. Трето, защо му е било нужно на
16
Wittek, P., Op.cit., p. 642 sq; Yazicizade Ali, Tevarih-I al-I Selcuk, s. XXV-XXVIII.
17
Kortepeter, M., Ottoman Turks: Nomads Kingdom to World Empire. Isis Press. Istanbul, 1991, p. 21 sq.
18
Gallotta, A., Il mito oguzo e le origino dello stato ottomano.- The Ottoman Emirate (1300-1389). Ed. By El. Zachariadou. Halcyon
Days in Crete I. A Symposium held in Rethymnon 11-13 January 1991. Rethymnon, 1993, p. 41-61; Imber, C., The Legend of Osman Gazi.Пак там, стр. 67-77.
19
Imber, C., The Legend of Osman Gazi, passim.
20
The Cambridge History of Eastern Christianity. Ed. By M. Angold. Cambridge University Press, 2006, p. 157.
21
Тя се е казвала Продулия или Бардулия и е била гъркиня по произход. Виж Шукуров, Р., Семейство…стр. 91-93. Язъджиоглу Али погрешно я обявява за сестра на император Михаил VIII Палеолог
22
Wittek, P., Op.cit., p 652 sq; Шукуров, Р., Семейство…, стр. 94-95.
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Язъджиоглу Али да вмъква тази история и дали тя има нещо общо с генералната му митологема за връзка
между османската и селджукската история.
Както бе вече казано по-горе, през целия XIII в. и особено след средата на века, има движение на хора
от южния към северния черноморски бряг. При това движение групи селджукски турци, включително
представители на селджукската династия, са се озовавали най-често в татарските владения. При това
движение е напълно възможно малки групи малоазийски турци, между които и известният Саръ Салтък,
да са достигали добруджанския черноморски бряг. Припомням, че в една от легендите за Саръ Салтък
той и малка група негови последователи доплували от Южното Черноморие до черноморска Добруджа
на опъната върху морската повърхност кожа. При това положение е възможно не многобройни групи
селджукски турци да са се оказали някъде в широкия ареал от Крим до Добруджа. Няма никакво изрично
сведение да е имало движение на следжукски турци по суша. При това през 1265 г., в резултат на
съвместна българо-татарска акция, селджукският султан Иззедин Кайкавуз II е бил отвлечен от Византия
и закаран през Добруджа към владенията на татарите. За творческия метод на Язъджиоглу Али това е
била критична маса информация, която той вече е можел да оформи в разказ за селджукско преселване.
Но дори и да приемем, че селджукските преселвания са довели до създаване на по-големи колонии някъде
в Добруджа или северно от дунавската делта, тези колонии са били силно дестабилизирани в началото
на XIV в. след гибелта на татарската “Златна орда”. Самият Язъджиоглу Али, вероятно осъзнавайки, че
неговите съвременници не могат да намерят потомци на селджукски преселници в Добруджа, използва
това обстоятелство, за да “върне” част от тях обратно. Той пише, че много от тях се връщат по море и се
настаняват по азиатския бряг на Дарданелите, там, където в края на XIII в. се формира мюсюлманският
бейлик “Караси” (“Карасу”). Необходимо е да се припомни също така, че в самото начало на XIV в.
няколко големи военни отряда от т.нар. “туркопули” (турци-християни, потомци на по-ранни турски
преселници) оперират в южните дялове на Балканския полуостров. Част от тях се връщат в Мала Азия,
други се преселват в Сърбия и нито един от тях не се насочва в северна-североизточна посока.23 Що се
отнася до източниците на информация на Язъджиоглу Али, те също изглеждат пределно ясни: общите
събития около съдбата на султан Иззедин Кайкавуз II той е взел от Ибн Биби, а за селджукските движения
от юг на север знае вероятно от наследниците на султана, които и в началото на XV в. са живеели на
Балканите в района на Зъхна. С тях Язъджиоглу Али е контактувал като представител на официалната
османска власт. Но и те, както стана ясно по-горе от случая със съдбата на майката на султан Иззедин
Кайкавуз II, не винаги са имали точни сведения за протеклите преди век и половина събития. В найдобрия случай османският писател е чул от тях някаква семейна легенда, предавана през най-малко 6-7
23

Oikonomides,N., The Turks in Europe (1305-1313) and the Serbs in Asia Minor (1313).- In: The Ottoman Emirate, p. 159-169.
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поколения!24 Всеки читател, който има някакво
отношения към историческата истина, може сам да
прецени доколко тези семейни предания могат да
претендират за точност в отделните детайли.
В отговор на третия поставен въпрос трябва
да се изтъкне, че всяка история, която по какъвто
и да е начин свързва селджукските турци с
османските турци за Язъджиоглу Али, е била добре
дошла. В случая с изфабрикуваното преселване на
селджукски турци в Добруджа връзката е направена
много фино.25 Версията на османския писател е
следната: В началото на XIV в., когато българските
царе активизирали своята политика в Добруджа, от
там по азиатския бряг на Дарданелите се преселва
селджукска група. Вече престарял, техния вожд
Халил в средата на XIV в. посочва на османските
турци най-удобния път за преминаване от Азия в
Европа и по този начин така да се каже” “благославя”
началото на тяхната балканска експанзия.26 Каква
по-красива връзка между началото на османската
експанзия и селджукската “гази-идеология”! Този
умело поднесен сюжет е притъпил изследователския
скептицизъм дори на такъв учен като Пол Витек.
Увлечен да търси елементи на достоверност в
разказите на Язъджиоглу Али, той дори допуска, че
името на известния ранноосмански военачалник и
завоевател Евренос бей трябва да се свърже с Варна!
С други думи той е бил от тези селджукски турци,
които първоначално са се озовали в Добруджа, после са се върнали в Мала Азия, за да участват активно
в османското нашествие. Сега със сигурност се знае, че името Евренос е от гръцки произход (Вранас)
и че османският военачалник е помюсюлманчен малоазийски грък. Очевидно няма нищо случайно в
обстоятелството, че някои от основните тези на Пол Витек за ранната османска история и за характера
на ранната османска държава срещат аргументирана критика. Но дори ако приемем, че версията на
Язъджиоглу Али е достоверна, то тя само показва, че ако в Добруджа в края на XIII в. е имало селджукски
турци, в началото на следващото столетие те са се върнали обратно в Мала Азия!.
Мисля, че нещата са пределно ясни. В случая с тезата за преселването на селджукски турци в
Добруджа през 60-те години на XIII в. става въпрос за измислица, обслужваща възникващата в началото
на XV в. османска държавна митология. За такова преселване няма сигурни съвременни свидетелства.
Информацията, която ни е оставил в този смисъл ранноосманският писател Язъджиоглу Али не е
съвременна, противоречи на други свидетелства и най-вероятно е плод на авторовата методика да създава
“нови” и “подходящи” за общата си концепция исторически сюжети, чрез измисляне или преиначаване на
исторически факти.

24
За тези наследници на Иззедин Кайкавуз II, които Язъджиоглу Али нарича Димитри султан Мико султан, виж Шукуров, Р., Семейство…, стр. 110 сл. Наследниците на султана формират християно-виантийската фамилия „Султани”. Виж Жаворонков, П., Тюрки в Византии…, стр. 206.
25
Както се е изразил Пол Витек на едно място в своята статия: If it be an invention, how admirably does it fit into the context.
Op.cit., p. 656.
26
Wittek, P., Op.cit., p. 666 sq
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Титулна страница на книгата на Франц Бабинер

Обобщение

Това бяха изворите. Нека опитаме с тяхна помощ да си изградим една обща представа както за вътрешните, така и за външните признаци на учението на Бедреддин!
Шейхът, както вече разбрахме, бил заточен още през лятото на 1413 г. в отшелническия Изник. В тишината и спокойствието на това градче в Мала Азия неговата писателска
дейност започнала отново с пълна сила, но той не престанал да работи и по разпространяването на своето учение. Сред тези, които и по-рано му се били отдали изцяло и найвероятно споделяли с него изгнанието, бил и онзи Бюрклюдже Мустафа, който играел
много важна роля в цялото движение. Първо, що се отнася до неговото име, то той със
сигурност не е Бьореклюдже (Böreklüdsche)1, нито пък Бьораклиджи (Böräklidji), както е
назован в Енциклопедия за Исляма, част II, стр. 416. Името му трябва да се чете Бюрклюдже. За това говори и формата, която Дука използва Περχλίτζια. Още старият Ханс Льовенклау съвсем правилно е превел тюркската форма с „Burgluze” (вж. Annales, cap. 79ff,
ed. altera, Francof. 1596. 23). Хрониките мълчат за неговия по-ранен живот, като почти
винаги той е наричан „kethuda“, „kjaja“, тоест нещо като „пълномощник”, “представител”
на Бедреддин, който е бил и военен съдия в Румелия. За неговото ниво на образованост
също не е известно нищо, но може да се допусне, че думите ίδιώτης χαί άγροιχος при Дука
не дават много точна оценка за това. Може да се предположи, че той по-скоро е един от
1
Това изписване може би идва от J. v. Hammer. „börek“ означава „сладкиш”, а „bürk“ – шапка, капа (вж. J.v. Hammer. GdOR.
I. 90), стара, общотюркска дума (вж. W. Radloff. Versch. eines Wb. der Tspr. IV. 1302, 1397, 1699, 1887. Ewlijā. III. 358. 6), затова и думата „бюрклюдже” може да бъде преведена като „малкия човек с шапка”.
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онези пратеници (dā`ī – „призован”, „натоварен със задача”, вж. EI. I. 933), чиито дела
Аугуст Мюлер описва изключително нагледно на стр. 589-590 в първия том на „Der Islam
im Morgen- und Abendland“, Berlin. Във всеки случай е ясно, че Бюрклюдже Мустафа, найвероятно през пролетта на 1416 г., се отправя към областта Айдън в западна Мала Азия и
там започва да разпространява учението на своя учител и господар. Броят на онези, които
се присъединяват към него, е различен в отделните хроники, но може да се приеме, че са
били над 5000. Интересът е бил силен и нестихващ, затова Мустафа бил сигурен в това,
което прави, когато напуска Айдън и се отправя към Карабурун, онзи полуостров,

		

ύπέυερθε Χίοιο παρ` ήυεμόευτα Μίμαυτα
„... на изток от Хиос, близо до бушуващия Мимас”
(Омир. Одисея. III. 172).

който става неговото главно убежище – едно непроходимо парче земя, лесно за
отбрана от най-тясното място в подножието на планината. Там той търси контакт със
светската и духовната власт в Хиос, които по това време са в ръцете на Генуа. Какви са
основните причини за наченките на подобни взаимоотношения, остава недоизяснено.
Спомняме си, че още Бедреддин прекарва извесно време на острова, но според ислямските хроники, целта му е да спечели управитлеля (re`īs) на острова на страната на Исляма.
Лесно може да се предположи, че тогава самият шейх търси контакт с тамошните християни и че силното въображение на ислямските писатели превръща делата на Бедреддин в чудо (karāma). Каквото и да се е случило, еретическата му дейност със сигурност
съвсем скоро е приела заплашителна форма и е стигнала до ушите на султана. Отначало
той като че ли е подценявал нейната сила, но тъй като нито Шишман, нито наместникът
на Сарухан и Айдън Али бей не успели да сломят Мустафа и неговите поддръжници2,
това двойно поражение накарало султана да предприеме по-сериозни мерки. Неговият
стар васал Баязид паша3, който в тежки дни му бил доверен съветник и помощник, трябвало да се заеме със задачата да събере войска от всички краища на Империята и да се
опълчи срещу „новите” еретици с всички средства и желязна твърдост. Негов помощник
бил младият престолонаследник Мурад, който бил наместник в далечния град Амасия.
Дука описва изключително живописно, как Баязид успява да стане техен господар, но
след много загуби, които дори и османските хроники признават. Мустафа е заловен и
според Дука разкъсан на парчета, но според Ajasoluq той бил разпънат на кръст и публично изложен на показ. За начина, по който той умрял, и за странните думи, с които най-верните последователи на Мустафа се самопожертвали, ще стане дума по-късно.
Баязид паша търсел навсякъде и безмилостно унищожавал всеки, който се бил
отдал на новото учение. Сред тези хора бил и именно онзи Торлак Ху Кемал, който в
Маниса успял да събере около себе си между 1000 и 2000 човека. За него и за неговата
връзка с Бедреддин не се знае много. Но все пак си заслужава да се спрем за малко на
тази личност, защото той е прекрасен пример за това, как от едно малко невнимание
често могат да се появат исторически заблуди. Първо, що се отнася до неговото име – в
различните хроники то се предава с най-ужасни изкривявания. В почти всички от по-старите извори Худин се смята вероятно за единствения корен на цялото име, докато в три
2
Забележителен е фактът, че османските хроники отминават с мълчание двойното поражение на войниците на султана.
3
Благодарение на Баязид паша Мехмед се изкачил на трона, тъй като той му съдействал за това покрай размириците
около битката в Ангора. Около 816 г. той бил бейлербег на Румелия, а по-късно и Велик везир на Империята преди своя съперник
Ибрахим паша.
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от представените в тази книга ръкописи се използва формата jehūdī4. Солакзаде, може би
шеговито, го нарича hodbīn (ta`rīh, стр. 135), което на персийски означава „самовлюбен”,
„горд”, „мрачен”, „арогантен”. Също толкова неправилно е и изписването „hūd ben kemāl“,
което срещаме при Садеддин (I. 298). И така остава загадка какво всъщност означава
неговото име – „ТОЙ е dīn“? В крайна сметка Й. фон Хамер (I. 378) го заклеймява като
евреин, Zinkeisen (I. 479) е по-внимателен, а Йорга (I. 376) изобщо не го споменава. Затова пък неизвестният автор в Енциклопедия за Исляма. II. 416 прави заключението, че в
цялото движение „са участвали и евреи и християни”, като най-вероятно има превид, че
името звучи „малко еврейско”5. Но най-неправоверната част в заблудата на Й. фон Хамер
може да се потвърди от факта, че на онази личност в историята на евреите в Турция се
придава една не много задоволителна роля, за което могат да се намерят ясни доказателства както в M. Franco. Essai sur l`histoire des israélites de l`Empire Ottoman. Paris. 1897.
30 (където се прави препратка към френския превод на Hammer. II. 181), така и в написания на иврит кратък труд на Salomon A. Rozanes “Dibre jeme Israel be-Togarma” (Husiatyn.
1907. I. 15). За останалите две части от името “torlaq”6 и “kemālī” също могат да се правят
само предположения. “Torlaq” е стара тюркска дума, която първоначално има значението „гол”, което в последствие се развива като „необлечен”, „млад”, „без брада”, „новак”,
„жребче”. Но думата „torlaqlar“ назовава дервишка секта, която за първи път срещаме в
източните пътеписи при Giov. Ant. Menavino в неговия Trattato, стр. 19, но по-късно и в
много други разкази, всички от които използват данните на Menavino. Така сред десетките други и онзи Никола дьо Николай буквално преписва всички данни, които генуезецът
дава за турските монаси. Затова неговият известен труд не може по никакъв начин да
има претенцията да бъде автентичен извор, което толкова често му се приписва7, особено
във Франция и Англия (вж. E. J. W. Gibb. Hist. of Ott. Poetry. I. 357 a). Изкушението, онзи
Худин да се смята за член на тази секта, е оправдано, имайки предвид факта, че „kemālī”
(вж. Solaqzāde, 135, 10: „kemālīler”8) изглежда има подобно значение. Льовенклау, който
също почти буквално следва Menavino, категорично смята „huggiemales“ (Pand. Hist. Turc.
171. 188. Newe Chronica. 332: Huggiemallar) за секта. Ако се погледне по-внимателно, там
може да се види формата „giomailer“, а при Н. дьо Николай – „geomaliers“, от което и в
двата разказа може да се изведе по-скоро „dschemālī“, отколкото „kemālī“. Оттук може да
се приеме, че Льовенклау свързва новата секта с онзи Хукемал, както той го нарича, и й
дава името на този вероятен неин създател9. Достатъчно по този въпрос.
И така докато делата на Мустафа се радват на очевиден успех, Бедреддин напуска мястото на своето заточение и се отправя към Синоп при Исфендияр. След кратък
престой при този кръвен враг на къщата на Осман той стига с кораб през Черно море до
Влахия, при войводата Мирчо І Стари, където всеки, който е враг на османската власт, е
4
Вж. Qāmūs ül-a`lām на Sāmī, където се използва и формата hūt. Вж. EI. II. 416: Hut, както и Zenker. II. 944: hūd=евреи.
5
Както разбрах в последствие Абрахам Данон се занимава обстойно с този Кемал в издавания от него и вече пристигнал
при мен шпаньолски вестник Il Progresso. Adrianopel. 1888. – kemaliko (вж. Ewlijā. III. 121) според J. H. Mordtmann е често срещано
шпаньолско име, поне в Солун.
6
Вж. W. Radloff. VWT. III. 1186; Schejch Sülejmān Efendi`s čagat.-osman. Wörterbuch. (изд.) Ign. Kúnos. Budapest. 1902. 194.
Основното значение на „torlaq” е „незнаещ”, „неопитен”, „див”.
7
Nikolas de Nicolay. Navigations et peregrinations. (често издавана и превеждана: Лион. 1568; Антверпен. 1576, 1577, 1586;
на немски език: Анторф. 1576). Тези издания включват добри илюстрации, за които по-рано се е смятало, че са от Тициан. Сред
тях има и такива, които изобразяват четирите вида дервиши. Изображение на (!) „Torlaces Dervisius“ може да се намери в J. J. v.
Boissard. Vitae et icones Sultanorum. Francof. 1596. 95.
8
Трябва да се отбележи фактът, че в хрониката често се използва формата „kemālī” (без знак за винителен падеж!), с което
почти може да бъде призната тази принадлежност. Вж. “Kemalisten” от 1920 г.!
9
Заблудата на Льовенклау се запазва чак до 18 век, защото още в Големия универсален лексикон. XXII. 297 на Цедлер се
споменава за „Huggiemaller“.
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добре дошъл.
Това, че шейхът се свързва с него, е безспорен факт, въпреки че старите извори мълчат по този въпрос, за разлика от Садеддин и Солакзаде, които категорично го потвърждават (I. 297; 134, 10). Според двамата неговата първа цел бил град Силистра на Дунав, а
след това той тръгнал на юг, към гората, която в османските хроники била наричана от
едни Агач дениз(и)10, от други, по-нови – Делиорман. И до днес това название е останало
за областта, която се разпростира на югозапад от Разград по северния склон на Балкана.
Тук Бедреддин живее заедно със своите довереници, наричани във всички извори „sūfi“ и
„mūrīd“, от тук той се свързва с Бюрклюдже Мустафа (ясно доказателство за обмислените
му действия!), от тук той изпраща свои ученици в околните области, най-вече от другата
страна на Балкана, в равнината на Загра. Там хората все още си спомняли с добро за военния съдия от Адрианопол, който се откроил с това, че раздавал васални земи и други облаги. А неговата надежда, да събере поддръжници именно в тези места, очевидно не го
разочаровала, тъй като първоначалният интерес в никакъв случай не бил малък. Именно
затова и нямало как действията на Бедреддин да останат скрити. Още по-малко, защото
султан Мехмед се намирал съвсем недалеч, в Серес, от другата страна на Родопите, с
намерението да обезопаси другия Мустафа, като го хване в Солун. Капуджъ башъ Елван
бей11 бил натоварен със задачата да застане срещу бунтовниците (Солакзаде, 135, 9). Както изглежда, за него това било лесна игра. Помогнали му предателството и недоволството към шейха, които на някой може и да се сторят съмнителни. Именно от собствените
си хора той бил предаден на войниците на султана, които пък го закарали в Серес. Там
той бил разпитан най-подробно пред най-големите учени, пишещи законите, за да може
те да дадат своето мнение. Сред тях бил и Mewlānā Burhān ed-din Haider ben Muhammed,
който тъкмо бил дошъл в двора на султана от родния си град Херат в Персия. Неговата
оценка (fetwā) „qani halāl, māli harāmdir“12 се основава на една част от хадис, която Идриси
препредава (вж. Садеддин. I. 299,5): „Когато сте единни под управлението на един човек
и някой дойде с намерението да разруши вашето единство, убийте го.” И така Бедреддин
трябвало да плати на бесилото на площада в Серес за смелостта на един хитрец. Неговото имущество било разделено между наследниците му според тази fetwā, неговото тяло
било вдигнато от по-младите и погребано в Серес. И до днес неговият гроб се намира в
западния квартал на малкото македонско градче ... А когато се навършили 500 години
от смъртта на Бедреддин, се появила опасността от грохота на оръдия в тихата самота на
това място.
***
В края на това описание трябва да се даде отговор на въпроса, през коя година са се
случили тези събития. Опит да съберат данни за това, правят и J. v. Hammer (I. 635) и J.
W. Zinkeisen (I. 481). Ако и двамата са стигнали до верни резултати, то това не се дължи
на истинско проучване, а по скоро на щастлива случайност. Техните сметки се базират
на повтарящия се във всички хроники факт, че точно по това време Мехмед решава да
10
Агач денизи, което буквално означава море от дървета, нерядко се среща като име на гористи местности или девствени
гори. И до днес това е името на обширна гора при Измит в северната част на полуостров Коджаели, а също така и на горист район
по южния бряг на Черно море. Вж. `Alī Dschewād. Dschografīa lighati; Sāmībej. Qāmūs ül-a`lām. I. 224. Вж. още J. Ph. Fallmerayer.
Geschichte des Kaisertums Trapezunt. München. 1827.294.
11
Elwān Bej, в чието семейство длъжността главен комисар (tschāschnegīr baschi) се давала по наследство, бил довереник
на Мехмед и служел и след това по времето на Мурад. Вж. Hammer. I. 418.
12
Вж. Maximilian Enger. Maverdii constitutiones politicae. Bannae. 1853. 99.
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обсади Солун, както и на възрастта на Мурад, предадена от Дука. Изключително ценните публикации на автентични документи, които правят Josef Gelcich и Ludwig v. Thallόczy
през 1887 в Будапеща под името „Raguzza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára”,
вече ни дават ключа да определим почти безпогрешно времето, през което са се случили
тези събития. В писмо от 25 декември 1416 г. (стр. 265) се казва: „ad presens nullus exercitus
est in regno Bosne et Rasie (Rasciae, Сърбия) quia eorum (а именно „Teucrorum”, както в този
документ се пише „турци”) imperator est occupatus Salonichi circa obsidionem fratris ipsius,
qui erat in Vlachia, cui imperator Constantionopolitanus (а именно Емануел Византийски)
favorem exhibit.” От тук става ясно, че в началото на зимата на 1416 г. Солун бил обсаден.
Там бягащият dözme Мустафа бил приет от тиранина Андроник (вж. N. Jorga. Geschichte
des rumänischen Volkes. Gotha. 1905. I. 302). Това определение се потвърждава и от обстоятелството, че по това време Мурад действително е на 12 години – факт, който е приблизителен и не променя цялостната преценка, ако варира с няколко години. Според Hādschī
Halīfa. Taqwīm et-tewārīh. Stambul. 1146/1733 Мурад II е роден през 806 г. (21 юли 1403) и
през 818 г. (1415/16) е на посочената възраст.
От тези доказателства може с пълна сигурност да се твърди, че въстанието и
смъртта на Бедреддин са се случили през летните и зимните месеци на 1416 г., което
по мюсюлманския календар е точно 819 г. (1 март 1416). Следователно данните, които
Hādschī Halīfa дава за това събитие, а именно, че то се е случило в предпоследната година
от управлението на Мехмед, т.е. през 823 г., трябва непременно да се отхвърлят. Както и
сметките на Zinkeisen, които стигат до 1418 г. (I. 481). Накрая идва и годината, която дава
Taschköprüzāde-Medschdī – 820 г (18 февруари 1417), като арабските издания на неговия
труд дават „около 818 г.”.
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НЕМСКИЯТ ХУМАНИСТ НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ, ИДЕЯТА
ЗА ХРИСТИЯНО-МЮСЮЛМАНСКОТО ПОМИРЕНИЕ И
СЪБИТИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1454 г.1
академик Васил Гюзелев – СУ „Св. Климент Охридски”, София

Предстои издаването на книгата
„Трима радетели за християно-мюсюлманско единение през XV век”, под общата
редакция на акад. Гюзелев. Независимо
един от друг трима средновековни мислители: Бедреддин Симави, Георги Трапезундски и Николай Кузански, живеещи
в различни религиозни среди и държавно
управление, достигат до идеята за християнско-мюсюлманско единение.
В поредни броеве на „Списание
Път”, издавано във връзка с похода на
Бедреддин, ще публикуваме текстове от
книгата, част от Пътя, по който вървим.
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1

В църквата „Сан Пиетро ин Винкули” във
вечния град Рим се намира мраморен саркофаг
с надгробно релефно изображение на кардинал
Николай Кузански (1401-1464). През последните
години неговата личност, делото, книжовните
му трудове и изразените в тях възледи привличат
вниманието на учени от различни страни2, които
се опитват да преценят неговото място в историята
на ХV в. – един от съдбоносните в историята на
Балканите, Европа и света. Това едва ли може да
бъде смятано за нещо твърде случайно.
Кратки биографични бележки
Не може да има каквото и да е съмнение, че
Николай Кребс, или повече известен като Николай
Кузански, е една от големите личности в изпълнения със съдбоносни промени в хода на историята
европейски XV в. В голяма степен той се явява техен изразител. Изтъкнат учен и богослов, църковен
и политически деец, тясно свързан с най-видните
личности на своето време, той оставя трайна диря
в историята.
Роден през 1401 г. в немското селище
Бернкастел – Куес, близо до град Трир, той последователно следва в Хайделберг и Падуа. Именно
в университета на последния от двата града става
„доктор по каноническо (църковно) право” през
1424 г. След като се завръща от Италия, пребивава
известно време в Майнц и Кьолн, става монах и взема активно участие в живота на Римската църква в
един твърде кризисен за нейната история период.
На църковния събор в Базел (1431-1433 г.) в качеството си на пълномощник на трирския архиепископ
изпъква като упорит защитник на „католическото
1
Отчасти променена версия на публикувана статия
– вж. V. Gjuzelev “Der deutsche Humanist Nicolaus von Kues
und die Ereignisse in Bulgarien im Jahre 1454 – Mitteilungen des
Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich , №1 (VII) 1985, s.
117 – 125.
2
От многобройните публикации внимание заслужават следните:
M. Watanabe. The political Ideas of Nicolaus of Cuza with special
reference to his “De concordantia catholica”. Geneve 1963; P.E.
Sigmund. Nicholaus of Cuza and Medieval Political Thought.
Harvard – Massachusetts 1964;
P.Sandor. Nicolaus Cuzanus. Budapest – Berlin 1971; Nicolaus von
Kues. Wissenschaftliche Konferenz – Referate und Diskussionen.
Berlin 1065; Das Menschenbild des Nikolaus von Kues und der
Christliche Humanismus. Die Referate des Symposiums in Trier vom
6-8 Oktober 1977 und weitere Beitrage, I – II. Mainz 1978.
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единство”. Активно е и участието му в преговорите с Цариградската църква и сключването на Флорентинската уния (1439 г.). За голямата си действена роля през 1448 г. за установяване на споразумението между
германския император и папата (Виенския конкордат), бива избран за кардинал и папски легат за Германия, Австрия и Нидерландия. През 50-те и 60-те години на XV в. извършва непрекъсната дейност за реформиране на църквата. Твърдо застава на позицията на кардинал Енеас Силвио Пиколомини, по-сетнешния папа Пий ІІ (1458-1464 г.), комуто е съратник до сетния си миг. Подобно на редица свои съвременници
се посвещава на търсене на различни средства за преодоляване на надвисналата над Европа опасност от
турско завладяване. Изминава сложния и противоречив път от защитник на помирението между християнството и исляма до радетел за организиране на кръстоносен поход срещу турците. Придружава папа
Пий ІІ в пътя му към Анкона, където е акостирала флотата за превозване на кръстоносците. По пътя умира
ненадейно в селището Тоди на 11 август 1464 г. Скоро
подир това последва и смъртта на самия папа.
Жизненият път на Николай Кузански е твърде
сложен и изпъстрен с редица превратности. Особено впечатляващо е неговото превъплъщение от привърженик на
сближението между християни и мюсюлмани до ревностен пропагандатор и деец на антитурската кръстоносна
идея. Еволюцията в тази промяна се дължи преди всико
на развоя на събитията. Същината на неговите разбирания, обаче, се развива частично от неговите съчинения и
застъпените в тях идеи. В противоречието между духовна
същност и фактически деяния в много отношения се съдържа и онова, което е тревожело людете от европейския
XV в. при съдбоносния сблъсък между християнството и
исляма.
Книжовно творчество и застъпени в него идеи
Сравнително богатото книжовно наследство на
Николай Кузански включва съчинения с най-разнообразен характер (трактати, догматически трудове, послания,
писма и др.) 3. Те са в различни области на църковното и
светско знание – богословие, математика, философия,
антропология и др. Тези трудове разкриват еволюцията на
неговите схващания. Тяхната противоречивост, стремежа
му към актуалност и неговия непоколебим последователен хуманизъм. От тях се вижда приобщеността
му към идеите на италианските хуманисти, дълбокия му и траен интерес към античната история, философия и литература. В тях са застъпени идеи относно християнското вероучение, същността на властите,
етиката, естетиката, космологията и др. в духа на тогавашния типичен универсализъм и енциклопедизъм в знанието.
В ранните си трудове от 30-те години на XV в., които са тясно свързани с въпросите, обсъждани на
Базелския и Флорентинския събор, той застъпва концепцията за установяване на единство в католическия
свят и за налагане на върховенство на общия църковен събор над папството. Бидейки първоначално ярък
защитник на концилиаризма (съборното начало) срещу папския теократизъм, впоследствие той заема
сравнително по-умерена позиция.4 Два основни трактата представят основните негови възгледи: „За като3
4

Цялостна публикация на основните му трудове – Nicolaus de Cuza. Opera omnia, I – III – Hamburg, 1939 – 1959.
В. Гюзелев. Папството и българите през Средновековието /ІХ – XVв./, Пловдив, 2009, с. 87 сл.
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лическото единство” (De concordantia catholica) и „За авторитарността на общите събори над папата” (Pro
auctoritate conciliorum generalium super pontificem). Редица негови писма и послания разкриват положителното му отношение за единство между католическия и православния свят под върховенството на папството. Те са свързани с неговата дейност за подготовката и осъществяването на Флорентинската уния.
Османското завладяване на Балканския полуостров и надвисналата опасност за ликвидирането на
Византийската империя и превземането на нейната столица остро поставили пред католическия свят въпроса за отношенията между християнството и исляма във военно-политиески и църковно-религиозен аспект. Своето отношение към този изключително важен проблем Николай Кузански изразява в началото на
1453 г. чрез трактата „За мира или единението на вярата” (De pace seu concordantia fidei)5. Тук той твърдо и
последователно застъпва схващането, че войната може да бъде избегната и враждебността между християни и мюсюлмани може да бъде преодоляна чрез установяване на вярата в един Бог при запазването
на религиозните институции, църковните служби и ритуали. Не се касаело за промяна на вярата, а за
установяване на сходство и тъждество между две религии. Според него религиозното помирение между
християнството и исляма би могло лесно да бъде постигнато, тъй като по същество те произлизат от една
и съща вяра и в основата им стои изначалното религиозно единство. Той уверено смята, че „в голямото
различие на вярвания и ритуали всъщност стои една религия”.
Макар превземането на Цариград от турците (29 май 1453 г.), съпроводено с нечувани зверски
жестокости, грабежи и изстъпления да са разсеяли почти в целия западен и източен християнски свят
илюзията за възможното помирение между християни и мюсюлмани върху каквато и да е основа, Николай Кузански продължава да упорства в отстояването на схващането за изначалното единство на двете
религии. Другият трактат, в който немският кардинал подлага на разглеждане християно-ислямския
диалог, е „Критическо изследване на Корана”. Чрез този свой богословски труд той претендира, че е разкрил истинността на Евангелието чрез свидетелствата на проучения и анализиран от него Коран. Според
него, като религиозно учение ислямът не е нищо друго, освен опростяване на християнските догми, за да
могат те да бъдат осмислени и възприети от номадстващите араби – идолопоклонници. По този начин
пророкът Мохамед е направил подготвителна стъпка към въвеждане в същността на християнството сред
своите последователи. Ислямският първоучител скрил от съплеменниците си същността и знанието на
евангелските истини и тайнства, за да могат те лесно и стъпка по стъпка постепенно да ги възприемат,
когато в достатъчна степен помъдреят6.
Както се вижда от краткото изложение на основните схващания на Николай Кузански за единението между християнството и исляма, той смята, че създателят на мюсюлманското религиозно учение
Мохамед е изхождал преди всичко от догмите на християнството, пригаждайки ги към една значително по-примитивна и необразована среда. Изначалното християно-ислямско единение било основата за
помирение. Най-трудното и за християни, и за мюсюлмани било да преодолеят преклонението пред
своя Бог и неговите повели, за да приемат като приятели и братя изповядващите другата религия. Сред
радетелите на християнско-мюсюлманското помирение от XV в. Николай Кузански заема особено място.
Той се опитал да проникне дълбоко в християнските корени на Корана и ислямското религиозно учение,
смятайки, че разкриването на тази истина може да стане основа за единението. Крахът на изразената от
него илюзия се наблюдава в съчинението, написано от него малко преди смъртта му – „За играта с топка”
(De ludo globi).
Събитията в България през 1454 г. и свидетелството за тях на Николай Кузански
Досега в цялото наше историческо изследване липсва обстоен и съдържателен научен труд,
5
Nicolaus de Cuza. De pace fidei cum epistula ad Ioannem de Segobia, ediderunt commentarisque illustraverunt R. Klibanski et H.
Bacour. Londini, 1956, p. 1-92.
6
Oeuvres choisis de Nicolas de Cues, édités par M. de Candillac. Paris, 1942, p. 418 sq., 421 sq., 505-514.
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посветен на българската история и съдба през XV в. Той е необходим, за да може да се осмислят онези
промени, които са настъпили в резултат на турското завладяване и да се разберат и осмислят основните тенденции в последвалото политическо, стопанско и най-вече духовно развитие. Необходимо е да се
издирят, съберат и анализират всички исторически свидетелства (писмени, археологически, паметници
на изкуството и книжовността и др.), за да се види изходната основа по пътя на едно изстрадано етническо оцеляване. Разглеждането на едно свидетелство на видния немски хуманист от XV в. е само дребен
фактологически принос към една голяма и обхватна тема.
На 29 декември 1454 г. Николай Кузански написал в Инсбрук (Австрия) писмо до архиепископа на
Базел Хуан Алфонс де Сеговия (1398-1458)7. То представлява подробен и обстоятелствен отговор на въпросите, които му били поставени в писмото на последния от 4 декември 1454 г8. Разглежданото писмо на
Николай Кузански в структурно отношение може да бъде разчленено на три части, всяка от които е доста
различна от другата.
Първата част на писмото всъщност е най-подробна. В нея немският кардинал известява за своята
дейност във връзка с подготовката на кръстоносен поход срещу турците. Той подробно информира за
действията на германския император Фридрих ІІІ Хабсбург (1440-1493), унгарския крал Владислав V
(1444-1457), Тевтонския орден, Венецианската република и Неаполитанското кралство. Във връзка с подготвяния поход дава сведения за положението на Балканите.
Интересуващият ни текст от разглежданото писмо9 в превод гласи така: „Имам нови вести както от
Унгария, така и от Италия, че през тази година Турчинът10 нямал успехи. Когато той бил в София11, град
близо до християните, за да плени няколко хиляди души, които да изпрати за заселване в Цариград, деспотът на Рашка12 с помощта на унгарците го нападнал и избил много хиляди от неговите [воини]. Също
така водел война и в Албания. По море загубил много кораби, както узнах от писмото на някакъв венециански адмирал, което дойде от морето. Тези неща дават смелост на унгарците, които заедно с бохемците13
и други поданици на краля14 се надяват, че чрез обещаната помощ могат да се опълчат срещу Турчина.
Тук надеждата за похода15 е никаква, но само за онова противопоставяне, за което преди разказвах.”
Това известие, което е твърде наситено с информация, заслужава внимание. Сравняването му с
други писмени данни, които се отнасят за 1454 г. може да разкрие досега непознати факти за българската
история.
В една сръбска хроника под световната година 6962 (=1454) се среща следната кратка бележка: „В
тази година цар Мехмед плени в София българския воевода Радич.”16
Очевидно е, че между известието в писмото на Николай Кузански и бележката в сръбската хроника
съществува някаква връзка. Тя може да бъде установена и интерпретирана чрез използване на вестите във
византийски и турски исторически съчинения, отнасящи се към същата 1454 г.
Късновизантийският историк Дука (1400-1470) известява, че през пролетта на 1454 г. турският
султан Мехмед ІІ организирал поход срещу Сърбия, преминавайки през Одрин, Пловдив и София, където
за известно време станувал. Успял с двадесетхилядна армия да опустоши сръбските земи и да превземе
7
Nicolaus de Cuza. De pace fidei cum epistola ad Ioannem de Segobia, p. 93-102.
8
Biblioteca Apostolica Vaticana – cod. Vat. Lat. 2923, f. 33 i
9
Nicolaus de Cuza, De pace fidei cum epistola ad Ioannem de Segovia, p. 96.
10
Турският султан Мехмед ІІ Завоевател /1451 – 1481/.
11
Днешната столица на България през Средновековието е била наричана най-често Сердика, а също така Средец, Триадица, Тралиса и с други имена. Името София за пръв път се среща в дарствената грамота на Иван Шишман /1371 – 1395/, дадена на
манастира „Св. Богородица Витошка” /дн. Драгалевски манастир/ между 1378 – 1385г. – вж. А. Даскалова и М. Райкова. Грамоти
на българските царе. София 2005, с. 47: въ градъ царства ми Софи. В същата тази грамота управителят на града е наречен „кефалие
сръдешское”/средешки кефалия/, което дава възможност да се разбере, че старото име на града не е забравено. В края на XIV – XV
в. името на града София се среща твърде често и се налага.
12
Сръбският деспот Георги Бранкович /1427 – 1456/.
13
Чехите.
14
Унгарският крал Владислав /Ласло/ V /1444 – 1457/.
15
Става дума за организиране на кръстоносен поход срещу турците.
16
Б.А. Цветкова. Хайдутството в българските земи през XV-XVIII в., София, 1971, с. 77
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Смедерево. На връщане отново минал през София по обратния път.17
Разказът на другия късновизантийски историк Лаоник Халкокондил (1423-1490) се различава в детайлите. В него пребиваването на султана в София е отминато.18 Сходна е и информацията в съчинението
на турския историк Мехмед Нешри (+1512), завършено през 1493 г.19
Очевидно е, че реконструкцията на хода на събитията, свързани със София, трябва да се направи
въз основа на писмото на Николай Кузански, Дука и сръбската летописна бележка. По всичко изглежда,
че военният поход на турския султан първоначално през пролетта на 1454 г. е бил съсредоточен към
София и нейната околност и е целял разправа с българския воевода Радич и подкрепящото го население.
Едва тогава той започнал военните операции срещу Сърбия.
В разглежданото писмо на Николай Кузански се известява, че султанът при похода си срещу София
взел в плен няколко хиляди души, които пратил за заселване в Цариград. Това известие се потвърждава и
допълня от други извори.
Дука завършва разказа си за похода срещу София и българите през пролетта на 1454 г. с думите:
„Когато той [султанът] се завърна от София и оттам отиде в Одрин, той събра плячката. Половината от
плячката там той дари на велможите и на онези, които бяха с него, но половината от пленените люде
изпрати в близост до Цариград и там ги посели.”20 Според някои известия броят на заробеното и откарано
християнско население при походите срещу София и сръбските земи през 1454 г. достигал приблизително 50 000 души.21
Относно преселването на християнско население от различни краища на Балканския полуостров
(особено от българските земи) в Цариград и неговата околност в изворите има обилни и твърде интересни
податки, които заслужават внимание. Късновизантийският историк Критовул от Имброс, който известно
време бил личен секретар на султан Мехмед ІІ, известява, че мнозина сърби, унгарци и мизи (т.е. българи) били преселени в Цариград.22 Същото отбелязват други двама късновизантийски хронисти от XV в.
Според тях султанът заповядал в обезлюдения Цариград да бъдат преселени жители от черноморските
градове Несебър, Анхиало (дн. Поморие), Ахтопол и Мидия, както и жители на някои градове от Източна
Тракия (Одрин, Хераклея, Силимврия и Панидос). На тези нови поселници турските власти съобразно
предишното им материално и социално положение предоставили имоти, земи за обработване и редица
привилегии.23 Султанската политика на заселване и оживяване на някогашната византийска столица по
любопитен начин е представена от Мехмед Нешри: ”Говорят, че когато завладял Истанбул, султан Мехмед дал субашилъка на своя роб Сюлейман бей и му казал: ”Потруди се да заселиш града!” После султан
Мехмед пожелал да оживи града, разпратил хора по всички краища на османската земя и заповядал да
разгласят навсякъде: „Който иска, нека дойде да си вземе имот в Истанбул!” Тъй като това не станало,
султанът „заповядал да изселят от всеки вилает по малко от богатите и от бедните.”24 Французинът
Жулиен Бордие, който от 1604 до 1612 г. пребивавал в Османската империя, известява, че по това време
заселените в Цариград и околността му сърби, българи и унгарци се радвали на редица привилегии и
били освободени от плащането на някои данъци и такси.25
Анализирането на сведенията в писмото на Николай Кузански в светлината на съвременните нему
17
Ducas. Historia turco-byzantina (1341 – 1462), rec. B. Grecu. Bucureşti, 1968, p. 395 – 399. Вж. българския превод у Вл.
Ангелов Българите и техните съсед и на Балканите във византийската историопис от XV в. София 2007, с. 220 – 221.
18
Laonicus Chalcocondyles. Historium demonstrations, II, 2, ed. E. Darko. Budapestini 1927, p. 176 – 178.
19
Мехмед Нешри. Огледало на света /История на османския двор/, съставителство и превод М. Калицин. София 1984, с.
274 – 277.
20
Ducas. Historia turco-byzantina (1341 – 1462), p. 399.
21
Fr. Babinger. Mehmed der Eroberer und seine Zeit. (Weltensturmer Zeitwende) München 1963, s.113.
22
Critobulus Imbriota. De rebus perannos 1451 – 1467 a Mehmette II gestis, ed. B. Grecu. Bucureşti 1963, p. 211.
23
Historia politica et patriarchica Constantinopoleos. Bonnae 1849, p. 25; Esthesis chronica and Chronicon Athenarum, ed. Sp.
Lambros. London 1902, p. 17.
24
Мехмед Нешри . Огледалото на света, с. 271
25
Relation d’un voyage en Orient par Julien Bordier, écuyer de Jean Contaut Baron de Salignac, ambassadeur à Constantinople (1604
– 1612) – Archeion Pontu, VI (1934), p. 97 sq.

33

Николай Кузански (1401 – 1464)
германски философ и учен
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известия показва, че изтъкнатият немски хуманист е бил сравнително добре информиран за редица събития и точно ги е отразил.
Независимо че Николай Кузански през 1454 г. бил натоварен да съдейства за организирането на
кръстоносен поход срещу турците, той продължавал да поддържа някои от своите идеи за помирение
между християнството и исляма. Във втората част на писмото си той подробно информира епископ Хуан
Алфонс де Сеговия за написания от него трактат „За мира или единението във вярата” и застъпените в
него основни гледища. Основа за християнско-мюсюлманското умиротворяване той намира във факта, че
много християни католици (търговци, духовници и др.) продължават да живеят сред турците и намират с
тях общ език и начин на общуване.
Големият немски хуманист Николай Кузански принадлежи към онези личности, които през съдбоносния XV в. се опитаха да осмислят и докажат необходимостта от единение между християнството
и исляма и сближение на християните с турците. За него това е бил спасителният път за европейското
човечество, заплашено от турската военна експанзия. Той едва ли е познавал възгледите и делата на предшественика си Шейх Бедреддин. Концепцията на неговия съвременник Георги Трапезундски за световна
християнска империя начело с турския султан му е била твърде чужда и неразбираема. Сред радетелите
на християно-мюсюлманското умиротворяване Николай Кузански заема особено място. Възходящият и
победоносен ислям на османо-турските султани през XV в. не се стремял към помирение с християнския
свят, а към разширяване на завоеванията в Европа. Поради това идеите за умиротворяване на християнските и турските хуманисти са били в основата си твърде утопични.
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СТАТУТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 14-я
ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД “По пътя на Бедреддин”
І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на 14-я традиционен поход „По пътя на
Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр.
Попово, с подкрепата на МОМН и съдействието на РИО на МОМН в страната.
Теми:
1.

Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./

2.

Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и
уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна
жизнена и гражданска позиция.
3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.
4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти.
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.
3. Рисунки.
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;
-

I – VIII клас;

-

VIII - XII клас.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І. Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
•

При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;

•

Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.

•

Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;

•

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;

•

Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система

Windows;
•

Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;

•

Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено

видео, макромедия и др.
•

Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.

Критерии за оценяване:
•

осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
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•

умение за излагане на фактите;

•

елементи на изследователска дейност;

•

оригиналност и творчески подход към темата;

•

използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

•

езикова и стилистична култура;

•

естетическо изпълнение;

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
Критерии за оценяване:
•

ясно и точно формулирана теза;

•

удачно подбрани аргументи;

•

личностна позиция;

•

оригиналност и творчески подход към темата;

•

разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,

•

езикова и стилистична култура;

ІІІ. Стихотворение.
Учениците могат да участват с повече от една творба.
ІV. Рисунка
Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика,
флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани
четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас и училище;
- телефон за контакт или електронен адрес
Етапи и оценяване:
I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VIII клас и втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по
история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги
предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.12.2010 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово”
№ 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org
II. Етап: комисия в състав: председател: Борис Илиев, членове: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Анатолий Кънев,
Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Наташа Ноева, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните
степени: І – VIII клас и втора група – IX – XII клас, в срок до 31.01.2011 г.
Награди:
Материални награди на стойност:
Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни награди – 10 лв.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.
Уведомяване:
•

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес

за комуникация.

КПД “Родно Лудогорие”

председател:

София 1303

/Борис Илиев/

ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org

секретар:
/д-р Анатолий Кънев/
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Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

Есе
Макар за повечето ученици историческото познание да се изразява в
запомнянето на безброй безсмислени години, неговата същност е далеч по-сложна
и относителна от някакви си числа. Да, те маркират важните пунктове на
отминалото време, но с наизустяването им историята не може да бъде осъзната.
Точно както нашият живот тече по законите на сегашната епоха и ние сме такива
според нейния контекст, така и животите на предишните поколения са били
белязани с печата на предишните епохи. Въпреки безконечното осъвременяване на
всичко съществуват личности и събития, произтекли благодарение на тях, чието
влияние не увяхва през суровия ход на годините. Проблемите на дискриминация и нечие
несправедливо доминиране никога не са спирали да бъдат актуални. Но не Мартин
Лутър Кинг, не Нелсън Мандела са родоначалници на светлата идея за толерантност.
Началото е положено преди цели пет века и по някаква случайност – присъща на
историята – тази идея е прекосила българските земи.
Бедреддин Симави е османски мистик-философ, роден около 1364 г. в
семейството на мюсюлманина Исраил и християнката Мелек. Дали заради смесеното
си потекло или заради вродената си склонност към по-дълбоко взиране в детайлите
на живота – неговото чувство за справедливост полага революционни основи,
необичайни за фанатизираните възгледи на хората, проповядващи исляма. Разбира се,
както за всяко друго голямо и значително дело,  и за това цената е висока. Важното е,
че философията на шейха не разтърсва единствено Османската империя през XV век,
а нейният отзвук продължава да кънти и в наши дни.
Необичайното се крие в това, че точно мюсюлманин стига до прозрението, че
религиозните различия не могат и не трябва да бъдат пречка за равенството между
хората. И че основният акт на реализация на това прозрение се извършва и на наши земи
малко след като България е капитулирала пред наскоро нахлулите турци. Можем да си
зададем въпроса: „Едно въстание - с какво толкова е по-специално то от всички други?”.
Отличаващото го е това, че Бедреддин Симави е успял да събере не само много хора,
но и много различни хора. Обединил е тях със силата на светогледа, проповядването и
словото си и е успял да извърши първото антифеодално въстание на два континента,
макар не докрай успешно.
Публична тайна е зле прикритото лошо отношение към малцинствата.
Където и да е. Примерите варират и са безбройно много. Философията на Бедреддин
издига личностната свобода, но не тази, която не зачита чуждата такава, а тази,
постигната чрез дълбоко познание на света, мъдрост и търпение. Това означава,
че неговите възгледи не трябва да бъдат внесени единствено в проблемите с
религиозната дискриминация. Всеки вид лишаване на малцинствата от правата им
може да бъде санкциониран чрез същите доводи, които е имал и турският шейх.
Да вземем за пример нашите сто и единадесет хиляди квадратни километра.
Площта определено не е необятна, но въпреки това неизяснените неразбирателства
между малцинствата продължават да виреят. Къде е проблемът не можем да
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кажем, защото подобни трусове в обществото никога не покълват от един корен.
Най-болезнено за българите обаче е да приемат без предубеждения и негативизъм
турското население, живеещо на родна земя. Въпреки че балканците се славят с
голямата си толерантност, няколко аспекта на тази добродетел са малко поспецифични. Каквото е било, било. Но в нашата история и нашето национално
самосъзнание едно петвековно робство никога не би могло да бъде изтрито напълно,
без да остане никаква следа. Колкото по-бързо успеем да преглътнем горчилката
на миналото и да дадем най-доброто от себе си в настоящето, толкова по-лесно
черният период от линията на времето ще започне да изглежда и да се „храносмила”
по-лесно от българина. Точно тук бихме могли да се възползваме от чуждата
мъдрост и да гребем с пълни шепи от нея, защото тя е много по-ценна от някакви си
еврофондове или наготово поднесени ни средства. Идеите са нематериално културно
наследство, чиито устои са много по-трудно разрушими. Едно общество никога
не би могло да функционира съвършено, но в днешния космополитен и по-глобален
от  всякога  свят е признак на огромна изостаналост за държавите да толерират
дискриминацията на малцинствата. За да осъзнае, че всички са равни и имат право
на еднакво добър живот, Бедреддин Симави посвещава много години от живота си в
път, защото пътят е живот, а животът е неспирно учене. В своите книги той излага
възгледите си пред света, а чрез своите действия и тези на съратниците и учениците
си доказва, че наистина вярва в тях и че си струват направената жертва. „Какви ли не
различия върху вярванията са възникнали по вина на мюсюлманските и християнските
духовници. Ако те бъдат преодолени, вярата ще стане обща. Богохулник е оня, който
твърди, че християните не вярват в бога. Мюсюлмани, християни, евреи и ония,
които боготворят природата – всички са чада на Бога, те са равни братя.”
Тези думи потвърждават една наистина древна истина, известна ни още
от Библията. Че всички хора са равни, всички са братя. Този смирен и мъдър поглед
към света никога няма да загуби силата си, защото е изначален. Дали се молиш на
Иисус, или на Аллах, не е същественото. Важното е, че изпитваш страхопочитание,
благодарност, нужда и благоговение. Не към кого се обръщат хората е важно, а
защо го правят. Причините и чувствата, подтикващи ги да потърсят спасение във
вярата, ги уеднаквяват. Всички ние си приличаме в страха и в любовта. Имената на
божествата са просто следствие от различни фактори на историята, произхода на
етносите, географското положение дори, но те не променят същността на човека.  
На света има достатъчно много религии, според които хората могат да се разделят
и да спрат да зачитат другите, а защо и да не ги третират жестоко и насилствено?
За жалост, днешните времена са далеч по-технологизирани и пасивни, което означава,
че при настъпването на една подобна нравствена криза няма да има кой да пролее
кръв, защото вярва в правотата на каузата си. По-лесният и ефективен начин е
всеки да се вгледа в себе си и да преосмисли ценностите си. Струва ли си и къде се
крие смисълът в безпричинната проява на ненавист към Другия. Представките пред
„фобиите” са достатъчно, но никога не водят до някоя „-филия”. Омразата разрушава
не толкова своя обект, а субекта, от когото произлиза. Шейх Беддредин е бил обесен
гол с цел унижение в град Серес през 1420 г. Дали бива наистина унизен, не знаем, но
можем да предположим. Не, защото за поредна година философията, прославила
живота му, се разпространява все по-усилено. Нациите, в частност българската,
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трябва да са превъзмогнали миналото си. Нашият исторически път до днес може
да не е лек, но това не възпрепятства живеенето на много турци в България. Не
им пречи да имат българско гражданство, не ги спира активно да участват в
обществения и политическия живот, ползвайки се с всички права, с които се ползва и
нативното население. Процесите на интеграция са дълги, многопластови и сложни,
но не и невъзможни. Стига всеки един човек да има нравствено съзнание и да умее
индивидуално да разсъждава върху своите и общите проблеми.
Да вярваш, означава да приемеш, че нещо съществтува, без да имаш
доказателство за съществуването му. Истински вярващите хора се раждат с вярата
си и тя не може да бъде изкоренена от тях. Но и не трябва. Днешният свят е
изпъстрен с различия, толкова много, че е трудно да се определи кой човек е обикновен
и защо. Малцинствата са всякакви – етнически, религиозни, полови, расови. Хората
постоянно биват съдени за това какви са, без самите те да могат да променят
характеристиките си. Нелепо е едни да бягат и да се крият, да треперят от страх и
да вярват, че са по-малки и недостойни за свобода и щастлив живот от останалите,
докато други живеят спокойно в охолство и изобилие, без нещо да тежи на съвестта
им. Единственият изход от този омагьосан кръг е да извлечем поуките и да не
спираме да търсим възможности да ги прилагаме, за да се редуцират напрежението и
страхът. Поуки и мъдрост се извличат най-добре от тези, които имат богат опит, а
опитът, голямата опитна съкровищница е историята. Конкретният пример е делото
на Бедреддин, мистикът философ, реформаторът, бунтовникът, мюсюлманинът,
който се бори за равенство между верите и между хората. Концепцията му е чиста и
ясна. Няма какво повече да се търси в нея, защото простите неща стоят в началото
на всяка сложна схема. Посланието можем сами да формулираме – нека не просто
величаем големите личности и делата им, нека ги допуснем в своя свят, своето „сега”,
своите мисли и действия, за да изградим история, достойна да бъде давана за пример
на следващите поколения.
Весела Стоянова - 12 клас
СОУ „Неофит Рилски”, гр. Кнежа
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Днес, 28. 01. 2010г., комисия в състав за рисунка :
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа
получените рисунки , направи следното класиране :
1 група – от 1 до 8 клас
1 награда – 70.00 лева, не се присъжда
2 награда – 40.00 лева
1.Дария Драганова – 6 год., ЦДГ „Здравец”, гр. Попово.
2.Ивелин Великов – 7в клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Русе.
3.Боряна Бончева – 5а клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово.
3 награда – 20.00 лева, не се присъжда
Поощрителна награда – 10.00 лева
1.Мариета Стоянова – 6 клас, НЧ „Христо Ботев”, с. Зафирово, обл. Силистра.
2.Станислава Никова – 6 б клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
3.Памела Токова – 7а клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
2 група – от 9 до 12 клас
1 награда – 70.00 лева, не се присъжда
2 награда – 40.00 лв, не се присъжда
3 награда – 20.00 лв
1.Светлиана Димитрова – 10 а клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
2.Фатме Мусова – 9 б клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
3.Кристина Дойчева – 12 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
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Катя Костова, рисунка
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Когато рисунката говори повече от думите...
Десислава Минчева

Катя Костова. Петър Чуклев. Имена
– изключително важни за българското
изкуство. Важни – за много поколения художници и почитатели. Важни за мен...
Пиша тези редове по много причини. Едната от тях (или по-скоро конкретният повод) е голямото дарение, направено от П. Чуклев на Художествената Академия – великолепна колекция от рисунки
и графики на Катя Костова и негови. Но
по-важно от този жест е Пътят. Този
път, който и двамата творци извървяха и
то – заедно. Пътят, който определи мястото им не само в Музея, но и във всеки
един човек, изкушен от изкуството.
Писането на текст за тези художници ми е много трудно. Техните произведения са част от мене, съпровождат ме
от най-ранна възраст, не съм се разделяла
с тях... Важни са ми и много близки. За
читателите на това списание обаче имената на Катя Костова и Петър Чуклев
надали говорят нещо особено... дано се
лъжа! Може би припомнянето ще дойде,
когато си представите  разгръщаната в
детството книга „Алиса в страната на
чудесата” с изумителните, бликащи от
живот и фантазия илюстрации на Петър
Чуклев. Там, струва ми се, има най-пълно
припокриване между усета за нереалност
и ексцентричност на писател и на художник. Така или иначе, творческият път на
Чуклев е много и тясно свързан с илюстрацията, независимо от факта, че той
е професор по графика в Художествената
Академия до ден днешен.
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Катя Костова, рисунка
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Съпругата му Катя Костова беше
професор по рисуване. Казвам „беше”,
защото, уви, миналата година тя ни напусна. Беше мой учител, шест години...
дължа й наистина много! Има хора, които забравяш и други – които не можеш, а
и не искаш. Тя беше емоционална до крайност, обсебена от рисунката, екзалтиран
неин защитник, който до последния си
ден живееше с нея и заради нея.
Катя беше необходимият контрапункт на сдържания в поведението си
Петър Чуклев – човекът с деликатно отношение към хората и с тънко чуство за
хумор, чиито дълбоки страсти могат да
се разчетат само по графичните листове. Двама невероятни рисувачи, различни
по темперамент, но сходни в избора си
на верую, Катя Костова и Петър Чуклев –
всеки по своему ни дадоха, дават и ще ни
дават много.
Помня Катя, която въздействаше
колкото със самата си личност – магнетично женствена, толкова и със способността си да внушава любов към рисунката. Тя беше всеотдайна и нетрадиционна
като преподавател. Разказваше ни за
пространството и линията, за това как
моливът извършва пътешествие - дълго
и интересно – по всяка форма, разказваше
за пламъка на свещта, за огледалото, за
отраженията... за перспективата като
философия... Всичко, което правеше и говореше, беше различно от плоските уроци
в учебниците. Помня го... помня всичко.
Понякога съм била учудена, понякога – несъгласна, но колкото повече време минава,
толкова по-благодарна съм на уроците й.

пространства и образи, неочаквани състояния... красиви или добронамерено гротескни изображения... Насищане на мрака
и измъкване на светлината, съновидения,
сложност, трепет, загадки и още - любопитство, забава, игра... жизнена перфектност без претенции за съвършенство...
все неща, които те карат да забравиш
понятия като „логика” и „задължителност”... Графиките и рисунките на Петър
Чуклев са всичко това и още много неща.
Неща, които всеки преживява по своему
и за които му е трудно да говори, защото
са отвъд думите.
Катя? Истински пътешественик из
дебрите на формата, разказвач с линия,
изследовател на вътрешното чрез външното, плавно, но безкомпромисно проникваща във фигурата или характера, анализираща със сърцето си натурата, откриваща невидимото, обсебена от светлината и сенките... Категорична в мекотата
си, достигаща до собствени пластични
открития... поет... художник... учител...
Катя беше влюбена в музиката. Нейната музикалност намираше израз в заоблената, обхващаща отвсякъде и навлизаща навсякъде мелодична линия...
Петър Чуклев е създател на графични опуси... симфонии на монохромността,
където тоновете на фантазията те заливат като огромни вълни, от които не
бягаш...
Не зная защо се опитвам да правя
сравнения между двамата. Хората биха
могли да прекарат цял един живот заедно
и да съхранят индивидуалността си. Толкова е красиво и всъщност – достижимо
само за малцина избрани – да разбираш и
да поощряваш човека до себе си в неговата
неповторимост...
Петър Чуклев е един от най-скромните големи художници днес. Той, имам чувството, е истински неизчерпаем. Видях
няколко съвсем нови негови рисунки. Те са

Черно и бяло, закривени или остри
линии, свободни от всякакви ограничения
форми, петна, странни лица и приказни
същества... плетеница от светлини и
сенки... гъсти гори... полет на мисълта
и сетивата, паяжина от преплетени
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нови не само като хронология, но и като
мисъл... сякаш е започнал да изчиства не
само линията, но и самия себе си. Изглежда, че с годините рутината вместо да доминира – изчезва... е, само при някои хора
е така...
Ценя изключително ненатрапчивостта като художническо поведение. Аз
също не искам да прекалявам. Има начини
едно изкуство да достигне до хората и
без досадно афиширане, както и без дълги
обяснения от пристрастни колеги...
Катя Костова... Петър Чуклев...
Рисуването – начин на живот...
                                                                                                                                 
Десислава
                                                                                                                                   
15. 10. 2010 г.
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Борис Илиев е роден на 24 март 1927 г.
в с. Свещари, община Исперих. Завършил е право
в СУ „Св. Климент Охридски” и театрознание
във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Работил е като
учител, юрисконсулт, главен арбитър и уредник в
Националния музей на българската литература.
Основател на КПД „Родно Лудогорие” и
двата ежегодни похода „По стъпките на четата
на Таньо войвода” и „По пътя на Бедреддин”,
обединяващи всяка година стотици ученици
и последователи. Дългогодишен заместникпредседател на дружество „Родолюбец”.
Първата му литературна изява е пиесата
„Неспокойни нощи”, поставена през 1956 г. от
Леон Даниел в Русенския театър. През 1962 г. в
Силистра се играе комедията му „Велможата
Ваников”. През 1981 г. Борис Илиев печели трета
награда в националния конкурс „1300 години
България” с историческата пиеса „Крепост
непреклонна”. През 2003 г. излизат неговите
„Драми и комедии”.
Краеведът Борис Илиев е публикувал
трудове за Тутракан, Силистра, Исперих,  
Кубрат, Завет, Свещари, Белица, Алфатар,
Райнино, Вазово, Иван Шишманово и др. През 2008
г. е отпечатан алманахът „Родно Лудогорие”.
Историкът Борис Илиев е автор на
няколко издания, изследващи четата на Таньо
войвода, последното от които – „Четата на
Таньо войвода в помощ на Априлското въстание
през 1876 г.”, издадена през 2010 г., представлява
цялостна научна биография за този поборник
за свобода, преминал в България през 1876 г.
едновременно с Ботевата чета, и за бойния
път на четата през Елията, Лудогорието и
Поломието. Написал е и „Исторически очерци” и
„313 дни с „Ура” и „Аллах” под знамената”.
Етнографът Борис Илиев е създател на
3 сбирки, прераснали по-късно в музеи в Исперих
/1956 г./, в Силистра /1961 г./ и в Тутракан
/1965 г./. През 2000 г. дарява на Исперихския
музей своята етнографска сбирка „Съвместното
битуване на българското и турското население в
Лудогорието”, заедно със сградата в с. Свещари.
Фолклористът Борис Илиев е
обнародвал тритомника „Дунаве, бели Дунаве”
(в съавторство), „Железния баща Демир баба”,
сборниците „При извора Петте пръста”,
„Български легенди”, „При извора на народното
творчество”  и др.
Като белетрист и поет Борис Илиев
издава „Щърков хан”, „Жалони попътни и
кръстопътни” и др.
Резултат от преживяното през  
дисидентския период  от живота му е
автобиографичната книга „В ноктите на
ястреба”.

in memoriam 1927 – 2010 г.
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С лице към историята
Ерхан Чаушев

Борис Илиев беше влюбен в Историята. Любовта му беше страстна и непоколебима,
някак рязка и монолитна, целеустремена и безкомпромисна, но всеотдайна.
През годините тя му вдъхваше сила, ентусиазъм и вдъхновение. Превръщаше се
в Слово- статии, очерци, изследвания, разкази, романи, драми, сборници и алманаси.
Съчетана с работоспособност и талант, тази любов събираше легенди, песни и предания,
търсеше исторически свидетелства и факти, а опредметена в текстове реконструираше отминали епохи от траките до наши дни. Изтръгваше от пластовете на времето и забравата
хора и събития. Достатъчно е само споменаването на Таньо войвода, на чийто живот и
дело Борис Илиев посвети редица изследвания, статии и книги, популяризира и наложи
в историографията, посветена на Априлското въстание. Но направи и нещо повече: вдъхна
му нов живот в умовете и сърцата на хилядите участници в ежегодните походи „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Тази любов се превръщаше в подробен и увлекателен
летопис на родния му край - Добруджа, Поломието и Лудогорието, носещ националната
специфика и колорит и отразяващ превратностите на националната съдба.
Борис Илиев бе неуморен краевед, будител и общественик с ясно изразена гражданска позиция, която твърдо, полемично, но принципно защитаваше. Беше съосновател на
„Родолюбец”, дружеството за културни връзки с българите от Бесарабия, Таврия, Крим,
дългогодишен негов заместник-председател. Искрено вярваше, че „от всички добродетели, любовта към отечеството е най-свята”, но също така вярваше в необходимостта от
„Добросъседство, Доверие и Истина” в съвместното битуване, независимо от етническите,
верски и културни различия. Неслучайно „Добросъседство, доверие и истина” стана
девиз на КПД „Родно Лудогорие”, на което той бе сред създателите и несменяем председател и което през годините чрез дейността си търсеше, градеше и гради мостовете на
разбирателството и толерантността, взаимното зачитане и уважение в името и просперитета на България.
Но преди всичко Борис Илиев беше идеалист. Всеотдайно служеше на своето верую
и докрай остана верен на своите разбирания и чужд на моралните компромиси. Неуморно и непоколебимо със слово и дело Борис Илиев през целия си житейски път градеше и
вграждаше любов, вяра и отдаденост в градежа на националната Българска идея.
ПОКЛОН!
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Регионална библиотека
“Проф. Боян Пенев“ - Разград
През месец октомври 2010 г.
Разградската библиотека чества своята 140-годишнина.
Димитър Петров

54

През 1869 г. в Разград учителят
възрожденец Димо Хранов основава
читалище “Съгласие”. След 10 години,
през 1879 г., то е преименувано на
“Развитие”. Хранов поставя началото на
библиотечна сбирка към читалището
през месец февруари 1870 г. Тя се счита за
родоначалник на съвременната Разградска
градска и регионална библиотека.
Тази импровизирана първа
библиотека привлича много разградчани,
жадни за просвета. Средствата за нея са
събрани от доброволни помощи, с които
са доставени книги, всички български
вестници и списания, един френскоанглийски и един турски вестник. Сред
първите библиотекари-книгохранители
са учителите Георги Кърджиев и Петко
Вълнаров. Преди Освобождението към
библиотеката е имало и книжарница,

Първата сграда на читалището, построена през 90-те години на XIX век, в която се помещава и библиотеката. През
месец февруари 1870 г. по инициатива на Димо Хранов е организирана библиотечна сбирка, което е начало на библиотечното
дело в Разград. Целта на този възрожденски акт на духовност - създаването на читалищна библиотека - има смисъл за онова
далечно време преди 140 години като място за просвещение и култура на местното население на Разград и региона.
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Димо Вълчев Хранов
(1846-1915

На 22 май 1992г., с решение на Общински съвет
Разград, библиотеката приема името на проф. Боян Пенев
(27.04.1882 - 25.06.1927) – видния български литературен
историк и критик. Роден в Шумен, от 6-годишен живее със
семейството си в Разград, където учи в Разградската гимназия. Младият Боян е сред най-редовните посетители на
читалищната библиотека, където освен българска литература чете книги на руски, френски и немски език. Първите
написани творби в неговия „Дневник” са подписани: „Разград,
18 юли 1902 г.” Последната година е изключен от гимназията
за своите социалистически убеждения и завършва средно
образование в Русе през 1903 г., където живее при своя брат –
Никола Пенев. Редовен студент е в Софийския университет.
От 1917 г. е професор по литература , а след една година – дописен член  на БАН.
Негова съпруга от 1908 г. до края на живота му е
добруджанската поетеса Дора Габе. Удостоен е със званието
„Почетен гражданин на град Разград”
Разградската библиотека е отбелязвала по подходящ
начин със свои публични прояви  годишнините от рождението на своя патрон- 1992 г., 1997 и 2002 г. По време на участието в тях, племенницата -Виолета Пенева, е направила ценни
дарения на оригинални издания с личния подпис на своя чичо
– Боян Пенев.

Димо Хранов е учител, книжовник, общественик. Инициатор и учредител на първото читалище в Разград “Съгласие”, през есента на 1869 г., което през 1870 г. се преименува
на “Развитие” (Това събитие се съобщава във вестник “Македония” от 26.01.1870 г.) Удостоен със званието “Почетен гражднин на град Разград” през 1904 г., по случай 35-годишнината на
читалището.

която предоставяла на ученици от околните села учебници.
Книгите и периодичните издания са набавяни главно чрез покупка и дарителство.
През 1904 г. книжният фонд е наброявал 1540 тома, през 1920 г. е около 6000 тома, през
1930 г. - 12870 тома. В края на 1944 г. Разградската библиотека притежава 20 000 тома с
1196 читатели.
Библиотеката са ползвали Антон Страшимиров, като ученик в Разградската
гимназия, видният български литературен историк и критик, преподавател в Софийския
университет - професор Боян Пенев, ученик в Разградската гимназия, също и писателят
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Така е изглеждала библиотеката-читалня в началото на 30-те години на XX век. Петър Иванов Ганев е първият назначен платен библиотекар през 1932 г. Името му е влязло в историята на библиотековедската наука като създател на Десетичната класификация на книжния фонд в България.

Христо Миндов.
На 02 юли 1947 г. следобяд град Разград претърпява сериозно наводнение, нанесло
огромни щети на 17-хилядния тогава град. Вечерта нивото на водата на река Бели
Лом достига връхна точка. Центърът на града е залят. Водната стихия завлича всичко
по пътя си. Дадени са човешки жертви, напълно са унищожени къщи, повредени са
магазини, има много удавени животни. Природното бедствие почти изцяло унищожава
книжния фонд на библиотеката. Похабени са ценни старопечатни книги, дарени от
видни разградски възрожденци. Колко са точно нанесените щети от това наводнение не е
известно. Повредено и унищожено е част от дарението на разградчанина Иван Мутафов,
живял в Чикаго, дарил на библиотеката 300 тома, между които ценни справочни
издания: Британска енциклопедия, Музикална, Земеделска, Строителна енциклопедии,
както и други енциклопедии и съчинения.
Но Разградската библиотека не загива, а започва отново обогатяване на книжния
фонд. Днес в библиотеката има около 300 000 библиотечни книжни документи и
некнижни носители на информация.
С административно-териториалните промени през 1959 г. библиотеката се
обособява в самостоятелен културен институт - Окръжна библиотека, която изпълнява и
методически функции към всички обществени библиотеки в новосъздадения Разградски

57

Голямо природно бедствие сполетява Разград на 2 юли 1947 г. Катастрофалната водна стихия излиза от коритото на
река Бели Лом, залива много къщи и обществени сгради, в т.ч. и читалището. По отчет на читалищното настоятелство, от
наличния тогава библиотечен фонд – 22712 тома, са наводнени и унищожени 5467 книги.

окръг. Още през 1961 г. библиотеката се класира на първо място в Националния преглед
между окръжните библиотеки с книжен фонд - 48 839 тома, 5559 читатели и 110
хиляди тома раздадена литература.
Библиотека “Проф. Боян Пенев” се гордее с не толкова големия по обем, но
ценен със своето съдържание фонд от старопечатни, редки и ценни издания, който
наброява 2336 тома - книги, периодични и продължаващи издания. От тях 298 броя са
библиографски ценности, публикувани през периода 1832-1900 г., като някои са първи
издания.
От 1992 г. Разградската библиотека носи името на видния български литературен
историк и критик, ученик на столетната Разградска гимназия – професор Боян Пенев.
В годините на развитие и утвърждаване са отдали своя професионализъм и
ентусиазъм плеяда библиотечни специалисти и директори на един от водещите
културни институти в разградския край. Първи директор на Окръжната библиотека като
самостоятелен институт е Веска Розова /1959-1970/. След нея директори на библиотеката
са: Костадин Крайнов /1970-1975/, Цанка Георгиева /1975 -2001/ и Мирослава Кацарова /
от юни 2001/.

58

През периода 1939-1950 г. е построена нова читалищна сграда с киносалон, в която на последния етаж се помещава и библиотеката до 1990 г. Развива се и се обогатява дейността на читалищната библиотека към Народно читалище
„Развитие”в Разград.
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Проект
Финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
„По следите на миналото за достойно бъдеще”

Община Попово
Културно-просветно дружество “Родно Лудогорие”
Министерство на образованието младежта и науката

ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина, посветен на 25-ия
юбилеен поход “По стъпките на четата на Таньо войвода” за ученически текстове, рисунки
и мултимедия
1. Априлското въстание 1876 г., и значението му за последвалата Руско-турска
Освободителна война – 1877 - 1878 г.
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? (само за участници
от I до VIII клас)
Днес, 15.06.2010 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки , направи следното класиране :
І група – от І до VІІІ клас
Специална награда от акад. Светлин Русев и проф. Десислава Минчева получава:
Школата по изобразително изкуство „АРТЕЯ”, гр. Търговище
І награда – 70.00 лева
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Димитринка Петрова – 6 год., ЦДГ „Здравец”, гр. Попово.
ІІ награда – 40.00 лева
Даниел Миленков – 6 год., ОДЗ „Слънце”, гр. Попово.
ІІІ награда – 20.00 лева
Благовест Иванов – V клас, III ОУ „Христо Ботев”, гр. Сандански.
Поощрителна награда – 10.00 лева
1. Сенел Гюнер Халил – V клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Веселец, обл. Разград.
2. Жени Елисеева – ІV клас, СОУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева
Тошко Кръстев – СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
ІІ награда – 40.00 лв
Габриела Милянкова – Х клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
ІІІ награда – 20.00 лв
Николай Цонев – Х клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
Поощрителна награда – 10.00 лева
Сюхейлин Коджаалиева – 17 г., СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
Днес, 15.06.2010 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Председател: Борис Илиев и членове: Христина Маркова, Тихомир Стефанов,
направи следното класиране :
НАГРАДИ - ЕСЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда - 70.00 лв
Христо Петров – VІ клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово.
ІІ награда – 40.00 лв
Елсер Мехмед – VІІІ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лв
Цветослава Иванова – VІІ клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово.
Поощрителна награда – 10 лева
1. Ганка Димитрова – VІІІ клас, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово.
2. Яница Евлогиева – VІІ клас, ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, общ. Попово.
3. Назлъ Назми – VІІІ клас, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово.
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4. Нено Петракиев – VІ клас, ОУ „Васил Левски”, гр. Разград.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда - 70.00 лв
Мириям Кайряк – Х клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
ІІ награда – 40.00 лв
Мария Танева – ІХ клас, СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово.
ІІІ награда – 20.00 лв
Неда Петрова – ХІ клас, гимназия „Христо Ботев”, гр. Попово.
Поощрителна награда – 10 лева
1.
2.
3.
4.
5.

Айджан Съдкъ – Х клас, ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина”, гр. Разград.
Надежда Асенова – ХІ клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
Нургян Феим – ІХ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
Мирела Стайкова – Х клас, ПГСС „Златна нива”, гр. Айтос.
Мутлу Мустафа – ХІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.

НАГРАДИ - СТИХОТВОРЕНИЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лв, не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лв
Петър Петров – V клас, ОУ „Васил Левски”, гр. Разград.
ІІІ награда – 20.00 лв
1. Илина Вълчева – V клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
2. Мехмед Адем Мехмед – VІІІ клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Лъвино
Поощрителна награда – 10.00 лева
1. Елис Капанджиева – VІІІ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лв
Соня Тодорова – ІХ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
ІІ награда – 40.00 лв
Надежда Николова – ХІ клас, ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лв
Изабела Панайотова – ІХ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
Днес, 15.06.2010 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Председател: Боряна Мекушина и членове: Наташа Ноева, Васил Кънев,
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направи следното класиране:
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева
Димитър Симеонов и Деница Симеонова – VІ клас, Прогимназия „Акад. Даки Йорданов”,
гр. Омуртаг.
ІІ награда- 40.00 лева
Сибел Метин, Елсер Сезгин и Гюлсер Ертан –VІІІ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр.
Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лева
Силвия Йонкова – VІ клас, ОУ „Васил Левски”, гр. Разград.
Поощрителна награда – 10.00 лева
1. Ивайло Стефанов – VІІ клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово.
2. Даниел Ашиков – V клас, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Две Могили, обл.
Русе.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева
Даниела Калинова – ХІІ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
ІІ награда – 40.00 лева
Йоана Милева и Нели Профирова – Х клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
ІІІ награда – 20.00 лева
Соня Станева – Х клас, Гимназия „Христо Ботев”, гр. Попово.
Поощрителна награда – 10.00 лева
1. Християния Христова – Х клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
2. Мартин Тодоров – Х клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
3. Явор Валериев – ХІ клас, Габриела Атанасова – ХІ клас и Петър Стефанов – ІХ клас,
СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово.
4. Сезай Шанолов и Радостина Костова – ХІ клас, ПГСС „Златна нива”,
гр. Айтос.
5. Семра Мехмедова – Х клас, ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра.
6. Асен Вълчев – Природоматематическа гимназия „Яне Сандански”, гр. Гоце
Делчев.
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Исторически музей Тутракан и КПД „Родно Лудогорие” обявяват

конкурс
за текст на химн на похода
„По стъпките на четата на Таньо войвода”
Предложенията да се изпращат на адрес:
София 1303, ул. „Осогово” 60, д-р Анатоли Кънев
или на www.ludogorie.org
Приемаме предложения за музика и аранжимент.
За окончателно оформление ангажимент е поел лично Теодосий Спасов
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