Този брой на списанието се прави в изборни времена и редакционният екип едва
сдържа перото си...
Изведнъж за нас и нашата дейност се сетиха партийни функционери, кандидаткметове и т.н... Сякаш за пръв път чуват
за Таньо Стоянов, за идеите на Бедреддин,
за конкурсите на децата и нашите книги...
Медии отвсякъде, разбира се, независими.
„Какво да се прави?” – беше казал Чернишевски. В съвременен превод: „Нам трябват орящи и пасящи, а не зрящи и четящи...”
Думите са излишни...
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Българинът има нужда от вяра в себе си

проф. Иван Илчев
ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Интервю с д-р Анатолий Кънев
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Д-р Кънев: Проф. Илчев, прочетох словото Ви при откриването на учебната
година на Софийския университет ”Св.
Климент Охридски”. Там употребявате
единствено Университета като понятие
и не уточнявате за кой университет става дума. Какво имате предвид?
Проф. Илчев: Имам предвид, че Софийският университет „Св. Климент Охридски”
има история от почти 125 години, наложил
се е в българското общество като една институция на българския дух. Дори наскоро
при откриването на учебната година министър Сергей Игнатов изведнъж заяви, че двата стожера на българската народност били
Софийският университет и Българската академия на науките. Малко неочаквано…
Д-р Кънев: Наистина неочаквано, но браво на него!
Проф. Илчев: Прозвуча неочаквано след
всичко това, което се случваше през последните две години с двете институции...
Избори идат. Всъщност няма друго висше
училище, което да е дало толкова много и
да има такъв принос за изграждане на политическия, културния, художествения и
икономическия елит на страната.
Д-р Кънев: А как СУ „Св. Климент Охридски” стои спрямо другите университети в страната, на фона на голямата
конкуренция? Ето например, медиите
коментират, че тази година има четвърти прием на студенти и още не може да
се попълнят местата?
Проф. Илчев: Големият проблем е сбърканата система на финансиране, която беше
въведена преди 10 години. Преди това висшите училища в България получаваха някаква сума, която в общи линии беше константна и се увеличаваше с годините. Това
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позволяваше университетите да знаят, все
пак, с какво разполагат и съответно да правят стратегически планове. Преди 10 години системата се смени под благовидния
предлог, че трябва да се подкрепят онези,
които действително обучават студенти и
започна да се финансира бройката студенти. Независимо от нивото на висшето училище, независимо от качеството на продукта, който се създава в съответното висше
училище. По този начин и университетът
от Долно Нанагорнище, и Софийският университет, ако обучават например специалисти по българска филология, получават
една и съща сума при равен брой студенти.
При тази ситуация, особено в последните
години, има една рязка атака срещу образованието въобще и срещу висшето образование у нас. Снощи гледах БТВ и ме досрамя за телевизията. Имаше дълго, огромно
предаване за една голяма частна фирма,
която набира студенти за чужди университети. И това дълго предаване, на практика рекламно предаване, показваше колко
било хубаво и лесно да се учи в Англия,
да се учи в Швеция, да се учи в Германия,
какви улеснения получават студентите. Не
си спомням през последните години някоя телевизия да е показвала в позитивна
светлина българско висше училище. Това
има огромно значение. Има значение за девалвацията на висшето образование у нас.
Мери Дъглас казва, че нещата „умират“, когато „умре“ доверието в тях.

или нямат качествено образование, но стоят
високо в обществената стълбица.
Д-р Кънев: Нека поговорим повече за
това. Излиза, че всеки втори в България
е поне бакалавър при поколенията, които завършват последните 10 години, но
какво е качеството? Дали най-качествените не отидоха да учат в чужбина…?
Проф. Илчев: Да, немалко от тях отиват да
учат в чужбина и то няма как да не отидат
да учат в чужбина, при положение, че, да
речем, във френски, английски, в шведски
университети студентите учат на практика
без никакви такси, за разлика от нас, и получават стипендии. Тези държави знаят, че
един немалък брой от студентите, които се
обучават там, ще останат в съответната държава и ще допринесат за нейния напредък.
Но аз определено мога да кажа, че в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
в никакъв случай не може да се говори, че
качеството на образованието е по-лошо в
сравнение с това, което е било преди 15, 10,
5 години. И това, колкото и парадоксално
да звучи, е една от причините за отлива на
студенти. Лично съм разговарял с родители и с кандидат-студенти и съм ги питал:
„Защо не кандидатствате в Софийския университет?”, а те отговарят: „Защото там много се учи.”
Д-р Кънев: Това не съм го чувал, съществува ли такава тенденция?

Д-р Кънев: Защо, според Вас, има такава
девалвация?

Проф. Илчев: Да, разбира се. Същото е и в
Техническия университет - там много се
учи, а в същото време отплатата не е толкова висока. Да кажем, в медицинските университети също се учи много, но там отплатата на обществото е сравнително по-висока,
след като завършат.

Проф. Илчев: Висшето образование в миналото често е било мерило за социален
напредък. Трябвало е да имаш качествено
висше образование, за да напреднеш в обществото. Мисля, че в последните години
българското общество се нагледа на примери на хора, които или нямат образование,

Д-р Кънев: Може би по-висока, отколко5

то в катедра История…

много голяма грешка и те тръгват наново
към изучаването на история.

Проф. Илчев: Например, един инженер, завършил Техническия университет, започва
със заплата често пъти 600-700 лв., а една
продавачка, не че не уважавам труда й, но
една продавачка в обувен магазин започва със заплата 700 лв. плюс допълнителен
процент от това, което е успяла да продаде.

Д-р Кънев: Какъв е смисълът от изучаването на история?
Проф. Илчев: Аз бих казал, че историята,
литературата, художествената литература и
изкуството са това, което определя облика
на всеки народ, което го отличава от другите и което му дава самостоятелна физиономия. Няма как без история, без литература,
без изкуство. Ако има народ само от компютърни програмисти, ще ни програмират
на една и съща програма и в Гренландия, и
в Нова Зеландия – принципите са едни и
същи.

Д-р Кънев: Това е един от поводите… А
Вие споделяте ли мнението на проф.
Гюзелев, преди него и на проф. Фол, на
проф. Христо Матанов, че има отлив в
световен аспект от изучаването на историята?
Проф. Илчев: Трудно ми е да го кажа, трудно ми е… поне моите наблюдения не го потвърждават. В университети, които съм посещавал последните 10 години, винаги историята и дисциплини, свързани с историята, са били сред популярните. Отлив има
от други дисциплини, като физика, химия,
биология – това са трудни дисциплини.

Д-р Кънев: А споделяте ли идеята на
Вера Мутафчиева, бог да я прости, която казваше, че една от идеите на Сорос,
стъпвайки в Източна Европа, е, че „нам
трябват орящи и пасящи, а не зрящи и
четящи”? Не мислите ли, че има атака в
налагането на тази теза?

Д-р Кънев: Те имат предвид не че е паднало нивото на съответния ВУЗ, а интересът към историята.

Проф. Илчев: Струва ми се, че да, струва ми
се, че е така. Съвсем скоро бях на среща на
ректорите на столичните европейски университети и се оказа, че има една силна атака, подбуждана от американски тип висши
училища, срещу университетите в Букурещ
и Клуж Напока, които са най-добрите университети в Румъния, срещу университета
в Загреб, който е най-добрият университет
в Хърватска, както и в Тесалоники, който е
най-добрият университет в Гърция, подобни
атаки се водят и срещу нас. Така че такава
тенденция има. По принцип развитите държави нямат нужда от някаква особена конкуренция от по-малките държави. Това, от
което имат нужда, е, ако може тези държави да им създават сравнително евтини изпълнителски кадри. И да ги използват.

Проф. Илчев: Не бих казал, макар че имаше
и такива тенденции, например във Великобритания. Там на практика почти унищожиха преподаването на история в горния
курс на училищата преди десетина години
и сега горко се каят за това. Правят промени.
Д-р Кънев: Знаете, че една от модите е
да се учи след 7 клас в Англия. Децата
на някои по-богати наши сънародници
учат точно в Англия. И почти не се изучава история.
Проф. Илчев: Да, така е, а сега гледам дебатите в Англия – това се възприема като една
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Д-р Кънев: Предполагам, че, за да се противопоставим, е необходимо да се изучават историята и другите хуманитарни
науки?

съюз, т.е. ние празнуваме Независимостта
успоредно с отказ от голяма част от тази независимост.
Д-р Кънев: Според Вас, национален празник ли е 3 март? Нормално ли е той да
бъде национален наш празник, а не 24
май, денят на българската писменост?

Проф. Илчев: Необходимо е, за да запазим
собствения си облик, за да се запазим като
народ.
Д-р Кънев: А има ли шанс малки държави като България, макар че тя не е толкова малка в рамките на Европейския
съюз, но с по-малък икономически, ако
искате вземете и политически, ресурс, с
днешна дата да имат някакъв самостоятелен тип политика и самочувствие?

Проф. Илчев: Вижте сега, 24 май и 3 март
не се конкурират. Те са ези и тура. Двете
страни на една монета. Едната е политическата самостоятелност, другата е духовната самостоятелност, едното без другото не
върви. Към 3 март имаше редовно атаки,
особено на юбилеи, атаки от някои псевдоисторици, от някои културолози. Никой от
другите празници не може да се сравни с 3
март в съзнанието на народа. За българина
няма значение, че след 3 март България е
била само васално княжество. В неговото
съзнание 3 март е междата между несамос-

Проф. Илчев: На мен винаги ми е правило
впечатление, че Народното събрание взе решението да празнуваме Деня на независимостта на България (1908 г.), когато взе решение да се присъединим към Европейския
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тоятелността и самостоятелността. И така
си е било винаги. Това е. Не случайно, ако
попиташ 100 души на улицата на коя дата
е обявяването на независимостта на България, мисля че 99 няма да знаят. Но 3 март
го знаят всички.

Гърция не обича да се нарича балканска
държава, тя е средиземноморска държава,
така че оставаме горе-долу само ние, сърбите, Македония, Босна и Херцеговина и Албания.
Д-р Кънев: А Турция?

Д-р Кънев: Но не смятате ли, че по този
начин ние четем историята си през Вазов и през подобни митологеми?

Проф. Илчев: Ето тук е надеждата, Турция
пък иска да бъде балканска държава, защото „балканска държава“ за нея означава
европейска държава. От друга страна, понятието Балкани се мени с вековете. Балкани
в никакъв случай не може да бъде дефинирано географски, няма как да бъде, трудно
е да бъде дефинирано точно исторически.
Когато говорим за Балкани, говорим за едно
културно-историческо пространство. Ако
погледнете в някои последни книги по история на Европа, те включват Унгария до
края на ХVІІІ в. към Балканите, защото наистина откъм ХІІІ докъм ХVІІІ в. усилията
на Унгария са насочени към Югоизток, не
към Централна Европа. Така че зависи, примерно Молдавия балканска държава ли е?

Проф. Илчев: Дайте да се разберем, защо
тогава американците празнуват своята независимост от Англия? Те са най-добри приятели с Англия през последните 150 години.
И въпреки това техният национален празник е денят на обявяване на американската
независимост. Тоест, едното няма връзка с
другото, а и не може без него.
Д-р Кънев: Да се обърнем към балканската история тогава. Вие сте специалист
по Нова балканска история, пояснете за
нашите читатели какво означава „балканска” и „нова балканска история”.

Д-р Кънев: Според мен, не.

Проф. Илчев: Първо, какво е „балканска история”? Защото ние традиционно, откакто
бях студент, включвахме в балканската история историята на Румъния, на Словения,
на Хърватия и т.н. Сега Словения категорично не желае да бъде балканска държава. Те
се смятат за алпийска държава, централноевропейска държава, Хърватия не иска да
бъде балканска държава.

Проф. Илчев: Тя е част от Румъния, а Румъния винаги е била. Кипър балканска държава ли е? Затова казвам, че е трудно да се
определи. Кога започва новата балканска
история? Първо, аз съм противник на това
да слагаме точни хронологически граници.
Какво различава годината 1000 от годината
1001? Това са условни граници, които прокарваме, но в общи линии новата балканска
история започва в началото на ХІХ в., когато
са сръбските въстания, когато са гръцките
въстания, когато започват опитите за утвърждаване на държави от нов тип.

Д-р Кънев: И тя не иска?!
Проф. Илчев: И тя не иска. Хърватия смята
себе си за адриатическа държава, централноевропейска. Румънците, в зависимост от
ситуацията, когато има фондове за балканските държави, се обявяват за балканска
държава. Когато няма такива фондове, се
обявяват за централноевропейска държава.

Д-р Кънев: Искате да кажете преди
Френската революция (1848) още, преди
нациите?
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че не може, че материалът е толкова много,
Проф. Илчев: Не, въстанията до този мо- а проблемите са толкова трудни и той спря,
мент са целели възстановяване на средно- ограничи темата на изследването си. ХІV в.
вековните държави, които са съществували: е сложен, за ХV в. да не говорим.
Сърбия, България, Византия. А от началото
на ХІХ в. целта вече е друга – да се създаде Д-р Кънев: Интересува ме, защото това е
държава от европейски тип, от западноевро- времето на Бедреддин, когото изследвапейски тип. Така че за мен това е началото ме. Какво е отношението към него? Мисна новата балканска история, всъщност то- тик ли е той за Вас или бунтовник, който
гава и българите започват своите по-целеу- иска да вземе султанската власт?
стремени опити за освобождение. Развиват
Проф. Илчев: Трудно ми е да кажа. Преди госе сходни процеси.
дини в Народния театър, сега Националния
Д-р Кънев: Един от големите капаците- театър, даваха една пиеса на английския
ти, които аз много уважавам, акад. Гюзе- драматург Питър Шафър и в нея действието
лев, казва, че историците сте длъжници се развиваше по следния начин: актьорите
на ХV в. – малко изследван, непроучено бяха в една къща, в която непрекъснато гасне токът на сцената. Когато угаснеше токът
време, липса на документи.
на сцената, светваше осветлението в залата
Проф. Илчев: Аз не съм специалист по сред- и зрителите можеха да видят как актьорите
новековна история, но мисля, че сме длъж- се блъскат в мебелите, играят, че са в тъмници не само на ХV в., мисля че сме длъж- нина, блъскат се, удрят се, падат, ругаят. Когато токът там светваше, в залата ставаше
ници и на ХІV и ХІІІ в….
тъмно, т.е. за нас, когато разсъждаваме за
Д-р Кънев: Той има предвид, че тогава ги миналото, всичко е в една такава ситуация.
има големите византийски хронисти. От Струва ни се, че всичко е много лесно, затази гледна точка, все пак, всичко е пре- щото е в една осветена зала, а за съвременведено, анализирано, влязло в книжен ниците на събитията всичко е било много
оборот, докато за ХV-ти няма достатъчно тъмно. Те не са знаели къде са хората в ония
времена, след като не са знаели накъде да
информация.
се движат и е много трудно за нас да прецеПроф. Илчев: За съжаление нямаме, все пак ним какво точно ги е ръководело, много е
това е бурен век, на най-големите турски за- трудно, затова се отнасям със съмнение към
съвременни психологически анализи за мовоевания.
тивите на хора, които са живели преди 400Д-р Кънев: Това е и един катаклизъм за 500 години. Понякога, когато си отиде наш
Българската държава, за Второто бъл- съвременник, който е познавал предходногарско царство. Защо така вашего брата то поколение, ние губим представа за него.
не работи в тази посока?
Д-р Кънев: Искате да кажете, че е много
Проф. Илчев: Ами трудно е, много е трудно. трудно да влезем в тяхната психология,
Спомням си, един млад колега беше тръг- за да разберем какво ги е водело, дали
нал да пише дисертация върху сепаратиз- въстание, или някакви други лични мома във феодална България и идеята беше тиви?
всъщност да стигне до ХІV в., но се оказа,
9

Проф. Илчев: Изключително трудно. Във
френската историография има цяла такава
школа, френска психологическа школа, от
края на ХІХ в., която опитва точно това, как
може да влезеш в кожата на средновековния
селянин, но не са много убедителни за мен.

Проф. Илчев: Всяко поколение намира нови
неща. В много случаи поглеждат документите от друг ъгъл. Вчера ми връчиха стотния брой на списание „Архивен преглед”.
Там съм публикувал един материал: „Възхвалително и ругателно слово за Негово
Величество Документа”. Та, там казвах, че
едно от основните достойнства на документа е, че той не се мени с времето, че той не
се влияе от политическите вълни, той си
стои, той чака обективен поглед.

Д-р Кънев: Затова казвате, че за Бедреддин Симави не може да има много данни за мотивациите кое точно го води?
Проф. Илчев: Има един голям английски
историк A. J. P. Taylor, Арчибалд Тейлър,
беше писал преди доста години в едно свое
историческо есе, че по необходимост нашата представа за миналото се оформя от
победителя. Победителят пише историята, а малко са документите от победения.
Той даже дава пример за филистимяните
от Библията. Християните традиционно
мразят евреите, а филистимяните са били
най-големите врагове на евреите според Библията и въпреки всичко, въпреки че мразят
евреите, тяхната представа за филистимяните е представата на евреите, защото филистимяните не са оставили документи
или са съвсем малко.
И все пак задължението на историка е да не
позволи на победителя да узурпира историята, така че колкото и малко да има писано
е необходимо да се има предвид.

Д-р Кънев: Добре, тогава какво може да
се вземе от историята, изучавайки я? От
една страна професионалният историк,
от друга - любителят?
Проф. Илчев: Надявам се, че няма да се вземат предвид патриотарските настроения. За
съжаление много хора вземат от историята
патриотарски настроения. Преди няколко
години бях писал един материал, бях дал
едно интервю и един колега ми казва: „Какво е това непатриотично интервю, което си
дал, антипатриотично?” И аз седнах и написах един материал за патриотизма като
занимание - „Patriotism limited”. Патриотите
казват, че при Иван Асен България е опряла
на 3 морета, непатриотите казват: „Вярно е,
но за 15 години”. Патриотите казват, че Кирил и Методий били, едва ли не, първи братовчеди на българските царе тогава, непатриотите казват: „Няма никакво значение,
важното е, че Българската държава застава
зад делото им.” Патриотите казват: “Ние
сме най-толерантни, спасили сме българските си евреи”, непатриотите казват: „Вярно е, но не сме си мръднали пръста да спасим евреите от Тракия и Македония”. Така
че трябва да сме внимателни с ползването
на историята.

Д-р Кънев: Да, аз си спомням, че проф.
Александър Фол казваше: „Внимавайте,
защото историята е такава, каквато аз ви
я напиша, защото съм по-силният историк и мога да докажа тезата си. “
Проф. Илчев: Да, това е старо изказване на
римски историк.
Д-р Кънев: Тогава логичният въпрос е:
„Защо я четем, историята? Какво вземаме от нея?“

Д-р Кънев: Виждането на едни еврейски
среди тук е, че ние през 50-та година си
продаваме евреите, за да могат да си за10

минат, така че тази толерантност зависи
от ъгъла на прочит.

Проф. Илчев: Аз няма да седна да споря с
културното аташе. Културното аташе изразява политическа платформа. Ако споря, ще
споря с колега професионалист.

Проф. Илчев: Точно така е, затова искам да
кажа, че от историята могат да се вземат
много положителни неща, но трябва да се
научим. Между другото, искам да кажа, че
нашата историография в известен смисъл,
струва ми се, е най-обективна в нашия регион. Най-малко се влияе от митологеми,
свързани с патриотизъм, национализъм и
т.н.
Преди 5 години превеждаха една моя книга в Гърция – „Родината ми, права или не”.
Това е мисъл на един американски адмирал, който вдига тост и казва: „Да пием за
това родината ни да бъде права във всички
дела, които вършим, но да пием за родината, права или не.” Това е история на външнополитическата пропаганда на балканските
държави в Европа през ХІХ и началото на ХХ
век. Аз го попитах: „Защо искаш да я издадеш?”, тя е много сложна за превод, а той
ми каза: „Защото в Гърция и след 20 години
няма да напишем такава книга, в която да
не плюем съседите си и да говорим обективно за негативните черти на собствения
си народ.” Струва ми се, че има много наши
колеги, които пишат относително обективно.

Д-р Кънев: Те така му и отговориха, не
влязоха в спор, единствено проф. Бакалов му каза: „Бъдете сигурен, че аз съм
се занимавал с митове и легенди, аз съм
богослов по образование, и такива най
нямаме точно ние, българите, за разлика от съседните ни държави.”
Проф. Илчев: Ние сме много скептично
настроени към себе си, към историята си.
Преди няколко години, помня, един от
асистентите ми беше спечелил стипендия
и отиде в Белград, стоя там 3 месеца, той
е контактно момче. Като се върна беше поразен, каза: „Проф. Илчев, не можете да си
представите, заговаряш се с някой на улицата и той почва да ти обяснява сръбската история и ти обяснява до 4 сутринта и едва е
стигнал до битката на Косово поле.” Това го
няма у нас, просто го няма. Сърбите може
би са краен пример, и македонците.
Д-р Кънев: Мисля, че и румънците, и
гърците са така.
Проф. Илчев: Румънците… много ми е трудно да правя обобщения. Не обичам да говоря
като политбюро от името на българския народ. В Румъния има великолепни историци.
Един Лучиан Гоя, написа книга за митовете
в румънската историография, в гръцката историография има много добри историци.
Една гръцка историчка написа изследване
полуетноложко, полусоциоложко, полуисторическо за настроенията в днешна Егейска Македония. Резултатът от това беше, че
тя не може да си намери работа в Гърция, в
момента работи в Англия. В Гърция й чупеха прозорците на колата. Книгата наскоро я
преведоха на български. Така че навсякъде

Д-р Кънев: Браво, че сте избрали такава
държава. Ще ви дам един пример. Преди месец, заедно с проф. Георги Бакалов
и акад. Георги Марков присъствахме на
откриването на една книга – художествена литература за хан Крум. Там беше
културното аташе на Румъния. Той веднага ги нападна, че българската история
трябва да се отърси от митове и легенди.
Визираше конкретно проф. Георги Марков, тогава беше седмица след събитията в Тутракан, след честването на епопеята.
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има колеги, които работят обективно, упорито. В Гърция има един колега, Васил Гунарис, той работи много обективно.

различни? Йозал тогава го направиха на
луд, защото беше заявил, че турците били
наследници на троянците. Имаше една такава теория. Ние по същия начин казваме
„ние сме наследници на траките”. Славяните са дошли незнайно още откъде, после
идват и българите, асимилират каквото е
останало от траките... Ами турците го правят същото… Мисълта ми е, че това са неща,
които вървят в различните историографии.

Д-р Кънев: А за Турция? Как се развиват
нещата там?
Проф. Илчев: В Турция също има колеги, които работят съвсем професионално, на съвсем европейско ниво.
Д-р Кънев: Не смятате ли, че те работят
повече в посока османското величие?

Д-р Кънев: В момента в района, в който
работя, в Разград, има техни научни специалисти. Например, на текето на т.нар.
Демир баба, където се провеждат съборите на ДПС, на последната сбирка имаше една дама, специалист от Принстън,
която беше дошла да прави определени
проучвания, да ходи на родови срещи, на
техни събирания и то на много сериозно
научно ниво. Тези хора не носят бомби,
това са глупости по нашите телевизии и
т.н. Те носят красотата на турската култура.

Проф. Илчев: Не. Има и такива, разбира
се, но мога да Ви кажа, че с един колега от
Истанбул имахме намерение да напишем
една обща книга за белите петна в българската и турската историография. За това с
какво не се занимава българската историография и с какво не се занимава турската
историография. Така че има всякакви. Но
като цяло, нашите учебници са напълнени
с много по-нисък патриотичен патос, отколкото сръбските например.

Проф. Илчев: Ние опитваме да направим
същото с гораните, да речем, в Албания, опитваме по същия начин да правим изследвания за кримските българи, бесарабските
българи и т.н.

Д-р Кънев: Но вие виждате, че дали е
ДПС, дали е „Атака”, обвинението е точно в обратното, че са много патриотични
или крайни.

Д-р Кънев: Защо една Турция успява да
прокара такава политика към хората си,
които живеят в други страни, а ние - нe?

Проф. Илчев: Е, в едно общество винаги ще
има такива, няма как. Робърт Кенеди има
една фраза, че винаги 20% от хората са против всичко.

Проф. Илчев: Турция има много повече
възможности – чисто финансови и не само
чисто финансови, има и една последователна политика, която е прокарана още от
времето на Кемал Ататюрк и до наши дни
се прокарва тази политика. Ние в нашата
политика по отношение на малцинства и
етноси се люшкаме от крайност в крайност.
От краен социалистически интернационализъм в краен национализъм. И през двете

Д-р Кънев: Разбрах Ви, значи нямате
някакъв негативизъм към турските историци, които помагат за Мегали идея,
не Мегали идея, тя е гръцката идея, но
идея за възстановяване на още един Йозал? Излязоха много книги за този пантюркизъм, който се заражда.
Проф. Илчев: Има го, но ние да не сме по-
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сме минавали. За разлика от нас, в Турция
има една доста последователна политика в
това отношение.

ти камиони, и чистачите хвърляха с лопати боклука в камионите, така се събираше
боклукът и недай си боже да попаднеш от
подветрената страна. Разликата в рамките
Д-р Кънев: Според Вас като балканист, на 35 години е колосална и те затова имат
как стоят нещата в съвременна Турция? самочувствие, те са си поставили цел, целта
Видяхте, че те вкараха 400 висши воен- им е да бъдат сред първите 7 икономики в
ни в затвора. Свършва ли кемализмът, света. Сега са някъде на 15-то, 20-то място в
според Вас?
света. И това, между другото, е един от проблемите в България, това, което опитваше
Проф. Илчев: Ами, не ми харесват нещата, проф. Бакалов навремето и проф. Марков,
които стават в Турция, аз по начало винаги според мен не беше правилно направено, но
съм бил настроен много пацифистично и не това е мое мнение – за националната докобичам армията като цяло. Направих едно трина. Това, което беше вярно, е, че българиизключение за армията в Турция, защото нът има нужда от вяра в себе си.
тя беше стожерът на светската държава в
Турция. Казаха ми, че в Турция процесите Д-р Кънев: Но трябва да има такава книса необратими, не се връщат и няма как да га. Аз съм разговарял с тях и тезата им е,
се върнат назад, дай боже никога да не се че трябва да има такава книга, но няма
върнат назад, но винаги в съзнанието ми из- хора, за да се напише.
пъква примерът с Иран, който минаваше за
най-прозападна ислямска държава. Най-до- Проф. Илчев: Разбира се, че трябва. В мобре развиваща се, най-демократична и т.н. мента се води страшна атака срещу самовсичко останало... Виждате какво стана за чувствието на българина в най-различни
един ден в Иран на практика. Така че вина- среди. И самочувствието на българина е
ги трябва да имаме едно наум.
изключително ниско. Просто някак си нямаме защитните механизми на сърбите, на
Д-р Кънев: А неоосманизмът не Ви при- гърците, дори на албанците.
теснява, така ли?
Д-р Кънев: Обяснете малко повече тази
Проф. Илчев: Не, не че не ме притеснява, теза, защо тази атака и откъде? Аз само
но… Той е в известен смисъл и естествена споменах Сорос, Вие се съгласихте.
реакция на един народ, който придоби самочувствие през последните 30 години. Проф. Илчев: Това беше само един от симпЗащото, ако прочетете книгата на Орхан томите. Трудно ми е да го кажа, но ето, виПамук „Истанбул”, виждате един унил, жте и медиите. По едно време една от меупаднал град, меланхоличен, живеещ със диите, не мога да се сетя коя, една от телеспомен за някакво бавно рушащо се отми- визиите, си беше поставила за цел всеки ден
нало величие, но това е докъм 60-те годи- сутринта да има една позитивна новина. И
ни. Аз си спомням, когато за първи път не издържаха дълго… с това нещо. Много е
отидох в Цариград, бях студент, имаше сту- трудно, аз съм се занимавал години наред
дентска екскурзия, значи, това трябва да е с пропаганда, политическа манипулация
било ‘75-6-та година. Цариград беше един и т.н., даже хората, които смятат себе си за
мръсен, неприятен град, по улиците имаше критично настроени, за обективни, когато
огромни купчини боклук и вървяха откри- са подложени на ежедневна атака, съвсем
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неусетно, и това е закон, са подложени на
политическа манипулация и мнението им
се променя.

партизанчета, млади комсомолци, които
тогава са 20-30-годишни. На практика това
поколение управляваше до 80-те години,
когато започна да се подменя, полека-лека,
но не успя да се подмени докрай. През ‘89та година беше изметено, настани се нов
елит. Чудил съм се дали един 8-милионен
народ има генетическата банка да изтърпи
толкова големи промени в рамките на 120
години. Историята е много унищожителна.

Д-р Кънев: Без да го разбираме, без да
мислим малко… Откъде идва това?
Проф. Илчев: Аз се чудя понякога откъде
идва това… Значи, ние изпълняваме половината от стиха на Дебелянов, само рушим,
не изграждаме, а неуморно рушим. Всъщност, погледнете дори последните месеци,
дали има някаква градивна идея. Министър-председателят, самият той си го е измислил, казва: „Ние строим”. Значи, това
все пак е нещо градивно. Много са малко
градивните неща, вижте в образованието,
колко неща се изграждат нови.

Д-р Кънев: Дали един народ може да
изтърпи толкова катаклизми на политическо ниво. Всичко това, доколкото Ви
разбирам, води до някакви последствия
в генния потенциал?
Проф. Илчев: В психиката, да, да, да… И при
това всеки политически елит идва с ругатни
за предходния. Ругатни, критики, обяснения, че предишният е докарал България до
катастрофа. В съседните нам държави не е
точно така. Може би единствената държава,
която се доближава в това отношение към
нас, това е Гърция.

Д-р Кънев: Но каква е причината, не че
подозирам някакъв гамбит…
Проф. Илчев: Не, не подозирам някаква
конспирация срещу България. Мисля, че е
нестабилна националната ни психика. След
Освобождението начело на България застават хора, които на практика не са били участници, с малки изключения, в националноосвободителните борби. Тези хора, тъй като
са твърде млади, на практика управляват
България в различни комбинации до войните. Войните тотално смазват България и на
преден план излиза един абсолютно нов политически елит на БЗНС, земеделците, който се проваля. Идва нов политически елит,
който не е свързан с управляващите преди
войните, но не е свързан и със земеделците. Този елит пак е съставен от сравнително
млади хора, половината са четиридесетина
годишни. Повечето от тях управляват до
края на Втората световна война. Този елит,
от ’44-та до края на ’48-ма година на практика бива унищожен. Къде физически, къде
го лишават от участие във всякакво управление. После, изгражда се нов елит, идват

Д-р Кънев: Смятате, че в една Турция например има приемственост?
Проф. Илчев: Там има приемственост, дори
в Сърбия има по-висока приемственост, отколкото при нас, в Румъния има по-висока
приемственост, отколкото при нас.
Мисля, че трябва да се изгражда самочувствието на българина, защото българинът, без
да изпадаме в патриотарство, е дал не малко на света, като се има предвид, че не сме
голям народ в крайна сметка. Не живеем в
някаква държава с особено големи минерални ресурси. И въпреки всичко, както казват
„колко сме бедни”, аз казвам, ами, не сме
бедни. Ние живеем на нивото на горните
20% от населението на тази земя. Това хич
не е малко за един народ като нашия. Защото в тези 20% живеят най-високо развитите
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индустриални нации и живеят държавите с
огромни минерални ресурси, от които в момента се ползва целият свят. Ние нито едното имаме, нито другото и въпреки всичко
сме в горната пета. Друг е проблемът за разпределението на ресурсите. Това вече е съвсем различно.

видят действително учители, които искат
да се развиват, които искат да бъдат добри,
които искат да поведат след себе си децата
и е наистина удоволствие да се работи с тях.

Д-р Кънев: Вие сте ректор на най-големия университет в България. Позволете
да Ви поздравя с Вашите колеги, които
успях да спечеля за пътя, по който ние
като дружество вървим – визирам проф.
Христо Матанов, проф. Бакалов, проф.
Васил Гюзелев, проф. Марков – той не е
Ваш служител, но е колега.

Проф. Илчев: Ами учителите са изключително важни. Може би не случайно в една
от най-бързо развиващите се държави в ЕС,
Финландия, учителите са поставени на пиедестал. Те са с най-високите заплати, хайде
да не абсолютизираме парите, но с най-добри възможности за развитие, държавата ги
обгрижва, създава условия, за да могат те
действително да станат по-умни хора.

Д-р Кънев: Но на учителите, какво да им
кажем, какво да е посланието към тях?

Проф. Илчев: Колега, разбира се,
Д-р Кънев: Да, това е разковничето, обгрижване на учителя от държавата.
Да, благодаря Ви.

Д-р Кънев: Те с удоволствие идват на нашите походи и семинари. Защото, може
би проф. Христо Матанов го каза най-добре: „Докторе, ти ме спечели с това, че
видях унижението в очите на учителите.” Вашите колеги, учители, визирам
по история, по другите предмети, наистина се чувстват като втора ръка учители, като по-смачканите. Дори проф.
Матанов на нашите семинари говори не
толкова за битката при Анкара и Бедреддин, а за смисъла от историята, за повдигане на тяхното самочувствие. Там е
зрънцето, според мен. И ние с проф. Матанов го открихме. Бихте ли ни казали
какво е Вашето мнение, какво да направим?
Проф. Илчев: Аз се радвам, че колегите
участват в такива мероприятия. За мен е огромно удоволствие, когато видя човек, който има интерес. Може да не е интерес към
моето нещо в историята, но човек, който по
принцип има интерес, е човек, който иска
да се развива. Затова, предполагам, колегите разсъждават по същия начин, когато
15

В аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” проф. дин Иван
Илчев обяви академичната 2011/2012 г.
за открита. След словото на ректора на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски” препълнената зала се изпълни с бурни аплодисменти.
Поздрави за новата академична година
са изпратени от президента на Република България, от ректорите на Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”, Стопанска академия –
Свищов „Д. А. Цанов”, от министъра на
вътрешните работи и т.н. Министърът
на образованието, младежта и науката
– проф. Сергей Игнатов, лично поздрави преподавателите и студентите на
Софийския университет.
Към колегите и първокурсниците се
обърна и председателят на Студентския
съвет – Цвета Георгиева. Проф. Илчев
лично връчи книжките на студентите
лауреати от национални и международни олимпиади. Предлагаме на вашето
внимание пълния текст на словото на
ректора – проф. дин Иван Илчев:
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Уважаеми колеги, студенти първокурсници, студенти старокурсници, преподаватели, служители, гости на нашето тържество, поздравявам всички ви с първия
учебен ден на сто двадесет и четвъртата
учебна година на българската „Алма Матер“.
Струва ми се, че всички очакват на първия
учебен ден да се каже нещо значително,
нещо различно. Но не се ли изприказвахме? На нас, преподавателите, това ни
е и професия, и участ – да приказваме. Но
се уморяваме.
Политиците умора нямат.
Учебната година започва в смутно време.
Последните няколко дни показаха непригледната картина на това, което се случва, когато не се прави дългата крачка от
говоренето до правенето.
Това, което се случва, е и заради образованието. Заради липсата на образование.
На качествено образование. Сурогатното
образование ражда сурогатна култура.
Смутно време е, защото от години искат
да подменят нашата България – България
на духа, на мисълта, на Джон Атанасов,
на Златю Бояджиев, на академик Балан
– с България на келепира, на еднодневки,
наричани фамилиарно Иванки, Петранки,
на измислени, но разглезени преходни величия.
Вашата държава, колеги, нашата държава, дава за вашето образование малко, но
от сърце. Всъщност не съм прав – дава
много, но в бъдеще време.
В следващия месец ни предстои да чуем
как всички кандидати за славата се кълнат в образованието. В бъдеще време.
Както са го правили досега. Защото това,
което става сега в страната, е същото,
което става с висшето образование – сещаме се за решителни мерки едва когато
ситуацията гръмне.
Не случайно казвам това. Защото Софийският университет „Св. Климент
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които обучава.
Да бъдем реалисти – на някои от вас правото да се наричате студенти на българската Алма Матер бе дадено донякъде в
аванс, къде поради демографската криза,
къде поради нароилите се у нас училища,
които гордо, но не дотам справедливо се
кичат с титлата университет, къде поради това, че много от вашите съученици
заминаха да учат в държави, в които обществото не говори, а работи за качествено висше образование – пожелавам ви
да сте достойни за това, което сте получили. Американският философ Даниел
Бурстин казва: „Можете да вкарате човек
в университета, но не можете да го накарате да мисли.“
Ние искаме не да ви накараме, но да ви
подтикнем да мислите.
За това трябва да се чувствате свободни.
Недейте вярва на авторитети, ако те не

Охридски» рядко се е съгласявал с нашите
управници. Не от инат. Защото е искал
вие да получите това, което заслужавате
– най-доброто! И защото е искал граматическото време, което те използват, да
не е бъдеще, а минало. Не «ще направим»,
а «направихме». Защото сега едва ли има
държава в Европа, в която да се дават
толкова малко средства и да се обръща
толкова малко внимание на висшето
образование и науката, на качественото
висше образование и наука.
Уважаеми колеги първокурсници, поздравявам ви с това, че сте станали част от
25-хилядния колектив на единствения
университет у нас, забележим в световните класации. Университет, който през
миналата година в първия национален рейтинг бе на първо място сред държавните
университети в двадесет и три от двадесет и пет професионални направления, в
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са доказали пред вас, че са достойни за вярата ви. Спорете!
Не допускайте страх за оценка, страх от
присмех да ви накарат да замълчите.
Спорете!
С ректора, с декана, с преподавателите, с
колегите. Защитавайте собственото си
мнение, не повтаряйте папагалски чуждото.
Спорете!
Ще ви убеждават, че знанието няма
значение – не им вярвайте! Че простащината побеждава интелекта – не им
вярвайте! Че в бъдеще ще се слуша някой
си Пешо или Велина, а не Бетовен – не им
вярвайте!
Че книгата си отива – не им вярвайте!
Че образованието у нас е дял на неуспелите – не им вярвайте! Че е важно портфейлът ти да е пълен, а главата може и
да е празна – не им вярвайте!
Че моралът и любовта към родината са
отживелици – не им вярвайте! Бъдете
такива, каквито сте!
Но не очаквайте, че обществото ще оцени достойно усилията ви. По страниците
на вестниците ще има интервюта с мимолетни герои, въртящи източени бедра
пред камерите, но няма да има интервю
със студент, спечелил голяма научна награда, няма да има разговор с носителите
на наградата „Питагор” за наука, с тези,
които тласкат България напред. Така е
устроен светът.
Старофренският поет Кретиен дьо Троа,
за когото ще учите тук, в Университета,
казва:
„Но три неща на този свят
изисква всеки занаят:
усилие, упорство, ум –
без тях ще вдигаш само шум...”
През изтеклата година Университетът
се бори за различни каузи. Бореше се за
достойнството си. Древните казват:
„Ако загубиш пари – не си загубил нищо,

изгубиш ли честта си – изгубил си много,
изгубиш ли смелостта си – загубил си
всичко.” Да не губим смелостта си. Нужна ни е!
Знаем, че както и да ни уверяват, няма
да изчистим България за един ден – много дни, седмици, месеци и години ще ни
трябват, но да не губим смелост.
И да завърша с това, което съм казвал нееднократно:
Млади колеги, когато попиташ някого
къде е учил и той отговори – „В Университета” – никой не задава друг въпрос.
Щото за българина Университетът с
главна буква е Софийският университет
„Св. Климент Охридски”.
Пожелаваме на първокурсниците успешен
път, предприемчивост и амбиция в новия свят, който ще градите, свят много
по-широк от границите на родината ни.
Искам да поздравя родителите и близките ви, които са били винаги до вас. А на
преподавателите ви да пожелая енергия
и инат.
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Франц Бабингер

РЕДАКЦИОННО
Настоящият материал („Хрониката на
Дукас“) е част от книгата „Шейх Бедреддин,
син на кадията от Симав”. В броеве 5, 7, 9,
11 и 13 на „Списание Път” представихме
автора Франц Бабингер (1891-1967) и три
поредни глави от книгата: „Живота на шейх
Бедреддин”, „Османски извори” и „Хроника
на Ашъкпашазаде и Хроника на Мевлана
Нешри”, както и глава „Обобщение”.
Продължаваме традицията във всеки
следващ брой на списанието, посветен
на организирания от дружеството поход
„По пътя на Бедреддин”, тази година 15ти поред, да представяме по една глава
от книгата на забележителния немски
културолог и османист.
Целта на редакционния екип е в научен
оборот да влязат колкото може повече
непревеждани материали за един малко
изследван период от българската и
европейска история.
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Титулна страница на книгата на Франц Бабингер

ХРОНИКАТА НА ДУКАС
Както вече подчертахме по-рано, а и данните на османските извори със сигурност
потвърдиха това впечатление, сведенията за същността на посоченото бунтовническо
движение не биха били предадени добре, ако не разполагахме в описанието на Дукас
с едно особено ценно допълнение и потвърждение. То е особено ценно заради това,
че информацията му се основава на хроники на очевидци и че самият той впрочем се
установява съвсем близо до мястото на действието. Живее във Фокеа, срещу Смирна, където
около 1450 г. работи като писар на тамошния генуезки администратор на общината1. Към
това можем да добавим и още едно важно обстоятелство – изключителната достоверност
на изложението. „Любовта му [на Дукас] към истинността е несъмнена, а по точност далеч
надминава Халкокондил”, казва с право К. Крумбахер2 за Дукас. По-долу ще представя
един немски вариант3 на откъса, въз основа на изготвеното от Имануел Бекер издание на
“Historia Byzantina” (Бон, 1834 г., стр. 111 - 115)4. В разказа особено ясно са изразени „онази
жива представа и онова драматично вълнение”, които се славят като особено предимство
на историческото произведение, написано на простонароден гръцки език.
„През онези дни в планинската местност, която е разположена на входа на
1
Срвн. Карл Крумбахер, “Geschichte der byzantinischen Literatur“, 2-ро издание, Мюнхен, 1897 г., стр. 305.
2
К. Крумбахер, на посоченото място, стр. 306
3
В някои отношения се отклонявам от превода на К.  Дитрих в неговите “Bysantinischen Quellen zur Länder- und
Völkerkunde“  (Лайпциг, 1912 г.), том II, стр. 47 и сл. („Ein türkischer Kommunist“).
4
За текста трябва да се отбележи, че на стр. 112, 14 трябва да се чете ὡς οὐϰ ἔστιν вместо ϰαὶ οὐϰ ἔστιν. Стр. 114, 8 и
сл.: ϕϑάσαντες ϰαὶ ϰροτήσαντες са nominativi absoluti; предмет на изречението са турците, към παρεδόϑησαν  се отнасят дервишите. Срвн. стр. 114, 22 и сл.
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Йонийския залив, източно от остров Хиос, и е наречена от народа Стиларион5, се появява
един обикновен турски селянин. Той проповядва пред турците доброволната бедност
и учи, че с изключение на жените всичко трябва да бъде общо – храната, облеклото,
добитъкът и земеделските пособия. „Аз” – казва той – „ще използвам твоя подслон като
мой, ти ще ползваш моя като твой, всичко е общо с изключение на жените.” След като
примамва местното население към тази вяра, той се опитва чрез хитрост да спечели и
приятелството на християните. Той издига лозунга, че всеки турчин, който отрича вярата
на християните, е безбожник. Всички негови съмишленици по убеждение се стараят да
бъдат гостоприемни спрямо всички християни, които срещат и да ги почитат като божи
пратеници. Самият той обаче ежедневно изпраща вестители в институциите и духовните
власти на о. Хиос и заявява своята гледна точка, че никой няма да постигне пълно спасение
на душата, освен ако не живее в хармония с християнската вяра. По това време на острова,
в манaстира, наречен Турлоти6, живее един стар критски монах. Фалшивият свещеник
праща при него двама от своите ученици, дервиши, с подстригани и непокрити глави, с
боси крака, облечени с една единствена одежда, чрез които му съобщава следното: „Аз
живея същия живот на разкаяние като теб и почитам същия Бог, на когото служиш и
ти; и идвам при теб, като нощем безмълвно прекосявам морските вълни.” Примамен от
фалшивия свещеник, истинският сам започва да разпространява безсмислици сред хората
с думите: „Когато живях на о. Самос, този човек водеше заедно с мен отшелнически живот.
Сега той всеки ден идва при мен, говори и общува с мен.” И още много други странности
и небивалици разказваше той пред мен, автора. Споменатият по-горе син на Шишман,
който бива назначен от Мехмед за управител на областта, събира въоръжени сили срещу
фалшивия свещеник и настъпва срещу него, но не успява да проникне през тесните проходи
на Стиларион. Стиларионци обаче, над 6000 души, окупират недостъпните дефилета и
убиват Шишман, а с него и цялата му войска. Оттогава цялото множество, което подкрепя
Бюрклюдже Мустафа (Περχλιτζία Μουσταφά), – именно така се казва той – с още по-силна
вяра в измамника издига името му над това на Пророка. Те дават наставления хората да
не слагат на главите си т. нар. шапка zarkula (ζαρκουλά7), а да носят само една единствена
дреха, да не се забулват и да обичат християните повече от турците.
Мехмед, наместникът на управителя на Лидия, заповядва на Али бей да тръгне
с всички въоръжени сили на Лидия и Йония срещу стиларионците. Последните обаче
окупират проходите към планината. И когато по-голямата част от противниковата
войска стига до тези дефилета, тя бива напълно изтласкана от селяните, така че Али Бей,
заедно с една съвсем малка част от хората си, с мъка успява да се спаси в Маниса. Когато
Мехмед научава вестта за това събитие, той изпраща там сина си Мурад, който е едва
5
Срвн. Вилх. Томашек, „Zur histor. Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Sitzungsberichte der philos.-histor. Klasse
der Kais. Ak. der Wiss.“, том 124, Виена,1891 г., стр. 30: „Планинският масив от варовикови скали на Мимас завършва на Север
с Μέλαινα ἂϰρα, на турски – Карабурун (в по-късни портолани - Калаборно). Мореплавателните карти посочват наблизо бреговия навигационен знак К. Стилари (Стилар, Стелар, Стеллар)”. Кориолано Чипико споменава в своята хроника за
начинанията на венецианския мореплавател Пиетро Мочениго (1472 / 74 г.) „un luogo che ora si chiama Stilari”. Срвн. Г. Сатас,
“Documents inedits”, том VII, стр. 275. – Изображения на местността предоставя А. Филипсон, „Reisen und Forschungen im
westlichen Kleinasien“, брой 2, 172 –ри допълнителен брой на “Petermann’s
6
Не мога да открия тези манастири на никоя от достъпните ми карти; доколкото ми е известно, гръцките манастири
в повечето случаи носят две имена – едното е на населеното място, а другото – на светеца, на когото са посветени. Срвн. А.
Карава: “Τοπογραφια της νησου Χιου”, Хиос, 1866 г.
7
Има се предвид перс.-тур. дума zer-kulah; срвн. за това Й. ф. Хамер, „Geschichte des osm. Reiches“, I, 179, 596; още Ду
Канге, “Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis”, I, 458 (Лугд. Батав., 1686 г.) и Й. Леонклавий, “Pand. Histor. Turc.”,
глава 21, стр. 120. Срвн. още Дукас, откъс 23, стр. 134, според който османците са се различавали по белите (λευχόχροα) или
червени (χοχχινοβαφές) zarkula.

22

дванайсетгодишен и се придружава от довереника8 Баязид бей, заедно с тракийската
войска. Последният вдига на крак всички въоръжени сили на Витиния, Фригия, Лидия и
Йония и се отправя към онези непроходими местности. Който реши да мине оттам, бива
безпощадно покосен - старци и деца, мъже и жени. С една дума, хора на всякаква възраст
биват безмилостно заколвани, докато войските сами не проникват в планината, където са
се укрепили дервишите (всъщност „едноодеждните”, monochitones). Води се люта битка, в
която загиват много войници на Мурад. Най-накрая обаче дервишите, заедно с фалшивия
свещеник, се предават. Те са заловени и оковани биват завлечени в Ефес. Тогава намират
онзи измамник, след което безмилостно го изтезават с всякакъв вид мъчения, без да успеят
да го вразумят и да го откажат от погрешното му вярване. Завързват го за една камила,
разпъват го на кръст, с разперени ръце, заковани с пирони върху дъска,9 и го разхождат
така из града като символ на своя триумф. Привържениците му обаче, които не искат да се
откажат от лъжливото учение на своя господар, биват избити пред очите му10. От устите
им се чуват само думите: “dede sultan, erisch”11 (τετε σούλταν έρής), т. е.: „Татко султан, ела!”
Сред тези викове, те радостно посрещат смъртта. Известно време сред привържениците му
се разпространява убеждението, че той не е мъртъв и че все още е жив. Към тази илюзия се
придържаше и онзи монах, с когото говорих относно въпросните събития. Именно когато го
попитах какво смята за това, той ми отговори, че онзи изобщо не е умрял, а се е преместил
на о. Самос и води там стария си начин на живот. Нито вярвам на тази глупост, нито се
замислям за това. Баязид минава заедно с младия Мурад през Азия и Лидия и нарежда
всички турски монаси, живеещи доброволно в бедност, които среща по пътя си, да бъдат
изтезавани и убити.”

8
Изразът μεσάζων отчасти е разбран погрешно. Срвн. италианския превод у Бекер (който казва просто “mesazonta”)
на посоченото място, стр. 409: mesagio, като се придържа към итал. “messagio”(?). Още К. Дитрих, на посоченото място, II, 48,
10, го превежда като „който е на средна възраст”! В действителност изразът означава „доносчик, посредник”, а на по-късен
етап „довереник”. Й. ф. Хамер го сравнява много добре с турско-арабското “mabejindschi” („Geschichte des osman. Reiches“
I, 636), с чийто смисъл напълно се припокрива, най-вероятно неправилен превод на турския израз на гръцки език. По-късно
много често (срвн. напр. Б. Францес 200, 22; 230, 17) изразът се среща при по-ранни византийски автори, като други езици
също имат подобни понятия (срвн. лат. internuntius!). Срвн. за това Й. ф. Хамер, „Staatsverwaltung“, том II, стр. 58. Още Дукас,
стр. 227, 14 и сл.
9
В някои отношения се отклонявам от превода на К.  Дитрих в неговите “Bysantinischen Quellen zur Länder- und
Völkerkunde“  (Лайпциг, 1912 г.), том II, стр. 47 и сл. („Ein türkischer Kommunist“).
10
За текста трябва да се отбележи, че на стр. 112, 14 трябва да се чете ὡς οὐϰ ἔστιν вместо ϰαὶ οὐϰ ἔστιν. Стр. 114, 8 и
сл.: ϕϑά σαντες ϰαὶ ϰροτήσαντες са nominativi absoluti; предмет на изречението са турците, към παρεδόϑησαν  се отнасят дервишите. Срвн. стр. 114, 22 и сл.
11
Срвн. Вилх. Томашек, „Zur histor. Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Sitzungsberichte der philos.-histor. Klasse
der Kais. Ak. der Wiss.“, том 124, Виена,1891 г., стр. 30: „Планинският масив от варовикови скали на Мимас завършва на Север
с Μέλαινα ἂϰρα, на турски – Карабурун (в по-късни портолани - Калаборно). Мореплавателните карти посочват наблизо бреговия навигационен знак К. Стилари (Стилар, Стелар, Стеллар)”. Кориолано Чипико споменава в своята хроника за
начинанията на венецианския мореплавател Пиетро Мочениго (1472 / 74 г.) „un luogo che ora si chiama Stilari”. Срвн. Г. Сатас,
“Documents inedits”, том VII, стр. 275. – Изображения на местността предоставя А. Филипсон, „Reisen und Forschungen im
westlichen Kleinasien“, брой 2, 172 –ри допълнителен брой на “Petermann’s Mitteilungen“, Гота, 1911 г., изобр. 10 и 11. Срвн. стр.
46.
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РЕДАКЦИОННО
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”, издавани във връзка с похода на
Бедреддин, ще публикуваме текстове от
книгата, част от Пътя по който вървим.
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Двама привърженици на религиозното
единение на християни и мюсюлмани през
ХV век: турчинът Бедредин от Самавна и
гъркът Георги Трапезундски
Мишел Баливе (Париж)

ХV век бе време на дълбоко разделение на християнството: източните и западните
християни, подир много векове на пропуснато сътрудничество и помирение, окончателно
се разделиха в атмосфера на неразбирателство и открита враждебност. Нещо повече,
католическото единство започна да отслабва и средновековното схващане за
“християнството” се отслаби под ударите на Голямата схизма, националните
противопоставяния и зараждащия се хуманизъм. По същото време на Изток православието
се сви в две непримирими политико-религиозни групировки, чието противопоставяне
кристализира по време на събора във Ферара и Флоренция (1438-1439 г.): борбата между
латинофили и противниците на Унията се изостри и всички имаха усещането, че
единствено изчезването на една от двете групировки може да върне единството на
византийското християнство.
Настрани от този дух на разединение, който обхвана “враждуващите братя”,
проблесна, може да се каже, “допълващо явление”: в пряка връзка с новия дух на
хуманизма мнозина в латинския и византийския свят търсеха да разширят своя
интелектуален хоризонт, да премахнат старите предразсъдъци, да задоволят своето
желание за културно обогатяване в нови посоки. Мюсюлманският свят биде
облагодетелстван от това ново състояние на духа. Византийските и западни хуманисти с
интерес се обърнаха към странната общност, каквато за тях представляваше ислямската, и
малко изненадващо – толерантността и различността, които те отказваха на своите
съперници, често се проявяваха при тяхното откриване на мюсюлманския свят.
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Прочее, в османската държава в хода на политическата експанзия едновременно
съществуваха две отделни течения на мисленето. Войнствената експанзия, която
схематично може да се нарече “духът газѝ”, съществуваше като основен психологически
двигател, за да се осмислят военните успехи на турците в Европа.1 Но в противовес на този
дух за свещена война продължи да се развива чрез усилията на религиозните братства
мевлеви, бекташи, хуруфи, представящи религиозната различност, старата синкретична и
толерантна тенденция на селджукския Анадол, чийто най-известен представител през ХІІІ
в. бе Джеляледин Руми.
Освен това, значителното увеличаване на християнския елемент в границите на
новата османска държава след превземането на Цариград подтикна султаните да приемат
римо-византийската имперска идеология.2
Преплитането на тези различни мюсюлмански и християнски идейни течения,
настроени към сближение между двата свята, направи възможни, а същевременно желани
в очите на някои теоретици, различните повече или по-малко синкретични опити за
единение на религиозните традиции при наличието на една нова общност.
Двамата най-възторжени дейци на сходни опити бяха две личности, породени от
съседна географска среда – шейхът Бедредин от Самавна, близо до Одрин (1358/59-1419),
и критянинът Георги Трапезундски (1395-1484).
Бедредин, според “Животопис на шейх Бедредин” (Menâkib-i Seyh Bedreddin),
принадлежащ на перото на хафъз Халил, внук на шейха, имал двойнствено потекло:
селджукско по баща и християнско по майка. Той принадлежал към онова първо турско
поколение, родено на европейска земя в резултат на турското заселване в Тракия, довело
до дълбоко етническо размесване.3 “Произлязъл от две раси” както Дигенис от
византийския епос, преживял част от своя живот в политически не твърде стабилни
завоевателни походи, обусловен от своя смесен произход, Бедредин се опитал да примири
двете наследства, на които бил рожба.
Неговият дядо Абдул-Азис участвал в първото завоевание на газите в Румелия, по
време на което различни турски военачалници, редом и наравно с османците, придобили
владения, частично разположени в Тракия.4
Изглежда също, че мнозина неосмански бейове заели някои служби около
султаните5; това е, което обяснява някои мотиви за опълчването на шейха от Самавна,
който при това произхождал от съюзниците, а не от подчинените на османците; а по
причина на своя знатен селджукски произход той не смятал като задължение приемането
на османското върховенство за легитимно.
Израил, бащата на Бедредин, след превземането на Димотика, се оттеглил в
селището Самавна (̉Αµµόβουνον	
  	
  на 25 км от Одрин) и се оженил за дъщерята на
византийския управител на това място. От този брак се родил Бедредин през 760 г.
(=1358/59) в църква, станала обиталище на семейството. Неговата майка на име Мелек
приела исляма според “Животописа” (Menâkib) заедно с хиляда свои родственици.6
Традицията за бракове между различни религии продължила в семейството на Израил, тъй
като Бедредин по време на пребиваването си в Египет се оженил за робиня-християнка, а
пък неговият син Исмаил взел за жена племенницата на арменски свещеник от Енос.7	
  
След като бил превзет Одрин (1369 г.) семейството на шейха се преселило в този
град и тук младият Бедредин усвоил основите на мюсюлманската религия под
ръководството на своя баща. На двадесет години той отишъл в Бурса и Коня, за да
продължи своето учение. След това отишъл в Йерусалим и Кайро, където бил приобщен
към тасавуф от шейх Хюсейн-и-Ахлати (преди да извърши поклонение в Мека през 1383
г.). При завръщането си в Кайро той известно време имал за ученик сина на мамелюкския
султан Мелик-и-Захир Беркук.След пътуване до Персия към 1404 г. окончателно напуснал
Египет и се установил в Анадола, където започнал да разпространява своите, достигнали
зрелостта си, възгледи.8
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Намираме го в Коня, Айдън, Сьоке, Смирна да проповядва между тюркменски
шиити (алеви) и сред неосманските владетели на Анадола (Караманоглу, Гермиян,
Исфендияроглу) – прочие в среда, противостояща на османската експанзия.9 Възходът на
османската династия, която претърпяла наистина голям удар след поражението на султан
Баязид І (1389-1402) в битката при Анкара през 1402 г. срещу Тамерлан, е последван от
период на династически борби, по време на които тюркмените от Мала Азия отхвърлили
военната си зависимост спрямо Баязидовите наследници. Бедредин се възползвал от
османското отслабване, за да утвърди своя авторитет в цял Анадол.
Неговата популярност е такава, че според “Менакъб” той бил известен извън
границите на Мала Азия. Именно тук авторът на “Животописа” отбелязва любопитен
епизод, от който се вижда, че генуезкият управител на Хиос, когато чул да се говори за
шейха, го поканил да дойде да разпространява своето учение на острова: “Всичко това,
което става около шейха е чудно, казвал управителят пред църковните велможи на
острова. Поканете го като голяма турска личност, дайте му всички условия. Той може да
ни разгадае мистериите на Месията (sirr-i Mesih). Моля ви приемете го с Божия помощ.”
На желанието на техния господар свещениците и монасите отговорили: “Нека поканим
този велик мъж, може би той ще приеме да ни изслуша. Той би могъл да ни разкрие
тайните на Божието послание (sirr-i Rasûl)…” Управителят казал на своя син: “Иди и ти
също. А пък аз ще остана в крепостта (kal’ada), докато той дойде. Нека той да бъде при нас
много дни.” Бедредин приел тази покана и пребивавал десетина дни в Хиос, където имал
интересни общувания с гражданските и църковните власти, за които по-подробно ще се
спрем по-нататък.10
След това кратко пребиваване в немюсюлманска среда шейхът се върнал в Одрин,
където прекарал в медитация седем години. През този период известността му нараснала и
той бил обграден от много ученици.11
Благодарение на своя престиж като мистик и учен той бил забелязан от Муса, един
от османските наследници, които оспорвали Баязидовото наследство. След като се
установил в Одрин през 1411 г. Муса издигнал шейха на важния пост кадъаскер (съдия на
войската), съдействайки също за разпространение на учението на шейха и нарастване на
неговата известност.12
След гибелта на Муса (1413 г.) неговият победител султан Мехмед І се задоволил
да заточи учения в Никея с богата пенсия.
Именно в Никея Бедредин установил връзка със своите най-ревностни ученици
Торлак-ху-Кемал и Бьорклюдже Мустафа, които не закъснели открито да се опълчат срещу
османците в името на универсалистичните и колективистични идеи на шейха, докато пък
самият той под претекст да отиде на поклонение, отишъл в Кастамону, а после в Синоп,
където се поставил под покровителството на Исфендияроглу – тюркменската династия,
съперник на османците.13
По-късно се отправил към Крим и Влахия, където войводата Мирчо І Стари (13861418), с когото той установил тесни връзки по времето, когато бил кадъаскер, му оказал
подкрепа.
Тогава той направил усилена антиосманска пропаганда в граничните дунавски
провнции с помощта на християнския войвода, приканвайки с послание всички недоволни
– християни и мюсюлмани шиити, т.е. подтиснатите социално и икономически, да се
сплотят около него, за да се борят срещу османското владичество.14
Войските на Бедредин били разбити от великия везир Баязид паша, а шейхът –
пленен и отведен при султана в Сяр, където бил тържествено осъден пред улемите – от
уважение към неговата ученост и благороден произход. Изтъкнатите мотиви за осъждането
му са противоречиви; присъдата била продиктувана както от причини с политически, така
и с религиозен и морален характер. Според “Менакъб”, Бедредин бил обявен за отговорен
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за надигането на Торлак-ху-Кемал и Бьорклюдже Мустафа, както и за престъпленията на
един разбойник, наречен Айджилоглу.15
Османските историци предлагат за процеса повече подробности, които ни
осведомяват за главните възгледи от идеологията на Бедредин: шейхът бил осъден, че е
смутил обществения ред, защото желаел да изземе частната собственост и да установи
общност на благата. От друга страна, той проповядвал, че няма различия между религиите
и пророците. Вменено му било също, че желаел да мине за пророк и че е прекрачил
забраните на мюсюлманската религия. Шейхът се защитавал пункт по пункт срещу
съдещите го, но според някаква традиция той накрая сам подписал присъдата си. Той бил
обесен през 1419 г или 1420 г. на пазарния площад в Сяр, а неговите имоти били
възстановени на наследниците му. След деня на неговата екзекуция неговите ученици
погребали тялото му в тюрбето на града; оттук неговите кости били пренесени в Истанбул
през 1924 г.16
Политическата и религиозна значимост на Бедрединовото учение и движение
дълбоко впечатлили неговите съвременници. Влиянието му било пряка причина за големи
надигания, насочени срещу османската власт в Анадола във времето, когато той самият
организирал привържениците си в балканските провинции според някакъв ръководен план,
установен изглежда в по-ранна дата. Учениците на шейха – покръстеният евреин Торлакху-Кемал и Бьорклюдже Мустафа (вероятно по произход от Самос) разпространили
учението на своя учител в шиитски, еврейски и християнски среди в Анадола – едната
около Маниса (някогашната Магнезия), другата в областта на Смирна (Измир).
Движението на Торлак имало своя рекрут сред голямата еврейска колония в
Маниса, както и сред дервишките братства и тюркмените в областта. Застанал начело на
3 000 души, бунтовникът бил победен и обесен през 1417 г. 17
Въстанието на Бьорклюдже също било голямо. Тази личност обединила под
знамето си над 10 000 воини, които, след като се установили в планината Карабурун на
изток от Смирна, на два пъти разгромили османските войски: беят на Айдън Александър
Шишман бил убит, а неговият наследник Тимурташ-паша Заде Али, на свой ред победен,
спасил живота си чрез бягство. Известен за размаха на въстанието, султан Мехмед І (14131421) изпратил срещу Мустафа големи военни сили под командването на принцанаследник Мурад и великия везир Баязид паша. Те успели да победят въстаниците и
техният предводител бил екзекутиран в Ефес.18 Късновизантийският историк Дука (14001470) ни е оставил подробен разказ за въстанието, който е точно свидетелство за социалнорелигиозното учение, проповядвано от ученика на Бедредин.19
Разказът за тези три почти едновременни въстания, предизвикани от учението на
шейха от Самавна, позволява да се направят някои заключения.
Роден в наскоро завладяна от османците територия от майка-християнка, син и
внук на завоевателите гази, които се смятали за равни на османците, а не за техни васали,
бързо приобщен към учението тасавуф, шейхът обединил в личността си главните сили,
които можели да се противопоставят на централизираната султанска власт. Той успял за
кратък период да обедини срещу османската власт всички недоволства – социални,
етнически, религиозни или икономически: бедното селячество, хетеродоксните дервиши,
християните, евреите, шиитите и тюркмените номади били привлечени поради различни
причини от религиозния универсализъм и общността на собствеността, проповядвани от
Бедредин.
Неговият селджукски произход, според “Менакъб”, го свързвал чрез особена
племенна солидарност с туркоманските династии на Анадола, с които той поддържал
тесни връзки през цялата си дълга кариера в Алепо, Караман, Айдън, Синоп. Всички те
отхвърляли владичеството, което се опитвали да наложат наследниците на Осман над
целия тюркски свят в Мала Азия, в името на своя социален (номадизма), религиозен
(шиизма) партикуларизъм, а също и в името на митичните си генеалогии със
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средноазиатски произход, които опровергавали цялата легитимност на върховенството на
владетелите в Одрин. В съответствие с тюркменската душевност, някои племенни легенди
може наистина да са били психологическите основания, които възпламенявали
противопоставянето на османците.
Легендата за Огуз е добър пример. Родоначалникът на огузкия род имал шест сина.
Един ден той ги изпратил на лов, надявайки се, че те ще разкрият някои предпоставки за
тяхната съдба: тримата по-възрастни донесли един лък, а другите трима – стрели; това
било обяснено като първенство на първите (Bozok) над вторите (Üçok); - везирите.
Мнозина тюркменски династи от Анадола, както и Селджукидите и техните потомци, се
смятали за
Bozok и не признавали възхода на Üçok в лицето на османците.20
Идеите на шейха намират почва за разпространение в селската среда, поставена в
затруднение от нестихващите войни и насилията на крупните поземлени собственици,
често малко наблюдавани от централната власт. Историкът Дука ни представя Бьорклюдже
Мустафа като селянин ( ̉άγροικος) и то в	
  
земеделска среда, от която той рекрутирал своите привърженици: “Привлякъл всички
селяни към своята вяра…” Военното стълкновение срещу редовните войски на областта
представлявало по-скоро селска война срещу крупните османски феодали, подкрепяни от
управителите на провинциите: “Стилариите, които преди пазеха пазарите при теснините, и
много от опълчилите се всички бяха избити от селяните, като с малцина се спасил Али-бег
в Магнезия.”21
Популярността на идеите на шейха от Самавна и неговите ученици в селска среда
се обяснява с намеренията им за колективизация на собствеността, които те проповядвали.
Дука известява, че Бьорклюдже “учел, че щял да направи общи за бедняците турци всички
останали неща, освен жените: храните и одеждите, впряговете и земите: “Аз ще имам
твоята къща като моя, а пък ти моята като своя, освен женската част.”22 Интересно е да се
установи, че по същото врме в съседна географска област късновизантийският мислител
Гемист Плетон (1360-1452) проповядвал също подялба на земята между всички, за да се
възпрепятства разширяването на едрата собственост.23
Що се отнася до проникването на идеите на Бедредин в немюсюлманска среда, то е
засвидетелствано във византийски и турски извори. Видяхме, че Торлак-хю-Кемал, според
първото си име Самуил, е помюсюлманчен евреин; Бьорклюдже Мустафа пък наистина
произхождал от Самос: “Той се изучи в Самос, гдето първом пребиваваше…”24
Като продължили старата установена през ХІІ в. традиция в селджукския Анадол
от Джеляледин Руми и Хаджи Бекташ, основателите на двата големи дервишки ордена,
Бедредин и неговите ученици поддържали тесни връзки с християнски граждански и
религиозни среди от егейските острови, съседни на Мала Азия. Въпреки преувеличенията,
характерни за изворите с агиографски характер, с които разполагаме, изглежда, че имало
междуконфесионални отношения и понякога прояви на явно синкретични практики.
Произведението от ХV в. Vilayetname прави чести намеци за връзките, установени
от ученици на Хаджи Бекташ с християни от Анадола и Eгейските острови. Самият Бекташ
– една полулегендарна личност, непрестанно бил във връзка с християни: при
преминаването си през гръцкото селище Синасос в Кападокия той извършил чудо и
оттогава християните от околността правели всяка година поклонение в чест на светеца;25
той поддържал приятелски връзки с монах от един остров на Франкия (Frenkistan), когото
редовно посещавал;26 християнин бил строителят, който издигнал гробницата му; 27
ученикът му Хайдар се оженил за християнка;28 един друг негов ученик Саръ Исмаил се
настанил в църквата на Тавас и покръствал жителите на града, проповядвайки като Исус.29
Именно в същата агиографска перспектива “Менакъб” ни представя срещите на
Бедредин с гражданските и църковни представители на остров Хиос. Този разказ може да
се сравни с онова чисто историческо повествувание на Дука, отнасящо се за пътуванията
на учениците на Бьорклюдже в същия остров Хиос, и могат да се установят някои сходни
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неща между двете свидетелства; те ни позволяват да смятаме, че авторът на “Менакъб”,
без хиперболизиране и религиозно увлечение, отразява реално станали срещи. Според
“Менакъб” именно жителите на Хиос, главно монасите, били онези, които взели
инициативата да отидат да намерят шейха в Смирна по заповед на управителя на острова:
“Те приготвили дарове и като влезли в морето, вдигнали котва към Измир. Пристигайки,
представили се пред шейха и му връчили веднага своите подаръци; паднали на земята и я
целунали...”30 Според Дука, Бьорклюдже не престава да провожда пратеници до
гражданските и църковните власти на острова, за да ги запознае с идеите си: “Той общувал
с Хиос, като не преставал да провожда до управниците и църковния клир пратеници,
запознавайки ги с възгледите си…”31
Според турския текст, пратениците на Хиос при Бедредин обявили навлизането на
неговото вярване в дълбоко единство с трите монотеистични религии (юдаизъм,
християнство и ислям): “Те се обърнали към шейха, казвайки: “В името на истинския Бог,
в името на Мохамедовата общност, към която принадлежиш, в името на Исус, Божия дух
(Isâ-yı Rühullah) и на Словото Божие, на Моисей (Mûsâ Kelimullah) приеми с благоволение
нашата покана… Вярата на Мохамед е била дадена на вашата общност, а също и на
създателите на Писанието (ehli kitab). Ние сме дошли при теб, не ни отпращай...” След това
следва унитаристко верую, гдето пратениците на Хиос заключават, че онова, което
обединява трите религии е по-важно от онова, което ги разделя; това заключние било
прието с радост от шейха, който тогава решил да отговори на поканата на управителя на
острова: “Ако ние сме разделени от религията, то това е с Божие тайнство. Ние имаме един
Бог и всички сме служители на Бога (Dinde ayrıysak nola iy sırr-i Hak, Rabbimüz birdür
kamumuz abd-i Hak). Те го помолили със сладки глас и шейхът им дал своето съгласие… Те
били седмина монаси и му говорели на арабски. Това била добра новина за шейха. Той се
качил на кораб и потеглил към острова… След като видял, че те нямали лоши намерения,
той им подал ръка.”32
У византийския историк Дука – това е Мустафа, който при посредничеството на
своите пратеници установява голямата идентичност на християнството с исляма, казвайки
че спасението се намира “в единението с християнската вяра”. Двамината ученици на
Мустафа, изпратени в Хиос от своя учител, се срещнали с един отшелник с критски
произход в манастира Трулоте и изповядали пред него единството на практиките и вярата
на двете религии. Мустафа щял да каже на християнския отшелник: “Аз съм твой събрат и
по Бог, о, отшелнико, и нему правя поклон.”33
Пленен от религиозния универсализъм, отшелникът станал “брат по религия”
(συνασκητής)	
  на Мустафа. Тази формулировка не означава, че монахът се помюсюлманчил.
Това трябва да се разбира като чисто духовно общение. Връзките от този порядък не са
били ново явление за ХV в. Прочутият мистик от края на ХІІІ в. Ибрахим ибн-Адам имал
за духовен наставник известно време монахът Симеон.34 Menakib-ül Arifin на Ефлаки дава
много примери на духовни контакти между християнски монаси и Джеляледин Руми през
ХІІІ в. Той именно препоръчал един търговец мюсюлманин, който трябвало да отиде в
Цариград, на монах от този град, с когото поддържал тесни връзки. Друг пък монах
излязъл извън византийската столица, за да се срещне с Руми. Учителят се отбивал често в
манастира “Св. Харитон” близо до Коня, за да се моли там, а игуменът на манастира
почитал Джеляледин и го смятал за голям светец. Според Ефлаки “монахът се кълнял, че
това, което е чел относно Месията, това, което научил, прелиствайки книгите за Авраам и
Моисей, това, което видял в старите исторически книги относно величието и делата на
пророците, се срещало при нашия учител.” Друг монах от същия манастир се обявил за
ученик на Руми: “Видях, казвал той, многобройни чудеса и учудващи безгранично неща;
станах негов верен служител… Вярвах в неговата истина.”35	
  
Ако терминът “побратимяване” (συνάσκησις)	
  не включва насилствено покръстване,
той може напротив да се приеме дословно като практика за моления или ритуали, според
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която две различни модалности, за които притежаваме свидетелства; в първия случай
всеки се моли според собствените си ритуали на едно и също място или във вътрешността
на един и същ ансамбъл. Има случаи на общи моления в Египет от VІІ в.36 до твърде
близък период в края на ХІХ и началото на ХХ в. В Мамасун в Кападокия, мюсюлмани и
християни се молели на св. Мамас в едно и също свято място; на изток се намирал олтар с
девет икони, което нищо не отделяло от михраба на южната страна. Пазителят на
реликвите на светеца бил един дервиш.37	
  
Във втория случай “побратимяването” може да се разглежда като изпълнение на
мюсюлмански ритуали от монах или на християнски ритуали от дервиш, но това не
изключва паралелна практика на тяхната първоначална религия с открито синкретично
намерение. Около двадесетина години след смъртта на Бедредин, например, Георги от
Унгария срещнал на Хиос един дервиш хуруфи, “който влязъл в християнска църква,
поклонил се и се облял със света вода, казвайки високо: “Вашата вяра е също добра като
нашата.”38
Един епизод от Vilayetname предлага друго свидетелство за симултанна практика
на много ритуали от един и същи индивид: един таен ученик на Хаджи Бекташ от
византийска провинция приел някакъв пратеник на Учителя. След като свършила
службата, той отвел проводения на тайно място, гдето се преоблякъл като дервиш,
извършил моленията си, после надянал одеянието си на християнски свещеник.39
През ХVІІ в. известният евреин Сабатай Зеви не се отказал да използва подобни
практики. Приобщен към исляма, привлечен към ордена на дервишите бекташи, той
продължавал успоредно с това да изпълнява юдейския ритуал.40
Според “Менакъб” пребиваването на Бедредин на Хиос било случай на подобни
практики. Приет с почит от управителя, шейхът организирал церемония, основана на зикр
или на името на Бог, която наподобявала практиките на православните исихасти и в танца
(sema). Монаси и свещеници взели участие в тази церемония: “Всички монаси дойдоха
веднага… Цял ден те изпълняваха зикр, те бяха обаяни от зикр. Светлината на единението
(Tehvidün nûre) плени сърцата на някои… Мнозина монаси плачеха и тези, които
обикаляха, бяха изпълнени с радост (safâ)… Всички, които влизаха в кръга [на танца]
казваха “ху” и когато казваха “ху”, краката им не докосваха земята. Всички неверници
видяха това със собствените си очи... Те се изпълниха с възхищение от това зрелище...”
При това чудо, пише по-нататък в “Менакъб”, мнозина от присъстващите приели исляма:
“Дойдоха двама свещеници, те бяха от Енос и идваха тук всяка година. Появата на шейха
ги потресе, криейки се, те приеха исляма.. Петима души от зрителите се приобщиха към
вярата… Шейхът им каза да дойдат в Одрин...”41
По време на пребиваването си на острова шейхът получил доверието на властите,
както получил във Влахия твърдата поддръжка на воеводата Мирчо Стари. Управителят на
Хиос “отвел шейха в своята градина и му показал всичко в нея.” Населението го приело с
възторг: “Тези, които слушаха шейха, казваха, че той е втори Месия, че през неговото
вдъхване мъртви възкръсвали… Там той остана десет дни и го приеха по възторжен
начин…”42 Ефлаки приписва на немюсюлманите, които заобиколили Джеляледин Руми,
същото държане: “Ако вие другите мюсюлмани, казвате, че нашият учител [Руми] е
Мохамед на своето време, ние го признаваме също за Моисей и Исус на нашето време.”43
Ако посрещането на християните, такова, каквото го описва “Менакъб”, е тъй
възторжено, това е защото Бедредин и неговите ученици изглежда са приели частично
открито отношение спрямо християнството. Учениците на Мустафа “когато посрещали
някого от християните, били гостоприемни и го почитали като Божи пратеник”. Дука
уточнява, че те повече се доближавали до християните, отколкото до турците, отказвайки
да носят шапката на дервишите (zerküllah), смятана за важна от исляма. Показателно е, че
на Мустафа се приписва подобие на моление към Христа.44
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Походът, организиран от Баязид паша в Западен Анадол, показва успеха, постигнат
от учението на ученика на Бедредин. В Карабурун султанската армия се отдала на масова
сеч над населението, което без да се бе хващало за оръжието било изцяло на страната на
воините, скрити в планината; освен това, след като въстанието било потушено, като мярка
за сигурност, дервишите от егейските провинции били събрани, понеже вероятно били
свързани с въстаниците; това показва, че Мустафа и Торлак без съмнение имали
подкрепата на “турските монаси (τουρκοκαλουγήρους)	
  от Азия и Лидия.”45	
  
Именно това е плод на идеите на Бедредин, без съмнение опрени на традициите на
тасавуфа, но което е новото – системно популяризирани и широко разпространявани в
егейския и балканския свят, те поставили в опасност социалния и религиозен ред на
османската държава, отслабена от нестихващите борби, последица от поражението при
Анкара.
При своето първоначално проповядване Бедредин се опрял на мистичната
традиция тасавуф, от която заимствал голяма част от идеите си. Той живял почти десет
години в Кайро, който бил голям тогавашен център на ислямското учение и където идвали
ученици от всички земи на мюсюлманския свят.46 На 25 години той започнал да пише.
“Менакъб” ни споменава за много трудове, написани от ръката на Учителя. Извън
работите върху арабската граматика, знаем заглавията на три загубени съчинения, от които
едното на турски език за тасавуф. От четирите трактата, които са останали, някои
третират ислямското право (Fıkıh): това са преди всичко неговите коментари върху Fususül Hikem (Същността на мъдростта) на Мухидин ибн-и Араби – големия испански
метафизик, и Vâridat (Озарения), който ни разкрива възгледите на шейха.47
Влиянието на ибн-Араби (1165-1240) – “живеца на религията”, “най-великия
учител”, както го наричат последователите на тасавуфа, било определящо за ориентацията
на Бедредин, според собствените му думи. Испанският суфи впрочем слага общ отпечатък
върху мистичните движения на Анадола – област, в която той живял дълги години.48
Именно от идеята за единението, която е в центъра на мистичните обяснения на
ибн-Араби, започнало вътрешното “озарение” на шейх Бедредин. Самият той ни разказва
във “Варидат”, че ибн-Араби му се явил на сън и му известил, че е прогонил дявола от
света и му е оставил твърде малко; дяволът символизирал злото, което е едно и също с
разединението, отделящо човеците от Бога и разделящо хората помежду им. Една от
целите на мистика в търсенето на първоначалното единство, според “Варидат”, е борбата
срещу антагонизмите в света като “богатство – бедност”, “ислям – юдаизъм –
християнство”. Тези именно социални, икономически и религиозни противопоставяния
пречели за постигане на единението.49
При тази перспектива мистикът трябвало да се намеси в света, защото цялото
общество, имайки религиозна същност, е ръководено от мъдреците и светците: “Ако тези,
които са начело на една общност – проповедниците и имамите – изоставят Божия път, това
означава, че обществото е станало лошо и то трябва да се оправи. Само онези, които
желаят да спазват посоката, трябва да останат в това общество” - заключава Бедредин във
“Варидат”. Затова именно мъдреците, чието познание се издига над това на човешката
общност, имат мисията на ръководители. Още повече, че времето се променило. Божиите
наставления, отправени към Мохамед, имали тайно значение и не било позволено на
Пророка да ги извести публично. Но оттогава са изминали 800 години и е дошло време да
се пробудят идеите, досега запазени за един елит. “Варидат” не крие трудностите, на които
ще се натъкнат онези, които предприемат идейната промяна, но това са били трудностите,
които срещнали пророците и светците в стари времена.
Налагало се, щото общността на смъртните да отдаде доверие на мъдреците и да
им довери съдбата си, както болният вярва на предписанията на своя лекар, защото
мъдрецът (ermiş) е сигурен водач; той има мисия подобна на тази на Пророка, на когото е
пратеник. Мъдрецът чрез близостта си до Бога знае това, което е правилно и “Варидат” го
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сравнява с педагог, който води децата в правилна посока, без да им известява далечните
цели на своите начини на възпитание.
“Трябва да знаеш, пише Бедредин, че думите “рай”, “ангел”, “кьошк”, “дърво”,
“плод”, “река”, “огън”, “мъчение” не са обяснителни и не представят цялата реалност.
Всички тези възгледи имат друг смисъл, който само мъдреците и светците могат да
разберат.” Свръхформалният формализъм се изразява от шейха във формули като тази:
“Различните форми на едно цяло са в същото цяло… Намирате ли цялото дърво в семката
и семката навсякъде в дървото?”
В името на този мистичен стремеж за връщане към единение с Бога, трябва да се
преодоляват всички разделящи сили както във вътрешното състояние, така и във външните
дейности, които го допълват. Прочее, ако обществото е в опасност, грешката не е в народа,
но в духовното безгрижие на водачите: “Ако тези, които управляват обществата, не желаят
да достигнат Бога, това е достатъчно основание да напуснат управлението, защото
основата на всеки култ се изразява в това да имаш за цел Бога. Ако основата не
съществува, не съществува и култът. При това, общество, което пренебрегва божествения
култ, е лошо. И ние трябва да го защитим.”50
Именно в името на идеалната мистична държава и теоцентричния унитаризъм
Бедредин се настройва срещу религиозния формализъм, временната власт на султаните и
икономическите притеснения. Този подход на теократична опитност впрочем не е
единствен в историята на мюсюлманския свят. В края на ІХ в. религиозното мислене на
карматите бе създало твърде сходна програма. При тях се срещат такива идеи като
религиозен универсализъм, колективизация на собствеността, изясняване на идеите,
скрити в писанието на Корана.51
Идеите на Бедредин надживели своя автор и личността на шейха упражнила в покъсни периоди огромно влияние, което е трудно да се прецени. След смъртта му учениците
продължавали да разпространяват учението на своя Учител както ни свидетелства монахът
от Хиос, според разказа на Дука.
Едни достигнали ранга на сефеви, други били включени в ордена бекташи52, а пък
една трета фракция под духовния патронаж на Бьорклюдже Мустафа продължавала да
разпространява идеала на бедността и представлявала мълчалива опозиция на османската
власт – в частност в средите алеви.
Идейното наследство на Бедредин не било чуждо нито на универсалистката
пропаганда на хуруфи, нито на въстанията на къзълбашите или на Календероглу през ХVІ
в.53 Братството, създадено от Мустафа, доживяло чак до ХІХ в., според свидетелството на
Г. Б. Рамполди.54 А пък Теодор Спандугино Кантакузин, описвайки турските секти през
ХVІ в., заключава че клонът, създаден от Торлак-ху-Кемал в неговото време бил една от
четирите основни конгрегации на дервишите: “Торлаците, пише той, са много по-голяма
общност от другите и това е една нова религия. Няма и сто години откакто се е появила.
И началото на споменатата религия е поставено от някой си, който се нарича Мисини,
комуто се приписва онова, което говорел за нашия спасител Исус Христос. И този Мисини
казвал, че Исус Христос е Бог, както аз чух да се говори. Той умрял така както е казано.”55
Обхватът на универсалистките идеи, на които Бедредин бе най-смел представител в
началото на ХV в., белязал османското общество на всички равнища – от висшите му
представители до нисшите народни слоеве. Идеите на шейха изглежда били в частност
пренесени в ордена на персийските дервиши хуруфи, който обикновено бил активен при
вулгаризацията на подобни учения. Според Георги от Унгария (ХV в.) те открито
заявявали, “че всеки ще се спаси по своему или че на всяко племе или народ е даден закон
от Бога, по който трябва да се спаси; и че всички закони са еднакво добри, когато се
спазват от тях и че няма от тях, който да е за предпочитане, понеже е по-добър от
другите.”56

33

През 1444 г. в същия този град Одрин, където Бедредин бе разпространявал своите
възгледи в продължение на много години, един хуруф проповядвал идентичността на
религиите с подкрепата на принца-наследник, бъдещия султан Мехмед ІІ (1451-1481).
Разтревожени от народното въодушевление и от обаянието, упражнявано от проповедника
върху принца, религиозните власти погубили нежелания и прогонили неговите
привърженици. Но “чак до ХVІІІ в., както отбелязва Ф. Бабингер, редовно се чувало да се
говори за появата на религиозни проповедници, които винаги представяли пред народа
примирението на исляма с християнството и ведно с това намирали голяма подкрепа сред
народа.”57 Но не бил само народът, но хиляди първенци, които понякога приемали с охота
тези идеи: така през ХVІ в. великият везир заявил на Гизелин Бусбек, имперски пратеник в
Цариград: “Не мога да повярвам, че тези, които водят свят и праведен живот на този свят
ще бъдат подлагани на вечни мъчения, каквато и религия да са изповядвали.” И Бусбек
уточнява, че това еретическо гледище било поддържано от много турци по това време.58
Има слаба връзка между мистичното бунтовно антиосманско опълчване на шейха
от Симавна и философско-религиозната система на Георги Трапезундски, истински
апологет на османската династия. Но нищо не позволява да се предположи, че критският
хуманист е чувал да се говори за деянията на Бедредин.59
Но хронологическата близост на двете явления, разделени от тридесетина години,
фактът, че двете личности произхождат от съседна географска среда и най-вече – техният
общ идеал за религиозно сливане между исляма и християнството са елементите, които
позволяват да се разглеждат съответно техните учения като две отражения на една и съща
дълбока тенденция в манталитета на балкано-егейския свят през ХV в.
Една такава перспектива за съпоставка позволява най-напред да се изтъкнат
аналози в интелектуалното развитие на двамата мислители: прочути учени, твърде ценени
от своите съвременници, те въпреки всичко в името на своите универсалистки убеждения
се ангажирали в политическа дейност, рискувайки както своята репутация, така и живота
си. Ако Бедредин бил съден и екзекутиран за ерес и антиосманска дейност, Георги
Трапезундски бил хвърлен в затвора за своите протурски тежнения и дължал своето
спасение само на намесата на папата, който бил негов стар ученик.
Георги като Бедредин трябвало да приеме две културни наследства, намиращи се в
конфликт. Ислямо-християнският произход на шейха, както видяхме, може да обясни
неговия стремеж за междуконфесионално единение. Критският философ, роден по време
на венецианското владичество, имал двойнствена култура – латинска и гръцка. Направил
част от кариерата си в Италия, покровителстван от мнозина папи, приятел на Филелфо и
италианската литература, привърженик на унията, въпреки това той си оставал византиец,
горд със своя произход, съхранил приятелските си връзки със сънародниците си, останали
под турско владичество - такива като Генадий Схоларий или Георги Амируцес.
Своята близост с исляма той дължал повече на византийските си предшественици,
отколкото на хуманистичната среда в Италия. Стремежът му за междурелигиозно
помирение трябва да се постави във връзка с този на Николай Кузански (1401-1464), който
написал своето съчинение “Мир за вярата” през същата година, когато Георги съставил
своя трактат “Относно истината за християнската вяра” (1453 г.), с тези на Хуан от
Сеговия, Филелфо (1398-1481) и папа Пий ІІ (1458-1464).
Ала в същото време със своите апологетични прояви, с примирителния тон, който
използвал, Георги продължава стара византийска традиция, променена в изказа и
ударението върху някои догматически пунктове, които единят християнството с исляма.
От времето на патриарх Николай І Мистик (901-907; 912-925) през Х в. тази променяща се
апологетика бе винаги съществувала успоредно с установеното течение. Използвайки тази
промяна също като средство да се установят приемливи контакти, евентуално с оглед на
покръстване на преговарящия, Григорий Палама (1296-1359) и Мануил ІІ Палеолог (13911425) представяли тази тенденция през ХІV в.60
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Колкото до стремежа, насочен от Георги към религиозен синкретизъм, то не може
да се отмине тук да не се отбележи влиянието на някои личности от последния
византийски хуманизъм – такава като Гемист Плетон (1369-1452). Философски силно
противостоящ на платонизма на Плетон, Георги ни най-малко пряко познавал
синкретичните идеи на философа от Мистра. Така е известил любопитното си впечатление,
което оня му направил във Флоренция по време на събора: “Чух го във Флоренция; дойде
прочее с гърците на събора, изповядващ с тях една и съща религия с един дух, с една
душевност, с една проповед; универсален свят, който след години ще се разгради. Каква
вяра – християнска или мохамеданска? Никаква, рече, но с известно родство.”61
Ако Георги не се присъединил към прповядвания от Плетон възглед, за да позволи
изправянето на гърцизма, т.е. създаването на нова религия, инспирирана от античния
елинизъм, той можел най-малко да получи от Плетоновите теории синкретична
ориентация, изцяло коригирайки насочеността с контрапроект, основан не вече на
античния паганизъм, но на сливане на християнските и мюсюлманските догмати.
Не е необходимо тук да се припомня животът на Георги Трапезундски, който
впрочем е добре известен. Ние ще припомним само, че известният професор, философ,
филолог, преводач, твърде ценен в папския двор при Евгений ІV (1431-1447) и Николай V
(1447-1455), бил дълбоко разтревожен от известието за превземането на Цариград и то го
подтикнало през юли 1453 г. да напише трактата си “Относно истината за християнската
вяра”62, в който, като изоставил латинофилската си възпламененост, която имал дотогава,
той с жар се посветил на търсене на съюз с турците върху основата на религиозен
компромис.
Неговите универсалистки възгледи в политиката и религията го тласнали десетина
години по-късно да напусне областта на теологията и да се ангажира активно във воденето
на шпионска дейност в полза на турците, дори до пътуване до Цариград през 1464 г. –
действие, което предизвикало хвърлянето му в затвора при завръщането му в Рим.63
Внезапното отдръпване на византиеца от Италия към турците изглежда
предизвикало у него късно осъзнаване, което от много векове се разпространявало между
гърците и латинците.
Въображаемо, отдавайки универсалната империя на султана, Георги, независимо от
италианската си образованост, реагирал като мнозина от своите сънародници, които
предпочитали съюз с турците, колкото и относителен да бил той, отколкото владичеството
от страна на латинците. Известно е прочутото изречение, приписано от Дука на Лука
Нотара, според което той по-скоро желаел в Цариград да види “турски тюрбан, отколкото
латинска корона”.64 Впрочем идеята не била съвсем нова от ХV в. Преди превземането на
Цариград през 1204 г. от латинците, през втората половина на ХІІ в. патриарх Михаил
Анхиалски (1170-1178) заявявал, че той повече предпочитал мюсюлманското владичество
от това на католиците, защото според него то представлявало много по-голяма опасност за
православния партикуларизъм. Той писал следното: “Никой да не смята, че по-голяма
напаст е да ни управляват нечестивите [т.е. мюсюлманите] отколкото италийците; от
тяхната догма произтича опасност. Управляващият агарянски феномен не може да се
сравнява с хитростта на италиеца. С него не може да се постигне единство. Да се постигне
с него съгласие във вярата Бог не ни е дал.”65
През ХІІІ в., ужасени от бруталното опустошаване на Цариград от латинците,
византийците си припомняли превземането на Йерусалим (1187 г.) от Саладин и казвали:
“То не станало така, но с голяма човечност и голяма топлота децата на Исмаил се отнесли
към хората от латинския род, когато те завладели Сион.”66 През ХІV в. Сава Ватопедски
установява, че условията, при които били поставени гърците под мюсюлманска власт били
по-добри от онези, при които те били при латинците в Кипър или Крит.”67
В началото на ХV в. Йосиф Вриений, който дълго бил при латинците в Кипър,
пише: “Не вярвайте, че западните народи ще ни помогнат рано или късно. Ако един ден те

35

се надигнат и кажат, че идват да ни помогнат, те ще се въоръжат, за да унищожат нашия
род, нашия град и нашето име.”68 Йоан Евгеник отива още по-далече и твърди, че
латинското владичество е “по-страшно от всяко завладяване и робство от страна на
варварите” [турците].69
Именно в този порядък трябва да бъде поставен Георги Трапезундски, който,
огорчен поради различни причини от своето дълго пребиваване в италиански среди,
застанал поради лична омраза и поради политико-религиозен идеализъм на страната на
новите господари на Цариград: “Изпитвам върху себе си много италианската омраза.”70
Неговата лична еволюция символизира разочарованието от атино-гръцкото
сътрудничество и неговите писания изразяват универсалистките идеи, които някои на
Изток и на Запад основавали върху идването на могъща военна сила в старата имперска
столица.
Именно под този знаменател е интересно накратко да бъдат анализирани някои
извадки от неговото съчинение.
Ако в усилието си да разгледа римско-византийската идеология в полза на султана,
Георги е отчасти в съответствие със съвременните му действия на неговия приятел
Филелфо или на папа Пий ІІ, то опитът му за догматическо съгласуване между исляма и
християнството по смелост надминава всички начинания на своето време.
Например, за папа Пий ІІ върховенството на християнството над исляма не трябва
да се оспорва и претенциите на султана за световно господство не могат да се осъществят,
освен чрез неговото християнско кръщение. През 1460 г. папата пише на султана следното:
“Когато ти сториш това, не ще има повече нито един такъв владетел на цялата земя да
достигне славата ти или да се сравнява с теб по мощ. Ние ще те титулуваме “император на
гърците и Изтока” и всичко, което сега си превзел със сила и което браниш несправедливо
– всичко това ще бъде тогава твоя собственост по право.”71
За испанския кардинал Хуан де Сеговия трябвало радикално да се реформират
традиционните методи за сближение с исляма, да се отхвърли безпочвената атака на
мюсюлманските догми и да се наблегне на общите вярвания в двете религии. Трябвало да
се свика “конференция” с упълномощени представители на исляма, която именно, ако не
достигнела до покръстване на неверниците, би била напредък в сравнение с обикновената
полемика.72
Николай Кузански пък в своя трактат “Мир за вярата” (1453 г.) смята, че проблемът
за християнизацията не е най-важният: “Не се касае за промяна на вярата. Ще видите, че
навсякъде е същата предполагаема вяра… Защото не може да има друга, освен една
мъдрост. Ако наистина би било възможно да има много, те би трябвало да произлизат от
една, защото преди всичко е било единството.” Кузански представя диалог между
представители на различни човешки религии и участниците в него заключават, “че в
голямото разнообразие на ритуали в действителност има една религия”.
В своя трактат “Критическо проучване на корана” немският кардинал има
претенциите, че е разкрил истинността на Евангелието чрез свидетелствата на същия този
коран.
Но в благочестивата интерпретация (pia interpretatio) и дълбоката толерантност на
Кузански ислямът изглежда като опростяване на християнството за употреба от старите
араби идолопоклонници, предварително решение и подготвителен стадий за по-късно
откритие на истинното послание на Христа: “Мохамед скри за тях евангелските тайнства,
смятайки че в бъдеще те биха помъдрели.” 73 Самият Георги Трапезундски отишъл подалеч и установил равенството между двете религии и тяхната дълбока идентичност. В
християнска среда открито синкретичната система е рядък феномен, който голямата
психологическа промяна предлага във възможния момент и тя няма като еквивалент друго,
освен универсалистичните доктрини на един Бедредин или ордените бекташи или хуруфи
в мюсюлманския свят.
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Първата оригинална перспектива, която може да се отбележи при критския
философ, е следната: В анализа на историята по ислямо-християнските отношения Георги
откроява и се опитва да постави в очевидност общото вътрешно съдържание на двете
религии, което след превземането на Цариград от султана остро се налагало. В тази връзка
ислямът имал да играе провиденциалистка роля спрямо християнството.
За много византийци турското нашествие било Божие възмездие, изпратено да
накаже греховете на християнството. В едно напътствено писмо Григорий Палама
например пише: “Ние страдаме от ръцете на варварите (т.е. турците), но малко плащаме
пред Бога за многото наши прегрешения.”74 Това било Божие наказание според Вриений и
много други писатели от това време.75
Георги Трапезундски подхваща същата провиденциалистка перспектива, но й
придава друго значение: Бог подкрепял исляма, но не за да съкруши и унищожи
християнството, а за да го предпази срещу неговите собствени отклонения, да го пречисти
и да накара християните да съзнаят своите прегрешения; след всяка криза в източното
християнство от времето на арабските завоевания идвал политически възход на
мюсюлманите. В писмо до султана от 1466 г. Георги Трапезундски пише: “Когато гърците
поради надменност се опитаха да разрушат църквата, Бог изпрати срещу източната църква,
която съответно е Цариградска, арабския цар...” Схизмата между Рим и Цариград довела
до последователното възшествие на турците, избрани от Бог да осъществят “единството и
на вярата, и на църквата, и на империята”. В това развитие провидението отначало
просветнало в Мала Азия, в двора на Осман, после в Европа непосредствено след
паламитската криза през ХІV в. или както писал Георги на султана: “Когато във времето на
недостойния за империята човек Кантакузин еретиците паламити, преследвани дълго, се
отделиха от църквата, един от твоите предци извършил нахлуване в Европа.” След като
гърците се опитали поради лоша воля да извършат уния във Флоренция, Бог решил да
предаде Цариград на султана, за да може да реорганизира и обнови “трите общи неща:
вярата, църквата и империята”. 76
Оттогава, когато царуването на султана не изглеждало повече като това на
антихрист, а като на един добротворен обединител, поставен от Бог, всички нещастия на
църквата станали разбираеми. Те не били вече продължение на сблъсъците без всякакъв
смисъл от Божия гняв, но прераждане, сладки болки, пълни с надежда за един нов свят.
С предлагания исторически финал Георги претендирал да разсее безнадеждността,
която обхванала мнозина византийци за обратния спектакъл на Христовото царство на
земята. Повечето християни, когато срещали Палама във Витиния в средата на ХІV в., му
поставяли винаги неизменен и вълнуващ ги въпрос: “Защо Бог напусна тъй жестоко
християните?”77
Георги привлича също друг често използван от мюсюлманите аргумент, който
водел до ислямизацията на много християни: ако мюсюлманите удържат военни победи,
това е така, защото тяхната религия е по-добра. Впрочем, турците, които Григорий Палама
срещнал в Лампсак, заявявали че завладяването на християните било знак за немощта на
тяхната религия.78 И понеже доста гърци накрая се убеждавали в истинността на този
аргумент и това предизвиквало тяхната ислямизация след кратко или дълго колебание,
какъвто бил млад грък от Амасия, който казал, че както турците са прокудили християните
от техните земи, така има голям шанс да ги прогонят от рая и да заемат в него тяхното
място.79
Но тъй като функцията на султана била да обедини накрая християнството и
исляма, то мюсюлманските победи щели да се окажат по-плодоносни за християните,
отколкото за турците. Така че нашествията не изглеждали повече като необяснимо
наказание, а като подготвителен етап под предопределеното върховенство на турския
суверен. Впрочем, Писанието, продължава Георги по адрес на султан Мехмед ІІ, известява
това върховенство: “Така, прочее, това прорицание е онова, което царят и пророкът Давид
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изрича в 71 псалм: “И ще му се поклонят всички царе; ще му служат всички народи.” И тъй
“зората на Ароян” си ти, тебе именно така назовават.”80
Именно в това, според него, се изразявало превземането на Цариград като
пророческо знамение. Ако Бог е дарил имперския град на Мехмед ІІ, това е, за да обедини
християните и мюсюлманите.
Оттогава пътят на султана е предначертан и неговият земен интерес се съединява с
небесните предначертания: господарят на имперската метрополия трябва да осъществи
единението на двете религии и това ще доведе до световната империя, защото именно чрез
религиозното обединение се преминава към политическото обединение на света.
Оставало да се убеди султанът в идентичността на двете религии и да се намерят
практически средства за това обединение. Ролята на Георги се съсредоточава върху първия
пункт. Веднъж убеден, владетелят щял да стори каквото трябва, за да осъществи своя
проект.
За да възбуди интереса на султана, критският хуманист търси в миналото известен
брой примери, за да постави богословската си аргументация върху историческа основа.
Тези примери са от два вида – едните за подражание, другите за отрицание.
Владетелят, който трябвало да служи за модел на султана, е основателят на същия
имперски град - Константин Велики (306-337), който от преследвач станал покровител на
християнството и негов родоначалник.81
В замяна на това той трябвало добре да се предпазва от грешките, които някога
правели владетелите на християните и мюсюлманите, и най-вече да осъжда
практикуването на насилие, свещена война – джихад или кръстоносен поход, основна
причина за възбуждането на християно-мюсюлманския антагонизъм: “А пък владетелите –
било то християни или мюсюлмани, да не прибягват само до меч и насилие, както това
преди правеха.”82
Било необходимо успоредно с това да избягват словесната полемика, анатемите,
обидите: “Християните обиждат мюсюлманите като неразумни и невежествени, а пък
мюсюлманите християните като идолопоклонници; и едни други се обиждат като
безбожници.” Впрочем, обидите възбуждали омразата, възпламенявали гнева и дълбоко
разделяли хората; те повече криели основно пренебрегване на позициите на другата
страна.83
Пренебрежението към езика на съперника уголемявало още неразбирането: “Ала
само поради непознаване от нас християните на езика на мюсюлманите и на нашия от
мюсюлманите, които не знаят защо ние се наричаме християни, взаимно се подозираме и
мразим...”84
Също трябвало да се откажат от твърде човешко присъщото желание да са
единствените, притежаващи изключителната истина: Страдаме от глупавото
предположение да смятаме, че по-доброто е нашето... И което е още по-тежко – ние не
искаме да знаем истината на другите поради духовно тесногръдие и фанатизъм или пък
имаме презумпцията да разбираме категориите на другия без минимум достатъчна
информация и чрез негативно и частично сравнение, поради което подценяваме и
деформираме чуждото учение... Малко чули и отблъснали чуждата вяра, смятаме че
виждаме какви са чуждите неща, които са сходни с някои наши...”
Прочее, доверяването на пасивното психологическо наследство на опростенческо
поведение и предубеждение (πρόληψης), приети от повечето монарси в миналото –
мюсюлмански и християнски, и от повечето зле информирани спорещи, водели до зле
ориентирана апологетика, която възбуждала “духа на отрицанието” (φιλονεικία).	
  
Веднъж преодолени препятствията, средствата, които можели да доведат до
религиозно единство, били прости: те били идентични с методите на философско дирене.
Истината можела да бъде намерена чрез диалог и проучване на позициите на всяка страна:
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“Истината не може да се намери, освен чрез диалог и излагане на аргументите на всяка
страна.”85
Прочее, трябвало да се ползват сведенията, съдържащи се в документите по
проучваните въпроси, или те да бъдат събрани от вещи люде, за да откроят
интересуващите ни неща. И за да покаже, че това са именно неговите методи, Георги
Трапезундски не се задоволява със свидетелства от втора ръка, а пряко използва Корана
всеки път, когато чувства необходимост за това: “Реших да изуча мюсюлманската
писменост, за да узная сам връзките на едната с другата [религия], като разбера смисъла на
казаното, доколкото ми е възможно.”86
Той предприема преки контакти със съответни среди, които можели да му поднесат
сигурни известия, например евреите: “Аз изслушах много, премного евреи, защото чрез
тях разширих познанието...”87
Той пожелал щото междуконфесионалните контакти да се увеличат в името на поголяма полза за ислямо-християнското разбирателство и уточнява чрез султана, че винаги
е готов да участва в такъв род мирни диалози: “Надявам се, че с Божия милост ще се
принесе голяма полза и много ще се постигне чрез писмото ти за истински диалог на
мюсюлманските и християнските мъдреци и че нищо не ще им попречи да намерят
истината с любов. Желая и аз да присъствам, понеже притежавам голяма мъдрост и
благоразумие...”88
Духът и методите за работа вече са определени, оставало да се уточни истинският
обект на разграничаване на християните от мюсюлманите. Тогава се давало сметка, че те
се състоят в малко неща; само три същности във Веруюто на християните се отхвърляли от
мюсюлманите: Троицата, божествеността на Христос и неговата смърт.
Всичко останало – начин на живот, обичаи били относителни неща, които се
променяли. Специфичното било според начина на живот и то не представлявало нищо
друго, освен повърхностно и присъщо различие, което би било неразумно да бъде
унифицирано: “Ако, прочее, една къща се състои от мъжа и жената, синовете и дъщерите,
зетьовете и снахите – от мнозина, и всичките нямат един и същи обичай, смятам, че е
глупаво всички да имат един обичай, който да се наложи със закон.”89
Впрочем, трите разделителни богословски точки не са друго, освен резултат на
мултисекуларно недоразумение.
Опитът на автора е насочен не да замести част от несъвършената вяра с друга, посъвършена, а да премахне погрешните проблеми, да накара двете страни да осъзнаят, че
въпросите са неправилно поставени, че в действителност няма противопоставяне, а
дълбока идентичност между двете религии, но при различна формулираност.
Георги използва системно аргументи на традиционната апологетика, но (и в това е
неговата оригиналност!) не само в светлината на Библията, но също и на Корана.
Ако разглежда пункт по пункт мюсюлманските обвинения срещу християнската
догма, това е не само, за да покаже несъстоятелност по отношение на техния обект, но
също така и тяхната невярност във връзка с позоваване на тяхната собствена свещена
книга, която интерпретирана извън духа на пристрастието, подкрепя християнското
Верую.
Не е възможно тук в детайли да се анализира богословската аргументация на
критския философ, нито пък стойността на неговите аргументи. Нашето намерение е да
установим синкретичните и универсалистични елементи в подхода на нашия автор и да
потърсим причините за появата на един такъв подход в дадения исторически момент.
Нека сега обърнем внимание на няколко главни идеи, които mutatis mutandis (така
или иначе) напомнят някои догматически схващания на шейх Бедредин.
Георги Трапезундски непрестанно сочи органичното единство и взаимното
допълване на трите писания, неизменно започващи с Аврам: Старият завет, Евангелието и
Корана; това е, което е близко до мюсюлманските вярвания по същия въпрос. В сурата
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Трапезата в Корана пише: “Ние навлязохме в Петокнижието, то съдържа светлината и
посоката... След другите пророци изпратихме Исус, сина на Мария, за да потвърди
Петокнижието. Дадохме му евангелието, което съдържа светлината и посоката, което
потвърждава Петокнижието... Ние ти изпратихме книгата, която съдържа истината
(Корана), която потвърждава писанията, които я предхождаха.”90
Често авторът допълва и обогатява цитатите от Библията с позовавания на Корана
и показва съгласуванията на посочените писания. Например Георги добре е разбрал
важността на проблема за Божието единство (at-tauhid) и чувствителността на
мюсюлманите по този въпрос, откъдето идва скрупульозният му стремеж да покаже
същностното единство на хрисиянската Троица, отхвърляйки също обвинението за
“съдружниците”, приписвано на учениците на Христа.91
Той основава съществената част на своята аргументация върху съгласуване на
трите писания: еврейско, християнско и мюсюлманско. Ако трябва да се вярва, че има един
единствен Бог, а не трима, това е защото “всичко това твърди Старият завет, също така
мъдро го пише Евангелието, това свидетелствува и Коранът.”92
Същото това се отнася за Словото и Духа Божий, чието съществуване е несъмнено,
защото и трите свещени книги са единни по този пункт.93
Когато противопоставянията са наистина доста големи, Георги преодолява
трудността като нюансира писмените формулировки твърде сбито, за да покаже, че
съгласие също съществува, само че трябва да се направи усилие за прецизиране на някои
заключения из основа: Бог няма син, защото няма жена, казвали мюсюлманите. Съгласен
съм, казва Георги Трапезундски, че той няма син по плът, тъй като Словото бе родено без
кръвосмешение; впрочем, ние сме единни.94
Голямо място авторът отделя на различията и на обикновените спорни думи, които
въздигнатите духовно трябва да пренебрегват, защото трябва да се обръща внимание на
съдържанието, а не на формалното изразяване: “Какво е различието между нас
християните и вас мюсюлманите в тези неща? Аз смятам никакво, ако не единствено в
думите, за което се казва от мъдрите, че не е различно. Впрочем, много са езиците, много
изразите и начините на говорене и всеки народ говори според своеобразието на своя език.
Поради това трябва да се гледат делата, а не думите.”95 Георги непрестанно се позовава не
само на свидетелствата на Корана, който се старае да сочи като безспорен и използван, но
и на примера на Пророка, когото сочи многократно като пример за подражание: „Някои,
пише той, самохвално и надменно смятат, че изцяло разбират смисъла на Писанията; но не
беше ли поведението на Мохамед, който ни даде урок за смиреност, признавайки, че той
самият не разбирал изцяло Корана. Нека и ние недостойните да следваме примера му като
мислим като него.”96
Ако има няколко пункта на несъгласие, които философът не можал да преодолее,
като въпроса за Христовата смърт, той ги минимизира колкото е възможно97 и заключава,
че върху най-съществените принципи мюсюлманите и християните са единни;98 като
следствие на това, тъй като нямало съществени трудности да противостоят на единението
на двете религии, султанът трябва да го реализира; това е основното условие за
политическото обединение на света под върховенството на турския суверен, което е найгорещото желание на критския философ. В края на своя трактат той се обръща към
Мехмед ІІ с думите: “Аз смиреният раб Георги Трапезундски писах до теб великия,
възхитен от пречудната ти доброта, желаейки да те видя господар на цялата вселена и
небесното царство.”99
Едновременното съществуване през ХV в. на опити за религиозно единство като
тези на Бедредин и Георги Трапезундски – двама автори, принадлежащи на два открито
враждебни и противостоящи свята, води до формулиране на много въпроси:
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Не оставя ли настрана съществена част от историята на манталитетите през този
много сложен период изолираното терминологично проучване на ислямо-християнските и
по-точно на турско-византийските отношения?
В светлината на усилията на нашите две личности, може ли да се предположи, че е
имало встрани от въоръжените сблъсъци и религиозния и културен антагонизъм тенденция
към умиротворяване и единение, която, без някога да се очаква идейно единство, се
изразява в различни форми и с частична интензивност през ХV в.?
Или пък, дали Бедредин и Георги Трапезундски не представляват изолирани случаи
на образовани люде или на теоретици-утописти без връзка с настроенията на своите
съвременници? Един бърз, обобщаващ поглед върху ХІV и ХV в. може да ни даде някои
елементи на отговора. Някои географски и хронологически обстоятелства трябва да се
подчертаят: двама привърженици на религиозния синкретизъм, единият, основан на
античния елинизъм, другият върху сливането на трите религии, започващи с Аврам, били
образовани в същото време в един и същи град – Плетон учил в Одрин под ръководството
на еврейския раби Елисей, който според Георги Схоларий “бил сред най-знаещите в двора
на варварите (турците);” 100 това било приблизително във времето, когато Бедредин тук
получил първоначалната си образованост. По това време, през 1360 г. църковен събор в
Търново известява присъствието на множество християнизирани евреи в Тракия и
България.101 Също така в Одрин двадесетина години подир смъртта на Бедредин видяхме,
че дервишът Хуруфи, усърдно покровителстван от бъдещия Мехмед ІІ проповядвал
равностойност на религиите.
Във Витиния Бедредин обучил своите най-ревностни ученици: евреинът Торлак и
Бьорклюдже Мустафа.
Шестдесет години преди това Григорий Палама, бидейки пленник у турците, тук
срещнал загадъчните Χίονες	
   (вероятно ислямизирани евреи, проповядващи синкретизма на
трите монотеистични религии).102 Солунският митрополит имал в Бурса напрегнати
разговори за толерантността и освободеността на духа с турски имам, които приключил,
казвайки по адрес на мюсюлманските си събеседници: “Ако се обединим с думи, една ще
бъде догмата ни.” На това един мюсюлманин му отвърнал: “Така ще е и взаимно ще се
обединим.” А митрополитът в съгласие казал: “Желая и се надявам бързо да дойде това
време.”103 Пак в Бурса няколко години след пребиваването на Палама един мюсюлмански
проповедник публично обявил при одобрение на тълпата пророческата равнопоставеност
на Исус и Мохамед.104	
  
През ХVІІ в. еврейският пророк Сабетай Зеви пребродил Егейското крайбрежие,
Тракия и Македония от Смирна до Дарданелите и от Солун до Одрин и Цариград,
стремейки се да постигне кръщение на исляма с еврейски мистицизъм.
Както видяхме, Егейските острови послужили като място на най-горещо
междуконфесионално сближение: тук бил Хаджи Бекташ, Бедредин проповядвал в Хиос,
Бьорклюдже също в Хиос и в Самос, Георги от Унгария срещнал в Хиос дервиша Хуруфи,
който проповядвал равнопоставеност между християнството и исляма.
Именно след пътуване до Цариград Николай Кузански, като установил контакти с
мюсюлмански велможи, изразил своите надежди за всеобщо религиозно единство в
съчинение, написано в същата година, в която се появил трактатът на Георги Трапезундски
по същия въпрос; също така критският философ се активизирал в протурска дейност след
пребиваване в столицата на султана.
Одрин, Тракия, Витиния, Йония, Егейските острови, Цариград, както и
крайбрежието на Егейско и Мраморно море изглежда са били регионът, най-богат на
сближение от всякакъв вид, но те нямали за това изключителен монопол. В Анкара през
1391 г. византийският император Мануил ІІ Палеолог (1391-1425) устроил богословска
дискусия, белязана с куртоазия и взаимно уважение, с мюсюлмански велможи - “хора,
обдарени с благоразумие и мъдрост”, според думите на самия василевс.105 Вътрешен
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Анадол се характеризирал с тесни връзки между християни и мюсюлмани от времето на
Джеляледин Руми през ХІІІ в. В тази област дълго пребивавал големият вдъхновител на
шейх Бедредин – Мухидин ибн-и Араби, който обявил универсалистките си тежнения с
тези думи: “Моето сърце е привикнало на всички форми: то е християнски манастир,
езически храм, прерия на газели, Кааба за поклонник, таблици за мозаичен закон, Коран за
верните.” Същият Руми написал следното: “Не съм нито християнин, нито евреин, нито
персиец, нито мюсюлманин; не съм нито от Изтока, нито от Запада. Настрани съм от
дуализма. Прозрях, че двата свята всъщност са един единствен.”106
Дълбоко повлияно от синкретистката идеология на един Руми или един Хаджи
Бекташ, обществото на вътрешен Анадол от ХІІІ в. не се поколебало да се включи в пътя
на културното и религиозното разместване. Бертрандон дьо ла Брокиер в ХV в. известява,
че владетелят на Рамазан “е син на жена християнка, която покръстила в гръцката вяра”
също бея на Караман в същото време, когато и селджукския султан Изедин през ХІІІ в.107
Според византийския историк Никифор Григора, през ХІV в. култ към иконите бил
практикуван от мнозина турци.108 В началото на ХV в. Шилтбергер пише за поклонение на
християни от Коня на гроба на Шемседин, учителя на Руми и за ислямо-християнска
религиозна изява в Анкара.109 През ХІІІ в. емирът на Сивас извършил поклонение на гроба
на св. Атанасий в Трапезунд.110
Нещо повече, на Запад, в Сирия през ХІV в. Сава Ватопедски установил сърдечни
връзки с мюсюлманските велможи, които срещнал там.111 В Алепо поетът Несими, за да се
уверял в божествеността на Христос, загинал по време на въстанието на Бедредин.112
От страна на европейския Запад примерите за духовна междурелигиозна връзка
също не липсват: в Оксфорд към 1360 г. един монах, при това от консервативния орден на
бенедиктинците – Утред от Болтън учел, че “в момента на смъртта всяко човешко
същество – било християнин или мюсюлманин, или какъвто и да е, се озарява с видение на
Бога и получава такава присъда, която отговаря на деянията му.”113 Също в Англия през
ХІV в. Джон Уиклиф в израз на своето противопоставяне на католическата църква пише:
“Не е право на църквата да определя кой да бъде наказан и кой от друга страна спасен. И
ако тя така осъжда на всяка цена евреите, сарацините като еретици и гърците като
схизматици и т.н., ще заявя: “Човек от всяка секта може да бъде спасен, дори от
сарацините, ако няма пречка да тръгне по пътя на спасението.”114 Икуменическият стремеж
на Гийом Постел във Франция през ХVІ в., който желаел да обедини християни и
мюсюлмани в една вяра, не може да не напомня примера на Георги Трапезундски.
В крайна сметка изглежда, че Италия е почвата на стремежите за ислямохристиянско сближение: Георги Трапезундски прекарал част от своето съществувание
именно тук: споменахме инициативите на Николай Кузански, Филелфо, Пий ІІ, Хуан де
Сеговия. През ХVІІ в. в своя “Декамерон” Бокачио сравнява трите монотеистични религии,
започващи с Аврам, на трима младежи - “хубави, добродетелни, изпълнени със
страхопочитание спрямо своя отец, когото и тримата обичали с еднаква нежност.”
Италианският автор пише във връзка с “трите закона, които Бог-Отец дал на трите народа
– еврейски, християнски и мюсюлмански”, че “всеки от трите мисли, че е достигнал
Истината, но кой има право? Спорът остава открит.”115
Впрочем, радикалните стремежи на шейх Бедредин и Георги Трапезундски за
единение не се вписват ни най-малко в широкото движение на идеи и домогвания, които
завладяват християнския и мюсюлманския свят в края на Средновековието. Тяхното
припомняне ни предлага полезно допълнение за по-правилно разбиране на сложните
отношения между турците от една страна, византийците и западните люде – от друга
страна, които често има тенденция да се свеждат изключително до отношение на
политическо противопоставяне и религиозен антагонизъм.
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СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 15-ия ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин”

І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения
и рисунки е посветен на 15-ия 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 Министерство на образованието,
младежта и науката (МОМН) и при 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.
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Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове,
рисунки и мултимедийни презентации по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки могат да
участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:
- I – VIII клас;
- IX – XIII 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 трябва 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 слайдшоу в Power Point
или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
Мултимедийните проекти трябва да имат времетраене до 10 минути.

Критерии за оценяване:
§
§
§
§
§
§
§

осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
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;
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§
§
§
§

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 да 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: първа 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 т		
II етап: Комисия в състав: председател д-р Анатолий Кънев, членове: акад. Светлин
Русев, проф. Десислава Минчева, Мария Бенова, Тихомир Стефанов, Боряна
Мекушина, Наташа Ноева, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като
ги оценява и класира според образователните степени: първа група - І – VIII клас, и
втора група – IX – XII клас, в срок до 31.01.2012 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, 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:
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§

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”
София, 1303,
ул. “Осогово” 60,
тел: 02/929 61 01					
www.ludogorie.org					
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Секретар: д-р Анатолий Кънев

Идеите на шейх Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят
Откакто съществува човечеството има водещи фигури, които определят
живота на останалите. Човек не се замисля, че е зависим и подвластен на околните – социална среда, общество. Макар и да не забелязваме, всеки оставя следа
в нашето съзнание, която се отразява на живота ни. Понякога това е светла
личност, която допринася за развитието ни и ние печелим от това влияние, но
понякога губим себе си. Често сме щастливи, че има кого да следваме, кауза, за която да се борим. В такава водеща фигура за мен се превърна великият мислител
и човекът на действието шейх Бедреддин Симави – една от големите личности
на Изтока от началото на XV век. Особено силно ме впечатлиха идеите му за
социално равенство, за братството и толерантността. Чудя се как, мислейки
с тогавашните категории, точно тези идеи на този философ като че ли имат
своята силна проекция в нашата съвременност. „Както ти ще можеш да ползваш моето имущество, така и аз трябва да използвам твоето.” „ Ако собствеността е на Бога, правилно ли е тя да се присвоява от отделните хора.” Нека
от тези мисли на Бедреддин за парите, собствеността и богатството и това,
което те дават, размислим с днешните реалности.
Безспорен факт след измислянето на финикийския знак е, че почти всеки
човек на тази планета се стреми към богатство. Парите ни дават много неща
и ако сме достатъчно заслепени, дори бихме повярвали, че с тях имаме всичко,
което животът ни предлага. Безспорен факт е и че колкото по-беден е един
народ като цяло, толкова повече той се стреми към забогатяване! Жаждата е
безспорна и се стига до много крайности. Ние продаваме душите си на „дявола”,
за да забогатеем. Колко ли много ни дават парите всъщност?! Парите купуват
ли приятелство? Любов купува ли се с пари? Образование купува ли се с пари?
Парите... те наистина купуват много неща, даже душите ни. Нещата, които не
виждаме, а усещаме и чувстваме, не се превземат с пари! Те се спечелват с труд,
ум и упоритост.
Ценностите на съвременния човек са парите, славата и властта. Парите
купуват слава и власт, славата носи пари и косвена власт, а властта са пари и
слава.
Всяка съвременна личност се стреми да забогатее, докато е млад, за да
има сигурно бъдеще. Всеизвестно е, че парите не са най-важното нещо, но в много случаи могат да бъдат полезни – както за добри, така и за нечисти цели.
Когато попитаха едно момиченце в предаването за деца „Кой е по-по-най” какво
работи баща му, то отговори: „Парички.” Дори да не осъзнава все още, за това
дете парите също стават стремеж в живота. Още от малко то е научено, че
не е важно по какъв начин, а да спечелиш.
Животът човешки се крепи не само на парите и богатствата, а на любо-
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Виктория Вангелова - 5 клас,
СОУ Н. Й. Вапцаров,
гр. Силистра - 2 награда - 1 в. група
Силвия Ганчева - 12 клас, ОДК,
гр. Бургас - 2 награда - 2 в. група

Йоана Тихомирова - 6 клас,
ЦДГ Здравец,
гр. Попово - поощрение - 1 в. група
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вта към другите. Който носи любовта в себе си, не може да се крие. И тази любов към ближните го крепи, изпълва живота му със смисъл, дава му сили да преодолява несгодите. Странно нещо е човешкият живот! Гледаш – някой се трудил
неуморно, събирал, къща-палат си построил... А след него синът му за кратко
време разпилял бащиното имане. Ако този баща е отделял повече внимание на
сина си, възпитавал го е в любов към духовните ценности, а не към материалните, къщата може и да не е палат, но дом за детето трябва да има. И този дом
няма да бъде разпилян...
В наши дни, т.е. днес, ценностите се преобръщат, млади хора мислят
за парите като за цел. Добивайки опит, някои от нас разбират „Смисъла”, а
именно, че парите би трябвало да са средство, а не цел. Много от нас до такава
степен се вглъбяват в мечтите си и в средствата, които са им нужни, за да ги
постигнат, че забравят съкровеността на мечтата като сън и като нещо свещено.
Понякога само за кратко се докосваме до някого, за кратко вървим заедно
по пътя, а после отново нашите пътища се разделят... И толкова по-зле за нас,
ако разпилеем тези мигове, без да дарим цялата си любов и без да получим цялата му любов... Без да използваме нашата човешка същност – да творим живот...
Ето, сега ние се докоснахме до десницата и идеите на Шейха, повървяхме заедно
по пътя на историята и видяхме, че май няма нищо ново под слънцето.
Нургян Севдим Феим – Х клас
СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра (първа награда)

Виктория Филипова - 6 клас, ЦДГ Здравец,
гр. Попово - поощрение - 1 в. група
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Анастас Добрев - 1 клас,
ОУ Св. Климент Охридски,
гр. Попово - поощрение - 1 в. група

Драгомира Станчева - 12 клас,
СОУ Н. Й. Вапцаров,
гр. Силистра - поощрение - 2 в. група
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Бедреддин
За едни си шейх, за други си поет.
Наричат те Суфи, Учител, Философ.
Пътешественик, изгнаник и въстаник,
непримирим бунтовник,
страдалец и книжовник,
изпреварил с идеите си своя век.
Живял в размирни смутни времена.
Достигнал сам до истина една,
че са равни всички хора по света.
Твоите вечни „Размисли” са
преписвани цели шест века.
В тях са скрити най-достойните
идеи на нашата планета.
Там пише, че сме създадени,
за да сме свободни, а не роби.
Учиш ни да заживеем братски,
без злоба, ненавист и войни.
Никога да не сме разединени.
Да си помагат нации и религии,
да живеят чрез взаимно разбиране.
За едни си шейх, за други си поет.
Наричат те Суфи, Учител, Философ.
Мъдрец, изгнаник и въстаник,
в паметта ни и днес още си жив.
Цял свят в мечтите си понесъл.
Свят, огледало на всеки човек.
Революционер, повел на бунт народа
за обединението на всички хора,
за бунт срещу всяко страдание.
Достигнал до идеи неразбрани.
Надсмял се над богатства и над слава
и оживял в паметта на Балкана.
Затова следваме твоите стъпки,
чрез малки човешки постъпки.
Днес, след цели шест века,
погледът ти в нас се оглежда
и ни дава светла надежда,
че ще дойде денят мечтан.
Денят на истински важни дела,
в който ще си подадем ръка.
Човечеството няма да е разделено,
а с твоите идеи ще е преродено!

Калина Иванова Иванова – ХІ „а” клас,
СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш
(трето място)
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Десислава Петрова - 2 клас,
СОУ Н. Й. Вапцаров,
гр. Силистра
3 награда - 1 в. група

Бояна Желева - 5 клас,
СОУ Н. Й. Вапцаров,
гр. Силистра - 1 награда - 1 в. група

Георги Иванов - 12 клас, СОУ Н.Й.Вапцаров,
гр. Силистра - поощрение - 2 в. група
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Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

„Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички?
Също тъй слънцето не свети ли на всички?
И не дишаме ли еднакво всички въздух?”
Пространно житие на Константин-Кирил
Малцина са чували името Бедреддин Симави, но пък не са малко тези, които по един
или друг повод са се сблъсквали с проблемите, свързани с религиозната толерантност. Живял
преди шест века, този османски сановник и богослов е показал на света как може да съществува взаимно уважение между християни и мюсюлмани.
За да вникнем дълбоко в идейния свят на Бедреддин, не трябва да се откъсваме от
контекста на неговото съвремие, защото там се крият отговорите на болните въпроси относно нашата духовност. Защото днес – XXI век, когато човечеството бележи своите велики
постижения в областта на техниката и електрониката, в индустрията и в науката, колкото
и непоносимо да звучи за всички нас, се оказва, че то върви по пътя на самоунищожението.
Ако отправим поглед към историческата сцена преди шест века и после я сравним с
нашето съвремие, ще се окаже, че светът, в който живеем, не се е променил, само средствата
за постигане на целите са по-модерни.
И така, действието се развива в пределите на Османската империя, където през лятото на 1402 г. огромната армия на Баязид I Светкавицата (1389-1402) е напълно разгромена от
войските на монголския хан Тимур Ленг Тамерлан (1336-1405). В битката при Анкара Баязид I
е пленен, а държавата му изпада в дълбока криза поради междуособна война на неговите синове. Българските земи стават арена на кръвопролитни сражения в продължение на повече от
десет години.
На фона на тези събития избухва въстание, ръководено от Константин и Фружин.
Само след няколко години обаче въстанието е потушено. В края на 1409 г. на Балканите с голяма армия пристига синът на Баязид – Муса, чието открито намерение е да свали брат си
Сюлейман от трона. Той получава военната подкрепа на мнозинството балкански владетели.
Муса влиза в Одрин, убива Сюлейман и се провъзгласява за владетел на Румелия, като рязко
сменя политиката си към балканските християни.
Антихристиянската му политика принуждава бившите му съюзници, включително и
българите, да преминат на страната на Мехмед, следващия Баязидов син. Той пристига със
собствена армия в Румелия през 1411 г. Обединените сили на неговите спахийски дружини, на
местните бейове и отряди от сърби, власи и българи разгромяват войските на Муса през месец
юни 1413 г. в битката при село Чемурли, в горното течение на р. Искър.
Балканските християни приемат поражението на Муса за край на насилията. Новият османски владетел променя традиционната тактика на завоевателите. В отношенията с
балканските владетели той демонстрира подчертано предпочитанието към дипломацията,
което създава лъжовното усещане за намаляване на османската агресивност. Опровергавали
го военните му начинания в Албания и Босна. Той потушава въстанието на малоазийското население, като след неговия разгром част от въстаниците, начело с шейх Бедреддин Симави, се
укриват в Лудогорието. Лозунгите на Бедреддин за социална справедливост и взаимно уважение на християни и мюсюлмани привличат мнозина българи. В 1419 г. Мехмед І (1413-1421) окончателно разгромява въстаниците. Шейх Бедреддин е наказан с мъчителна смърт, множество
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български селища отново са разграбени, а жителите им – избити или отведени в робство.
Въстанието на Бедреддин е поредният неуспешен опит срещу султанското управление,
то обаче ни показва една друга действителност. И тя е, че мюсюлмани и християни страдат
еднакво от властта, че конфликтът на религиозна основа между етносите по това време не
съществува, а по-скоро той е изкуствено създаден от самите управляващи, водени единствено
от жаждата за власт и надмощие. В противен случай Османската империя би имала твърде
кратък живот.
Но да се върнем отново на Бедреддин и неговите идеи. Трябва да бъдем далеч от мисълта, че той е единственият, който проповядва равенство между християни и мюсюлмани,
все пак по това време смесените бракове (факт е, че майката на Симави е християнка, а баща
му – мюсюлманин) са често явление. Следователно не са малко неговите съвременници, които
са запознати с основните идеи на двете религии и съответно са наясно за конфликт между
етносите. Освен ако този конфликт не е изкуствено създаден...
Ако обстановката на Балканите преди шест века може да се опише с няколко думи, тя
би изглеждала по този начин: кървава борба за надмощие между... братя (може да се направи
асоциация с библейския мит за Каин и Авел, както и с Юсуф и коварството на неговите братя
от Корана), междуособици, народно недоволство, християни и мюсюлмани от една и съща
страна на барикадата. А как изглежда нашето съвремие? Отново самозабравили се управляващи без скрупули, от което страдат всички, без значение на етническата принадлежност. И
ако има някакъв конфликт на верска основа, то той е изкуствено създаден от властта, за да се
отклони вниманието от истинските проблеми в държавата.
Както вече стана ясно, и преди въстанието на Симави християни и мюсюлмани проливат кръв рамо до рамо в решителните битки за надмощие между синовете на Баязид I.
Появата на Бедреддин на историческата сцена всъщност е кулминационният момент от тези
борби, защото единствено той облича своите действия в думи. Думи, които тогава са звучали
като еретична проповед и едва в наши дни могат да бъдат осмислени. И все пак идеите за социално равенство са и ще останат неприложими, просто защото всеки иска да бъде и да има
повече от другия...(брат), защото светът, в който живеем, е свят, белязан от непостижима
хармония – за да се постигне едно трябва да се загуби друго и това, за съжаление, е духовността.
Кризите, които обществото ни преживява в определени исторически моменти и които засягат в най-голяма степен духовния живот на личността, са обективно доказателство
за несъвършенството на установения порядък, доказателство, че бавно, но сигурно вървим надолу. В такива моменти нуждата ни от идеал е по-остра от всякога... Именно тогава ние
трябва да се вслушаме в думите на Бедреддин, които до голяма степен звучат като тези на
Константин-Кирил Философ: „Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички? Също тъй слънцето
не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух?”, т.е. всички народи еднакво се
ползват от Божиите блага, при това положение няма значение как наричаме Бог на различните езици, защото той е един „за всички”. Следователно проблеми около религиозната толерантност не трябва да съществуват.
Наталия Петрова Лазарова – VІІІ клас,
ОУ „Христо Ботев”, с. Горско Ново село (първа награда)
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Извън времето
Ако не естетизираш духовността, тя става
проповед. Ако успееш – направил си произведение на
изкуството. Хари Арабян може това. Предметите,
които създава, не са просто красиви. Не е
оригинално, но е вярно – те си имат душа.
Най-трудно е да пишеш за хора, които
познаваш добре. Опитваш се да се абстрахираш от
неща, които са самата им същност, въобразявайки
си, че правиш умна редакция и на себе си, и на
обекта… Решаваш да подходиш обективно и към
творчеството на Хари, но веднага разбираш, че не
можеш да подминеш нито Армения с източната
ѝ сантименталност и трагизъм, нито личната
биография и душевност на автора, нито нищо…
Защото това, което той, Хари, прави, е като
автопортрет.
Неговите форми – усложнени, неочаквани, с
лабилни оси… огънати стъкла (няма никога прави
линии), богати орнаменти (плетеници от метал),
уникалност, екзотични добавки (мексикански
седеф), цветове на вино и море… Светът на
предметите на Хари е един примамващ лабиринт,
откъдето само импровизацията, фантазията и
неосъзнатите ти вътрешни пориви биха могли да
те изведат.
Абсолютно съм сигурна, че няма човек, който
да е видял изящните му обекти и да не е поискал да
ги има. Даже без да си задава въпроса защо точно
му харесват. Те са като извадени от пещерата
на Аладин и не ти е възможно да си избереш
само един от тях. Все оставаш с впечатлението,
че следващият е по-хубав от другите… А
събрани накуп те наистина са съкровище – под
фотографския прожектор блестяха в пълната си
завършеност (самодостатъчност), богатство и
изтънченост.
Може би не трябва да влизате в ателието
на Хари. Достатъчно е само да видите ръцете му и
ще разберете (евентуално и приблизително) как се
постига това хем топло, хем дистанцирано сияние.
Накратко – ателието му е разделено на две. Едната
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част е потънала в ужасен зеленикав прах, прах
навсякъде, без край, наслоен безвъзвратно по всичко
материално, включително и по автора си. Другата
част е с вани димяща киселина, клокочещи като
подземни казани за грешници, в които благородните
метали отиват по местата си. Само химия или и
нещо друго?
Може би най-точното определение
за процеса, при който Хари снове между
двете неугледни помещения и накрая показва
аристократичен и искрящ предмет, е
„магьосничество”. Разликата е, че в приказките
магьосници с виолетови плащове правят чудеса с
един замах на пръчицата си, а Хари работи по цял
ден. Но всичко си има цена… уви.
Мисля, че едно от най-подходящите
места за изложба на този автор беше бившият
царски дворец – сега Национална художествена
галерия. Там кристалните огледала отразяваха
пробляскващите му свещници и вази. Сякаш бяха
свикнали с тях и целият интериор живееше в
синхрон със странните му и белязани с фантазия и
култура форми.
Много хора са видели приложно-изящното
изкуство на Хари, но не всички знаят, че е скулптор.
Две сериозни, внушителни фигури от бронз има
в Бургас. Те са застанали на точното си място
и притежават изключителна сила на внушение,
въпреки тишината, която излъчват. А може би
точно заради това са толкова силни. И пак са
свързани с Армения. Нормално.
Току-що започнах, а трябва да свършвам
с представянето на Хари. Жалко, защото
телеграфният стил не му подхожда. Това, което
прави той, трябва да бъде съзерцавано по-дълго, с
не много силна музика, дим от цигара, скъп коняк в
някоя от неговите чаши, няколко прашинки, плуващи
в светлината на лампата… Спокойствие…
Не знам дали е комплимент, но когато
редяхме нещата му за заснемане, изпитах желание
да ги нарисувам…

Десислава Минчева
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Редакционният екип на „Списание
ПЪТ”, чрез секретаря на дружеството, клон
Разград – Димитър Петров, откри архивен
материал от „Османски архив Сеид Али
Султан в документи /1401 – 1852/ Къзъл
Дели”.
Ако съдим по сведенията, с които
разполагаме, че кадъ аскер на Муса Челеби
е бил самият Шейх Бедреддин Симави, то
можем да предположим, че е написал със
собствената си ръка този свитък.

Док. № 1
Берат от Муса Челеби
относно теккето Къзъл Дели
„Султаните преди мене са определили
и включили село Шейх Къзъл Дели като
вакъф /б. а. освободен от всякакви данъци,
приходите са за теккето/. От днес
нататък потвърждавам тая заповед
на моите предшественици. Никой няма
право да променя статута на селото.
Който наруши тази разпоредба, ще има
правосъдие от двореца”.
Заповедта е писана от кадъ аскера на Муса
Челеби, писана е в Едирне /Одрин/.
Изданието е на „Гаази университет”- Анкара.
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ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина
за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на
26-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”
и на 135-та годишнина от Априлската епопея
ТЕМИ
I – VIII клас
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).
IX – XII клас
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.
Днес, 12.06.2011 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
Три равностойни награди – 40 лв.:
- Християн Марков – VІ „а“ клас, СОУ „Максим Райкович”, гр. Дряново
- Емануела Вълканова – ІІ „в“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Елхово
- Михаела Александрова – І „б“ клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Попово
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Бейджан Бейхан – 7 год., ЦДГ №6 „Здравец”, гр. Попово
- Диляна Тодорова – І „б“ клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Попово
- Десислава Петрова – ІІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
- Габриела Стоянова – ІІ „в“ клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Елхово
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

68

Награда - 40 лв.:
- Маноел Венелинов Пенев – ХІ „а“ клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Даяна Пенева – ХІ „б“ клас, гимназия „Христо Ботев”, гр. Попово
- Силвия Ганчева – ХІІ клас, ОДК, гр. Бургас
Днес, 12.06.2011 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
председател: Васил Кънев, и членове: Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов,
направи следното класиране :
Награди – есе
І група – от І до VІІІ клас
І награда - 70.00 лв.:
- Памела В. Мичева – VІІ
 клас, ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих
ІІ награда – 40.00 лв.:
- Мадлен Али Ахмед – VІІІ „а“ клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово
ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Михаил Мирославов Михайлов – VІ „г“ клас, ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих
Поощрителна награда – 10 лв.:
- Айлин Бимова – VІІІ „а“ клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
- Йоана Георгиева Николова – ІV „б“ клас, XI ОУ „Николай Лилиев”, гр. Стара Загора
- Цветина Красимирова Спасова – VІ „а“ клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр.
Дупница
- Валентина Георгиева Георгиева – VІ „а“ клас, СОУ „Максим Райкович”, гр. Дряново
- Дани Мирославов Пенев – VІІ клас, СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда - 70.00 лв.:
- Севилсин Шенол Сали – ХІІ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра
ІІ награда – 40.00 лв.:
- Елена Василева Киримова – ХІ клас, ПГМСС „Пейо Крачолов Яворов”, гр. Гоце Делчев
ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Вяра Маринчева – ХІ „а“ клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
- Маринела Красимирова Димитрова – ІХ „а“ клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
Поощрителна награда – 10 лв.:
- Димитрина Славчева Сеферинова – СОУ „Отец Паисий”, с. Медковец, общ. Монтана
- Борислава Бориславова Кацарска – ІХ „а“ клас, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр.
Дупница
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- Сабрина Мангова – ХІ клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
- Моника Янкова Георгиева – ХІ клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен
- Ивена Ангелова Ангелова – Х клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
- Юксел Неждет Хасан – Х клас, СОУ „Юрий Гагарин”, Силистра
Награди - стихотворение
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лв.:
- Мария Лазарова Гаралова – VІІІ клас, СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово
ІІ награда – 40.00 лв.:
- Катя Ивелинова Богданова – VІ „а“ клас, ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих
ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Елиз Метин Махмудова – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Лъвино, общ. Исперих
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Димо Росенов Йорданов – VІІІ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сеново
- Лилияна Крумова – VІІІ „а” клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
- Даяна Николова – V „а” клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – не се присъжда
ІІ награда – не се присъжда
ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Гергана Русанова – Х „а” клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Димитрина Мирославова Димитрова – Х „б” клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
- Елсер Сезгин Мехмед – ІХ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра
Днес, 12.06.2011 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Председател: Боряна Мекушина, и членове: Наташа Ноева, Росица Филипова,
направи следното класиране:
Награди – мултимедиен проект
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лв.:
- Моника Георгиева Данчева – VІ „а” клас, СОУ “Христо Ботев”, гр. Тутракан
ІІ награда - 40.00 лв.:
- Моника Славова, Глория Порожанова и Росица Славова от VІІІ „а” клас, СОУ ”Христо
Ботев”, гр. Тутракан
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ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Виктория Ненчева Йорданова – V „в” клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Йорданка Петрова Петрова и Ива-Мария Веселинова Маринова – VІІ „a” клас, СОУ ,,Христо
Ботев”, гр. Тутракан
- Веселина Николаева Грънчарова – V „б” клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
- Васвие Лютфи Ахмед – VІІІ клас, ОУ „В. Априлов“, гр. Исперих
- Лъчезар Ангелов Бурлаков – VІ клас, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово
- Пламена Милкова Димитрова – VІ „б” клас, СОУ „Братя Миладинови”, гр. Русе
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лв.:
- Радостина Стефанова – Х „б” клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан
ІІ награда – 40.00 лв.:
- Ваня Х. Хараламбиева и Маргарита Ст. Богомилова – Х „б” клас, СОУ „Бачо Киро“, гр.
Павликени
ІІІ награда – 20.00 лв.:
- Стойчо Георгиев Сираков и Александър Димов Марков – Х клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр.
Кърджали
Поощрителна награда – 10.00 лв.:
- Йоанна Николова и Д. Костова - ХІ клас, ОУ “Н. Лилиев“, гр. Стара Загора
- Мириям Кайряк и Николета Обретенова – ХІ клас, клуб “Млад историк“, гр. Кърджали
- Ивелина Ангелова Атанасова – ХІ клас, СОУ „Максим Горки”, гр. Дряново
- Николай Марчев – ХІ клас, ПГСАГ, гр. Шумен
- Жаклин Чакълова, Симона Донева – Х „ж” клас, Първа езикова гимназия, гр. Варна
- Иван Раданов – ІХ „е” клас, Първа езикова гимназия, гр. Варна
- Ивона Русева – ІХ „б” клас, СОУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов.

д-р Анатолий Кънев
/секретар на КПД „Родно Лудогорие”/
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Нова книга, издадена от
КПД „Родно Лудогорие” – автор е
председателят на дружеството,
клон Силистра.
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