КОЙ ВОДИ КОНЯ ДО ВОДАТА И
КАК ГО КАРА ДА ПИЕ ОТ НЕЯ?
д-р Анатолий Кънев

Тази година се навършват 100 години от
Балканската война и по този повод акад. Георги
Марков издаде книга, озаглавена „Балканизацията“, за която използвам случая да го поздравя.
Освен анализа, довел до термина „балканизация“, той определя Балканите като учебник
по конфликтознание. Замислям се, дали само
географското ни положение е причина за това
или ние, живеещите по тези ширини, с нашите
предразсъдъци, не побутваме махалото на Фуко.
Национализмът ни е толкова силно изразен, че
може да бъде сравнен единствено с религиозната ни нетърпимост към различията. Дотам,
че, както обясни в интервю за „Списание Път“
проф. Иван Илчев, много от държавите на Балканите не желаят да ги смятат за балкански,
не искат да бъдат такива. Определят се като
централноевропейски, алпийски, средиземноморски..., но не и балкански. Други пък държат
да са „балканска държава“, защото това за тях
означава европейска държава, обаче през призмата на техните културни коридори.   Кои са
водачите на Балканите и в каква среда са родени
и възпитани? Кой ще поведе индивида към побистри извори, ако са останали такива, и дали
ще го остави сам да пие от тях?
П.П.  КПД „Родно Лудогорие“ ви предлага сами да
намерите отговорите за себе си и като първа
стъпка ви кани на ежегодните походи по стъпките на Таньо войвода от 30 май до 2 юни и „По
пътя на Бедреддин“ през първия понеделник на
месец ноември.
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Историята е заряд, дори Библия във
времена на тежки изпитания
Интервю на д-р Анатолий Кънев

доц. Тодор Попнеделев
заместник-декан на Историческия факултет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
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Искам да Ви благодаря, че се съгласихте на това интервю за „Списание Път“.
Подготвяйки се за него видях, че Вие сте
били в моята роля, интервюирайки ваши
колеги историци. Позволете да задам няколко „Ваши въпроса“ на самия Вас. Кога у
Вас се появи интересът към историята или
изборът на професия беше случаен?
И аз Ви благодаря, че ме включвате в
„пантеона” на интервюираните от Вас хора. А
сега, с „моите камъни”. Интерес към историята и професията историк – бих искал да разгранича двете неща. Интересът към миналото
като че ли го има всяко дете. То не различава
приказката от историята, зависи от разказвача
дали ще го накара да се заслуша. Около мен
имаше добри разказвачи – вкъщи, в началното училище, така че вероятно интересът ми
към историята тръгна отрано.
Що се отнася до случайността на избора
на професията историк – и да, и не. В края на
първи курс у мен се появи някаква младежка
увереност, че точно това искам да бъда, без
все още да осъзнавам многобройните измерения и нюанси на тази професия. Към края на
следването, когато написах няколко студентски текста и участвах в наши конференции,
бях твърдо убеден, че искам да стана историк.
Бях насърчен, за което съм много признателен, от мои преподаватели като проф. Маргарита Тачева, проф. Милчо Лалков, доц. Георги
Сотиров, проф. Иван Илчев и др.

проф. Васил Златарски

професия. Изключително съм благодарен на
този опит, който ми отвори очите за многото
страни на професията историк. Така че, ако се
върна на отговора – не, няма конфликт изследовател – преподавател. Това са две страни на
една монета. Важно е да съобразиш думите
си с аудиторията, пред която си поел ангажимента да застанеш. Бих добавил, че като преподавател си и малко облагодетелстван, тъй
като ползваш и чужд опит, този на колегията.
Що се отнася до „рецептата” – не, не
мога да отговоря. Занимавайки се с историография, съм се опитвал да проумея не една
методология. Струва ми се, че „рецептата” зависи от професионализма на историка, от неговата душа и манталитет и от образоваността
на обществото. А и като се замисля, рецепта
може би не би трябвало да се открива, това би
спряло човешкото търсене.

Има ли „рецепта“ как се пише история и дали има конфликт между преподавател и изследовател?
Ще си позволя да започна с втората част
на въпроса, тъй като малко или много е свързан с предходния. Още в Университета твърдо
исках да се занимавам с изследователска работа, гледах на преподавателската и най-вече
на учителската професия с леко пренебрежение. Стана точно обратното на моите желания. След дипломирането ме разпределиха
като учител по история в 14-то училище в
София. Двете години там ме убедиха колко
е отговорна, важна и благодатна учителската

Според Вас, за кого работи историкът – за себе си, за колегията или за обществото?
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аулата на Софийския университет

Историкът работи за всички. Понякога
на преден план изпъква някоя от тези страни
в нашата работа, но те са органически свързани. Според мен историята е емоционално, интелектуално изживяване, морал... Но и много
лесно би могла да прескочи мярата и да се
превърне в техните антиподи с твърде тежка
негативна натовареност. Така че, важното е съвестно, съобразно със своя потенциал, да свършиш работата си и да дадеш нещо от себе си.

ка в края на XIX и началото на XX век. Обикновено свързваме професор Златарски с неговите
солидни медиевистични изследвания, без да
се питаме от какво ниво на науката в страната е тръгнал и какви изследвания по родното ни минало е имало тогава в европейската
наука. Златарски, осъзнавайки реалностите,
тръгва по пътя на методичното събиране на
изворите, тяхното осмисляне и постепенно
гради фундамента на миналото. Успоредно
с това той създава и модела на българското
университетско преподаване по история, създава плодотворна среда за израстване на нови
професионалисти, вдъхва им самочувствие.
Струва ми се, че тук е връзката между Васил
Златарски и Петър Мутафчиев. Грижата, отговорността към развитието на младия колега
е морално изискване към университетския
преподавател. Именно това е давал проф. Златарски. А що се отнася до „съпоставката”, чрез
нея най-добре се вижда приемствеността и
надграждането в българската историография.

Впечатли ме Вашият материал „Две
встъпителни лекции в книгата „Проф. Мутафчиев познат и непознат“. Защо правите
анализа си за него в съпоставка с проф. Васил Златарски?
Благодаря Ви за интереса! Може би защото това е логиката на нашата наука – на
корена и цветовете. Върнахте ме пак много
назад, в годините, когато се занимавах малко
повече с живота, преподаванията и изследователската работа на проф. Васил Златарски.
Тогава осъзнах колко е била плодотворна неговата роля за развитието на историческата нау-

Многократно сте споделяли, че модерната българска историография се за-
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ражда през втората половина на ХІХ в. и
нейни първи представители са Спиридон
Палаузов и Марин Дринов. След тях веднага нареждате проф. Васил Златарски и
проф. Петър Мутафчиев. Заради техния
признат авторитет ли повечето ваши колеги не си позволяват критики към тях? Поточно визирам теорията на проф. Златарски за туранския произход на българите?

да оцениш нивото на развитие на самата наука и наличните извори, с които е разполагал
авторът. Едва след това трябва да го интерпретираш през призмата на съвременната историография, с арсенала ти в днешния ден. Що се
отнася до т. нар. „туранска теория” за произхода на българите, моля Ви, не ме вкарвайте
в един спор, който ми е чужд. Произходът на
народа, към който принадлежа, безспорно ме
вълнува, но нека се поизчисти „пяната” и лутането, да дойдат фактите и ще ги приема.

Ако позволите, не сте съвсем прав.
Всички тези личности и творчеството им са
били под обстрел с различна интензивност и
от различно качество. Понякога се е гледало
със снизхождение на стореното от тях от пиедестала на новия ден, друг път са определяни
като „буржоазни обективисти”, „филологически формалисти”, хора, използващи „методологически примитив”, „великобългарски
шовинисти”, „фашисти”... Но да излезем от
идеологизацията, политиката и липсата на
научна оценка. Все пак, как би следвало да се
подхожда при изграждането на историографска критика? Най-напред трябва да съобразиш
съответния текст с времето, в което е писан, за

Какво е науката? Историята наука ли
е? Защо според Вас има периоди, в които
историята е слабо развита, и други, в които
интересът към нея е огромен?
Може би в предишен отговор, малко
или много, се опитах да отговаря какво е историята. Опитах, нямам еднозначен отговор.
Наука – да, с богата история, която, ако изучаваме, бихме хванали нейната логика, а с това
и нейното бъдеще. Но и не съвсем наука в чистия смисъл на точните науки. В нашата работа
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намери добри решения, а също ще даде самочувствие, но и реализъм в контактите с други
нации и държави.
Историците емпирици или теоретици са?
Академик Васил Гюзелев в своите изследвания за творчеството на проф. Петър
Мутафчиев винаги отбелязва, че той е едно от
малкото изключения в българската историография със синтезите, с осмислянето на родната история. Да, теоретиците са малко. И като
че ли това има своите обяснения. Следосвобожденската ни наука тръгва по пътя на възстановяването на картината на миналото поради
слабата му разработеност дотогава. По-късно,
след 1944 г., теоретичните предписания са в
ръцете на други науки.
Но все пак няма реално научно, приносно изследване, в което емпирията и теорията
да не са подчинени една на друга. Споделям
виждането на един от големите византинисти
Карл Крумбахер, че за да стане един човек
историк той най-напред трябва да усвои един
метод и едва след това може да го променя,
надскача.

Марин Дринов

Смятате ли, че понятието „национален идеал“ е вече изтъркано и ако не, могат ли хора от турския етнос да ратуват за
български национален идеал?

има много субективни фактори, които влияят
на резултата. Ще споделя само един – доколко в съзнанието на пишещия и преподаващия
история надделява националното, партийното... или професионализмът.
По отношение на втората част на Вашия
въпрос бих споделил, че има времена на добруване на едно или друго общество, в което
то се наслаждава на своето минало. Но има и
периоди, в които историята е заряд, дори Библия, и това са винаги времена на тежки изпитания. Лошото е, че тогава именно се „вади”
онова минало, което е нужно, правят се лесно
достъпни аналогии и се стига до внушения,
които не винаги са полезни за нацията. Така
че историята може да бъде и лек, и отрова.
Факт, повторил и повтарящ се в човешкото
развитие. Туширането на негативното може
би би се случило, ако не, както се казва, „се
знае историята”, а се заложи върху „се мисли
върху миналото”. Тогава, вероятно, мъдростта на обществото ни ще нарасне, ще се усили
вътрешният диалог по различни въпроси, ще

Това е много сложен за мен въпрос.
Трудността да Ви отговоря идва оттам, че за
различните хора или среди в обществото, в
различните епохи той има различни измерения. Знаете, че за водачите на нацията ни през
Възраждането това е било свободна, демократична и просперираща България. По-късно,
след Освобождението, това е обединението на
нацията ни, след това настъпва модификацията към така наречения пролетарски интернационализъм. Така че може би националният
идеал трябва да се осмисли, да се „формулира” отново, да се съобрази с реалностите, за да
не предлага заблуди, да не залага условия за
манипулация на хората, за да бъде осъществим. Иначе ще се превърне в химера, а това
демобилизира обществото и има негативни
последствия. Лично аз споделям просвещен-
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Ректората

ското убеждение, че главният фактор на обществения прогрес е образоваността. Именно
една образована нация ще диша в синхрон със
себе си и околните.

толкова години, нашите цели са да възобновим интереса към българската тема по света
и да стимулираме изследванията в страната.
Надявам се, че на предстоящия Трети конгрес
през май 2013 г. ще срещнем „стари” и млади
учени, ще се подновят научни контакти, ще
се създадат условия да се появят нови идеи за
развитието на науката. Досега близо 800 покани са отпътували до учени и институции
по света, разработва се богата съпътстваща
конгреса културна програма, изложения на
книги и т.н. Работи се с чисто сърце и искрено
се надявам догодина на празника на светите
братя Кирил и Методий тяхното дело да получи развитие. Отново догодина, Университетът
навършва своята 125-та годишнина. Надявам
се, че Третият международен конгрес по българистика ще бъде достоен дар за празника на
Алма Матер.

Разбрах, че сте „моторът“ по организацията на Международния конгрес по
българистика през май 2013 г. Бихте ли ми
разказали повече за него?
Д-р Кънев, както знаете, в един мотор
има много колелца и аз съм едно от тях. Как
се стигна до идеята за конгреса? Преди две
години Университетът спечели голям научно-изследователски проект пред фонд „Научни изследвания” към МОМН. Изграденият Университетски хуманитарен комплекс
„Алма Матер”, ръководен от нашия ректор
проф. Илчев, си поставя ред цели в сферата
на хуманитаристика, една от които бе възстановяването на българистичните форуми
в страната. Предишните Първи и Втори конгрес са били провеждани през 1981 и 1986 г.,
като зад тях е заставала държавата. Сега, след

Какво е бъдещето на студентите историци, според Вас?
Труден отговор. Може би част от труд-
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към Вас като към преподавател – смятате
ли, че формата походи и конкурси е подходяща за съвременния млад човек?
Кога с основание, кога не, критикуваме,
че има известно опростяване на света около
нас. Вас и мен, които сме предани на историята, ни вълнува как тя да живее в съзнанието
на хората и да ги издига в духовно отношение. Сигурен съм, че това, което Вие правите
с ръководеното от Вас дружество, е единият
от добрите примери. Запознаването с историята има различни форми, средства, трябва да
бъде дозирано като обем и тълкувание, според възрастта и потенциала на средата. Историята никога не трябва да бъде ползвана като
средство за омраза и примери за назидание.

проф. Петър Мутафчиев

ността идва оттам, че нерядко си задавам
този въпрос, без да имам ясно решение. Когато човек завърши Университета, от него като
професионална реализация става всичко или
нищо. Бягам от експлоатираните примери за
президенти, министър-председатели, министри и други, завършили история. Лично аз
познавам много достойни хора, завършили
специалностите на нашия факултет, които
не ползват пряко в своята работа дипломата
на историк. Това ме кара да обърна внимание
на въпроса какво дава Университетът и в частност Историческият факултет на хората, пристъпили неговите врати. Накратко, две неща –
знание и потенциал да мислиш, да търсиш,
да се ориентираш. Студентът трябва да „притиска” своя преподавател и ще получава все
повече. Ако това се случи, надявам се, че пред
студентите историци има добро бъдеще, е...
ако и държавата осъзнава тяхната роля за развитието на обществото.
Какво да се направи, за да стане разглеждането на историческата наука интересно в тази модерна среда? Обръщам се
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МИТОВЕТЕ В МИСЛЕНЕТО НА ИСТОРИКА
доц. Тодор Попнеделев

Още от малки започваме да чуваме
понятието „мит“, без да осъзнаваме неговото
значение. Прочитат ти или сам сричаш древногръцките митове и почваш да свързваш понятието с интересните, но невинаги разбираеми приказки. Струва ти се, че митът е нещо
далечно, случило се с други, загадъчно, но и
същевременно близко, ако „съблечеш“ дрехите на героите, сложиш им имената на познати
хора и ги поставиш в своя ден.
По-късно, когато започнеш да учиш в
Университета, представата ти за мита се променя или по-скоро се обогатява. Разбираш, че
той концентрира човешкото познание, опит,
недостигнати мечти, желано съвършенство,
стремеж към промяна на света, представянето му според нормите на един „създател“, на
едно поколение, на една личност. Наред с това
полека-лека учещият история започва да осъзнава реалността на „историческото битие“,
както биха се изразили някои теоретици. Това
го кара да разбере, че немалка част от неговото дотогавашно знание за случилото се е било
градено върху неустойчиви представи, че е
станал жертва на митове и затова се чувства
излъган. Всичко те предизвиква да тръгнеш
на война с митовете или с онова, което ти мислиш, че са митове. Зареждаш се с енергия,
че ако можеш, ще разкриваш „истини“, ще
ги отстояваш, ще „воюваш“ срещу заблудите.
Така постепенно понятието „мит“ започва да
придобива друго измерение – на нереална,
невярна представа за миналото. Препираш се
с този или онзи, искайки да му разкажеш вярното, спориш с колеги, чувствайки удовлетворение, че се докосваш до същностното, реално
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случилото се.

се усложняват. И едните, и другите заявяват,
че търсят историческата истина, но вгледаме
ли се по-внимателно, проличават и други примери. Те много по-ярко, поне през 40–60-те години на XX век се открояват в марксистката
историография. Пред нея са поставени задачи
от идеологическо естество – ту да съдейства
за славянското единство, ту да намери ролята на потиснатите съсловия за човешкия прогрес, да открои ролята на един или друг вожд
на пролетариата като теоретик, практик, но
най-вече да съдейства за построяването на социализма. Сами знаем, че когато пред една
хуманитарна наука се поставят задачи с определена практическа цел, когато от нея се иска
да бъде средство за постигането ѝ, тя, естествено, губи от своята обективност.

След време, трупайки години, а с това
и опит, започваш да си задаваш все повече въпроси, все по-тежащи и като че ли без отговори. Заставаш пред аудиторията или белия
лист, мислиш или говориш за целите и предмета на своята наука, респективно за тези на
историка, за неговата работа. Учили са ме и
аз се опитвам да уча студентите си, че основната аксиологическа функция на историята е
да разкрива факта, процеса, да го обяснява,
както и да търси истината, реалността, обективността на станалото. Дали е така? Та има
ли по-субективна наука от нашата – изворът се
пише, създава от човек. Той е отразил или са
го накарали да отрази „важното“ и да премълчи „неважното“. Този извор понякога с усилие,
понякога наготово влиза в полезрението на
историка. Той, повлиян от редица фактори, го
тълкува, после „вписва“ в своето изложение.
След това текстът или словото достига до публиката. Тя отново, съобразно своя потенциал и
нагласи, го възприема, осъзнава, гради своята
представа за миналото. Нали си знаем: колкото народи и държави, толкова и истории.

Отново, за да потърсим колко е обективна нашата наука, трябва да си припомним
условията, от които зависи трудът на историка. Безспорно най-напред това е неговото
образование – къде, кога, при кого го е получил, зависи от личните му качества, от конкретните политически и обществени условия,
подчинена е на цялостното състояние на държавата и институциите, обслужващи труда
на историка. Не на последно място зависи от
моментното състояние на историческата наука в частност и на хуманитаристиката въобще.
Или все фактори, спомагащи за обективността на едно изследване, респективно и за обратното. Обратното, защото могат да доведат до
деформации в същността на едно проучване,
да поставят акценти, да изведат тези от многообразието на миналото и да неглижират факти, процеси, не по-малко същностни.

Все в тази връзка за обективността на
нашата наука идва и въпросът за това как работи историкът, условно казано, за неговия
„занаят“. Тук е важният проблем за кого пише
историкът. Дали за своите колеги, за собствено удовлетворение, за студентите, за учениците, за широката публика, за някой владетел,
политик или за всички заедно. Достигаме и
до проблема защо пише историкът. Може би,
за да прослави Бога, някоя личност, партия
или себе си, да даде примери на своето или
на бъдните поколения или за да изследва миналото, без да се интересува от послания или
възможни ползи. Естествено се поражда идеята, че всъщност историята по-често е средство
за постигане на конкретни цели, свързани с
деня. Ако се вгледаме – християнският хронист ползва примери от миналото, за да прослави своя Бог, романтикът се стреми да пробуди своя народ, да го насърчи към просперитет.
Стигнем ли до по-модерните времена, стане
ли дума за позитивисти и марксисти, нещата

Нашият труд е безспорно работа на вълк
единак, но той зависи много и от възможностите за комуникация вътре в колегията. Тази
комуникация има различни измерения. Найнапред с предходните поколения, с наследството като цяло, даващо ти възможност да
надграждаш, да виждаш празноти, да „препрочиташ“ извори. Контактът с чуждата наука
ти дава възможност да съизмерваш труда си,
да черпиш идеи за работа, а понякога неволно
може би и да подражаваш. Връзката пък с дру-
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гите науки ти позволява да заимстваш методи, осигуряващи условия за по-пълно вникване в пъстротата на миналото, да пресъздадеш
нюансите в него. Вероятно най-важен е честият, понякога и ежедневен контакт с колегите
в институцията с всичките му измерения – с
по-висшестоящите в йерархията, с по-долустоящите, с колегата
по звание и степен.
Именно сред тях ти
можеш да си ученик,
учител, подсъдим и
съдник, да получиш
добронамерен съвет,
подкрепа или обратното.

ките на предходното. Така е и в нашата наука.
В писаното слово с нюанс на научно пренебрежение, а в разговор доста по-остро може да се
чуе отрицание по отношение труда на работилите преди нас. (Тук нямам предвид крайностите след 1944 г., граничещи със заклеймяване.) Това отричане и подценяване в науката е
вредно, прекъсва традицията, създава у
някои усещането за
непогрешимост, която ги кара да говорят
и пишат като корифеи по даден въпрос,
като крайна институция, следователно засилва субективизма в
труда им. Превръща
ги в хора с „моята
тема“, „моя период“,
„моята книга“ и т.н.

Важна е и
връзката с други
сродни звена – сродни факултети от
висши
училища,
институти, библиотеки, архиви. Връзка, която осигурява,
„захранва“ твоя труд,
а нерядко забавя или
променя неговите измерения. Това са контакти,
оценяващи
добронамерено или
не работата ти.

Следващ
важен въпрос, който
си задаваш, когато
работиш, е дали изговореното или написано достига до
студентската аудитория пред теб. Всеки
преподавател стига
до катедрата с желанието да представи
Друг, според
най-доброто от себе
мен важен фактор,
си, да накара очите
от който зависи труда го следят, а ушидът на историка,
те да го чуват. Стъпе този с кого той е
вайки върху сцената,
сключил „договор“
наречена аудитория,
– с бог, със своята на- Музата Клио, римска статуя от 2 в. сл. Хр., музей Ватикана преподавателят трябция, с някоя партия,
ва да намери баланса
със себе си, с всички заедно, или договорът между естественото желание за себеизява,
се „преподписва“ според конюнктурата? Или артистизма и познанието. Всъщност първите
изпъква проблемът за морала на историка. Но две неща трябва да допълват третото, да го обтъй като и аз съм историк, ще го пропусна, а служват. Когато това стане, се чувстваш удосамо ще хвърля поглед към едно от измерени- влетворен от своя труд. Често си казваш или
ята му – отношението към предходниците в можеш да чуеш фразата „получи се“. Но има
науката. Известна е максимата, че всяко след- и обратните случаи – не е изключение фразаващо поколение, за да се утвърди, търси греш- та, позата да надделяват. Сами имаме споме-
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обикновено подчинени на нуждите на деня.
Дори когато поканят професионален изследовател, те искат от него само конкретния миг!
Опитват се да „рамкират“ коментарите му в
дадена посока.
Първоначално се нервираш, търсиш
вината в медиите, но постепенно започваш
да разбираш, че твоето знание не е нужно на
другите, че трудът ти е бил излишен. Разбираш, че обществото обича да чува за героиката
от миналото, независимо дали е вярна, че се
чувства емоционално удовлетворено, когато
има друг виновник за провалите на нацията,
че обича да си припомня определени факти
(обикновено с техните традиционни характеристики), които се повтарят, свиват или разширяват, но звучат като крайни истини. Убеждаваш се, че обществото има нужда от разказвачи, а не от историци. Хората искат да чуят
какво се е случило, понякога – как, но почти
никога – защо. Все в тази посока те убеждава
и обстоятелството, че дори по-грамотните му
слоеве предпочитат да четат книгите на Стефан Цанев, приемайки ги като достоверни,
че всяка поредна фикция за прабългарите се
възприема с охота. Това е факт, от който не можем да се дистанцираме, не можем да виним
другите, че не ги привлича погледът на професионалния историк. Или отново изпъква
въпросът за смисъла на твоя труд.

ни от свои речовити преподаватели, които са
били харесвани, но от тях в спомените ни като
че ли са останали само някои отделни изрази и маниери. (Задаваш си въпроса: свърших
ли това, което трябваше, стигнах ли до тях,
разбраха ли ме, накарах ли ги да се замислят
поне за нещо. И в тази връзка е тежкият проблем има ли смисъл това, което правя.)

Пак в контекста на контакта между обществото и историка изпъква и проблемът за
учебникарската литература за средните училища. Когато се ангажираш да пишеш учебник, обикновено тръгваш с желанието, идеята
да дадеш най-доброто. Пишеш, премисляш,
съветваш се с колеги и когато мислиш, че си
готов, разбираш, че не си отговорил на рамката, че някой чиновник не одобрява твоя труд.
Пак преработваш, съобразяваш и накрая резултатът все повече се отдалечава от замисъла
ти. Многобройните компромиси създават усещането за неудовлетвореност, а то пък отново
повдига въпроса за смисъла на онова, което
правиш. Къде е разминаването между твоите
убеждения какво и как да дадеш на децата и
да им представиш. Всичко това засилва скеп-

Не по-малко значим е контактът на историка с широката публика – обществото. Тук
безспорно напред изниква проблемът за състоянието на това общество – икономическо и
най-вече духовно, или доколко то има нужда
от теб. Дали, както се казва, то си знае историята, дали е готово и иска да чуе, че може да
има и друг поглед към миналото, че казаното
по телевизията, дори от някой „официален“
историк, говори по-скоро за неговите собствени цели или за идеите на сценаристите,
вместо да дава правдива картина. Медиите
също „издърпват чергата“ под краката на професионалиста историк. В тях миналото звучи
през призмата на програмни планове и схеми,
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тицизма ти, поражда убеждението, че не сме
убедили другите за същността на своята работа, за нейната значимост.
Споделените мисли като че ли те карат
да се върнеш назад в своето минало и вглеждайки се в него, да потърсиш кога си изградил
в себе си мита за същността на историческата
наука, за нейната важна роля за хуманизирането на света. Това май бе времето на следването в Университета, когато повярвах, че, за да
се развива обществото, всеки труд трябва да
бъде поверен в ръцете на професионално подготвен човек. Човек, който да милее за своята
работа, независимо от недостатъците ѝ и пречките пред нея отвътре и отвън. Надявам се, че
моят мит ще се тиражира и няма да изчезне.
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Франц Бабинер

РЕДАКЦИОННО
Настоящият материал („Учението на
Бедреддин“) е част от книгата „Шейх
Бедреддин, синът на съдията от Симав”.
В  „Списание Път” вече представихме
автора Франц Бабингер (1891-1967) и
четири поредни глави от книгата в
броеве 5, 7, 9, 11, 13 и 15 на списанието:
„Животът на шейх Бедреддин”,
„Османските извори”, „Хрониката на
Ашъкпашазаде», „Хрониката на Мевляна
Нешри”, „Обобщение” и „Хрониката на
Дукас“.
Продължаваме традицията във всеки
следващ брой на списанието, посветен
на организирания от дружеството поход
„По пътя на Бедреддин”, тази година 16ти 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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ІV. Учението на Бедреддин
Така завършва животът на този значим човек и пропада неговият и на последователите
му план да разпространят сред широки кръгове на народа неговото учение, променящо държавния строй. В какво се състои то, би бил безкрайно труден въпрос, ако не бе онова съобщение
на Дука, достигнало до съвременността, в което се съдържат единствените сведения за това.
Османските източници избягват с неоспорим умисъл да посочат и най-бегли данни. Опитът
от данните на византийския хронист да се получи една обобщена картина пропада поради разминаване на външните форми на изява и същността на учението. Бюрклюдже Мустафа набляга
на доброволната бедност и учи, че освен жените всичко трябва да стане общо благо, спрямо
християните трябва да се проявява търпимост и тяхната вяра трябва да стане равнопоставена
на исляма. Външно привържениците на Бедреддин се отличавали коренно от местното население – те ходели с бръснати, непокрити глави, боси и с една единствена дреха, живеели под
открито небе и нямали постоянно местоживеене. Това е накратко всичко, което съобщава Дука.
Най-забележимият белег е неоспоримият комунистически дух, с който това учение изглежда е
пропито. Въпреки това е под въпрос дали може да се приеме като явление, каквото се забелязва
при комунистическите движения от дълбока древност до наши дни. И ислямските страни не
са останали незасегнати от такива стремления, като набиващ се на очи факт е, че това са предимно шиитски течения, враждебни спрямо сунитите. Въвеждането на имуществена общност
на строго ислямистка основа е, естествено, немислимо. Трудно може да се говори за отмяна на
частната собственост и нейното обобществяване при религия, в която задължителната благотворителност zekat, като помощен данък за нуждите на общината, представлява пряко имуществено облагане и като такова е в основата на държавното устройство, при религия, в крайна сметка,
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при която има подробни разпоредби за делба
при наследство и други имуществени взаимоотношения. Коранът предполага абсолютното
запазване на семейните взаимоотношения. В
структурата на ислямска държава никога не би
могло да се развие такова движение, докато
при някои шиитски движения често се наблюдават комунистически черти.
Трябва само да припомним карматите. Неотдавна С. ван Арендонк споменава за
комунистически възгледи на карматския лидер в Южна Арабия Али б. Фадл („De opkomst
van het zaiditische Imamaat in Yemen“, Лайден
1919, стр. 302) Всички тези опити да се създаде имуществена общност са враждебни на
исляма насрещни течения. Друго нещо е основната комунистическа черта, когато се отнася до вид братство или орден. В този случай
собствеността отстъпва напълно на заден план;
с характерното за тези суфи-общности безразличие към външния свят и тяхното мнение
върви ръка за ръка с безгрижието относно прехраната и издръжката, възгледи, граничещи с
комунистическите желания. Не по-различно е
и привидното приятелство с християните на
„стиларите“. Израз на убедеността на суфите,
че срещу главната цел, признаването на единството божие (tawhid), различните вярвания
губят значение, не е било изразявано никога
по-ясно и еднозначно в суфийската литература
от онова четиристишие на фактическия основател на тази поетична форма, приятеля и съвременника на Авицена, Абу Саид б. Абу Хаир,
публикувано от Herman Ethé:
„Когато Моше и Медресе се превърнат в отломки и руини, делото на свободните божи
служители също ще премине в нищото; когато вярата и идолопоклонничеството си заприличат като две капки вода, ни един земен
син няма да бъде истински мюсюлманин.”

бог, на който служи и той, напомня прекалено
много на мисли, които се срещат в суфийската
литература и преди всичко при Хуруфи.
При оценката на състоянието на религията в Анадола по онова време не бива да се
изпуска никога обстоятелството, че продължават да съществуват вярвания от доислямско и
предхристиянско време, което е неоспорим
факт. Трудната борба за територията на Мала
Азия, която води ислямът срещу християнството, продължава близо деветстотин години. Започва през паметната 641 година, когато араби-мюсюлмани нападат Киликия. През 1516
г., когато Селим Страшни, по време на завоевателния си поход, принуждава безмилостно
жестоко и последните останали враждебни на
сунитите жители да приемат неговата вяра, е
решена завинаги и съдбата на страната като
дар юл ислам. Разбираемо е естествено, че с
външното принудително приемане на исляма
не са пожертвани и заличени веднага всички
предишни верски възгледи. По-скоро една
голяма част от тях, в по-голяма или по-малка
степен, са приобщени и са продължили съществуването си. Мала Азия е всъщност класически пример на земя, на която са се смесвали
различни вярвания. Понятието „permanence of
religion“, въведено от значимия познавач на
тази част на света сър Уилям Мичел Рамзи,
се потвърждава от особено ясни и нагледни
примери в историята на Анадола. Точно там
са се запазили с невероятна устойчивост прастари, езически предания, достигнали чак до
съвременността. Особено поучителния откъс
от „The permanence of religion at holy places in
Western Asia“ от „Pauline and other Studies in
Early chrstian History“, (Лондон 1896) на Рамзи
ще позволи на всеки, който не е могъл сам да
придобие на всяка крачка в страната възприятието, колко много народни, религиозни,
местни неунищожими представи са се запазили от предислямско време (виж и Sejjidì Ghàzì
и др.). Отличното съчинение, оставено ни от
Ernst Lucius, „Die Anfänge des Heiligenkults in
der christlichen Kirche“ (Тюбинген 1904), дава
безброй доказателства. Затова не трябва да ни
учудва, че в малоазиатско-османското битие на
дервишите са запазени известни християнски
обичаи, възгледи, символи, напомнящи най-

По-добре би било може би в тези мними християнски стремежи, както изглежда, че
ги приема и Georg Jakob (виж Türk. Bibl., IX.
том, стр. 25) за движението на Бедреддин, да
се види желанието за изглаждане на противоречията между исляма и християнството. Така
нареченото уверение на Бюрклюдже Мустафа
към хиоския отшелник, че се моли на същия
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често в изкривена и малко разбираема форма
предислямски времена. Религиозно недоразвитият, неподправен вид на дервишкото движение допринася особено много за запазването и благосклонността към такива елементи.
Още структурата на такива братства, впрочем
много определено мъжки съюзи, е типична
и обичана още от древни времена, особено в
Мала Азия. И тук сър W. M. Ramsay е доказал,
„that Brotherhoods were a remarkable feature of
Anatolian society both in ancient and mediaeval
times“ (виж произведението му „The Cities and
Bishoprics of Phrygia“, Оксфорд 1895/97, том I
стр. 97, том II, стр. 359, 630, както и в ценната студия за текст [Tekmoreian guest-friends]
в Studies in the History an Art of the Eastern
Provinces of the Roman Empire, Абърдийн 1906,
стр. 305 и особено стр. 318).
Колкото оскъдни в основата си да са
горните сведения на Дука за тезите на Бедреддин, като за глашатай на неговите идеи трябва
да се разглежда Бюрклюдже Мустафа, толкова
подробни за външния вид на тези хора са те.
Особено се набива на очи бръснатата и непокрита глава. В сведенията на G. A. Menavino, в
които става дума за турските секти, както и за
„дервишите“ (като под това понятие при Менавино без съмнение трябва да се разбират бекташите или друга много близка сродна секта),
се твърди, че те ходят „di tutto il resto ignudi
senza alcuni peli per tutta la persona“. Същият
автор съобщава и за „Torlaqlar“, че се явяват с
бръснатата глава (con la testa rasa). Ходенето изобщо без брада е срещан обичай най-малкото в
определени братства; искам да напомня стиха
на Temennàjì, другаря на Hurùfì Nezìmì: „Суфи,
стани календер, оскуби косата и брадата си.
Това е примка за теб, дреболии без значение.”
E. J. Gibb отбелязва в своята History of
Ottoman Poetry I, 385: „Сравнението между косата и примката (заради наличието на влакна)
е често срещано.” Искам към този текст да добавя, т.е. да изясня смисъла на това действие:
косата и брадата представляват украшението
на мъжа, от което един суфи се отказва, като
знак за въздържание в живота си на каещ се
грешник. Вероятно не е случайност, както и в
горното четиристишие, че отново се споменава
„qalender“. На тази промяна отговаря напълно

и указанието да се живее „под открито небе“,
което е най-красноречивият израз на наложения от учението отказ от материални блага
и доброволна бедност. Ако едничката дреха,
която откриваме в текст при Дука, образно означава „бедност и бягство от светското“ (срв.
I. Goldziher, Vorlesungen, стр. 165), то стремежът да се живее без собственост определя още
по-ясно основната идея и същност на суфи съзнанието, както го описва Ruwajm в Quschairì
(вж. R. A. Nicholson JRAS, 1906, стр. 340, който
пише че „tassawuf се основава на три качества:
упорита привързаност към бедността и нищетата; дълбоко чувство на саможертва и себеотрицание; както и липса на лична воля или
натрапване.“).
В обичая да се явяват с гола глава може
да се види намерението да се отличават рязко
от турците сунити, които отдалеч се разпознават по белия тюрбан. Покритието на главата,
както е известно, на изток е отчетлив признак
за верска принадлежност, в миналото много по-строго спазвана традиция, отколкото в
наши дни.
В тази връзка трябва да отбележим и
онази чудна молитва, чийто текст ни е предал
Дука: „Dede Sultan erisch!“ или в превод „Ела,
Бащице султан!“. Досега изглежда се е приемало, че така е наричан Бюрклюдже Мустафа
(срв. EI., I, 976 под dede Sultan; и II, 416: „когото [= Бюрклюдже Мустафа] неговите последователи наричаха Деде Султан“). Колкото и да
е бил уважаван от своите последователи онзи
Бюрклюдже Мустафа – за тях той е бил пророк
(pejghamber), а за противниците му daddschál
(виж Solaqzàde, 134), все пак изглежда, че става дума за водача на сектата, а именно Бедреддин. За това ще стане дума и занапред, но тук
се прави една кратка бележка за своеобразната
форма на обръщението в молитвата, тъй като
не е без значение от религиозно-историческа
гледна точка. J. H. Mortmann ме насочва към
едно набиващо се на очи сравнение с един често печатан в студия текст. В това писание става
дума за религиозни разногласия от онова време. Хаджи Халифа се отрича няколко месеца
преди смъртта си от своя учител, ревностния
фанатик Кьдазаде. Съвсем в края на книжката
(печатана v. J. 1306 (1888), сборник на Ебуз-
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зия, No 71, стр. 132, горе), където става дума
за спора между Кьдазаде и дервишите се казва
буквално:
„Всички халвети и мевлеви и гробищни пазачи станали негови врагове. Tahta
depenler (т.е. халвети) и флейтисти (т.е. мевлеви) викали: „ Ела, Токлу Деде! Ела, Букаълъ
Деде!“ и не преставали да хулят и да се подиграват на всяка негова проповед.“ Случаите
са удивително подобни, и би било от голямо
значение да се проследят тези дервишки възгласи. Относно тюрбедар Токлу Ибрахим деде
бих посочил „Hadìqat ül-dschewàmi“ I, 143 (Истанбул 1281), а за Букаълъ Деде, който между другото удивително напомня като образ
християнския св. Андрей, Friedrich Schrader в
неговата значима книга „Konstantinopel“ (Тюбинген, 1917, стр. 94-95) е действал умело и е
подработил следващи изследвания.
Споменатото становище, че „Dede
Sultan“ се отнася за Бедреддин, води до въпроса, какво всъщност е целял със своето появяване големият правист и шейх. Най-близко е
предположението, че се е съюзил с недоволните и загубили значителна част от своето състояние князе Джунейд, Исфендияр и Мирчо. За
това говорят ясното споменаване на връзките
му с Исфендияр и Мирчо и в крайна сметка
и опитът му за споразумение с християнските власти на Хиос. В по-старите османски документи това се премълчава, и точно там, където се говори за намеренията на Бедреддин
(почти винаги като пряка реч) има значителни
отклонения в различните източници. Това със
сигурност не е случайно съвпадение. Няма да
е грешно, ако се предположи, че най-старият
източник, а именно Аноним, пресъздава историческите факти най-неподправено. На второ
място би трябвало да бъде Ашъкпашазаде. Тук
обаче, изненадващ факт е, че в първия случай
Бедреддин е назован „цар, махди“, а във втория - „халиф“. По-късните сведения избягват
и двата израза и говорят най-общо за „падишахлък“ и „бейлик“. Религиозните водачи в
ислямския изток, още от времето на Мохамед
до хора от ранга на Оsman Dan Fodio (срв. Der
Islam, X, I ff.), играят много често и важна политическа роля. Приравняването на Бедреддин към измамниците и фалшивите пророци,

каквито историята на исляма познава много и
всякакви, би трябвало да намали уважението
към неговите несъмнено огромни духовни способности, които трудно биха го насочили по
пътя на подъл престъпник или глупак. Цялото
му поведение по-скоро е подтикнато от силата и дълбочината на възгледите на неговото
учение. Suhrawardì, „апостолът на призрачния
свят“, основател на секта, наречена или на негово име „Suhrawadìja“ или „ischràqìjùn“, а и
„nùrbahschìja“ („даряващите светлина“, „илюминати“) е автор на произведение, наречено
„hikmat al-ischràq“, в което „влиянията на два
съвсем различни културни кръга се сливат по
фантастичен начин в смес от философия и мистика“. Alfred v. Kremer е публикувал откъси от
него в своята „Geschichte der herrschenden Ideen
des Islams“ (стр. 92 ff), от които пасажи ще намерят място и тук. При това трябва да се наблегне на факта, че така наречените silsile, т.е. и
възгледите на Бедреддин, съвпадат с дългите
редове на Suhrawardì. „Светът никога не е бил
съвсем без философия и без човек, който да
се е отдал на нея и доказателствата и общоизвестните факти го определят като такъв. Това
е божият наместник на земята.“ (halifat allàh fi
l-ard). Малко по-нататък (стр. 94) се казва: „Винаги има теософ на земята, и той е с повече
права от спекулативния философ, още повече,
че мястото на викарий божий (hilàfa) не може
да остане незаето. Под това господство обаче
не разбирам насилствена власт, а имама, който
същевременно е и теософ и може открито да
поеме властта, но и тайно... . Но завземе ли и
политическата власт, то неговата епоха е озарена от светлина. Познат и често повтарящ се в
ислямската история и до недалечното минало
факт е, че вярата в един Mahdi служи за оправдание на политико-религиозните бунтовници
и техния стремеж към промяна на статуквото
и че Mahdi-идеята същевременно е жизнен
нерв на шиитската система, за което вече стана дума. Представата за скрития имам води с
течение на времето до възгледа, че бог се превъплъщава не само в членове на семейството
на Али, но и че обикновени смъртни могат да
са удостоени от бог с честта на имама. Тогава
те са негови наместници на земята, които обединяват в личността си висшата божествена и
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земна власт.” Дали селджукът Бедреддин се
чувствал по този начин призван за Mahdi, или
вярвал, че неговото племе произхожда от Али,
не е сигурно. Не ми е известно доколко селджуците са се гордеели с такъв произход. В тази
връзка, като че ли намира своето обяснение и
обръщението „Султан“. Сигурно в кръга на неговите последователи той е бил почитан като
владетел, султан и с каква твърдост са били
убедени в правдивостта на тази чест на Бедреддин свидетелства описанието на Дука за
твърдостта при изтърпяване на мъченията от
неговите последователи. Обстоятелствата, при
които Бюрклюдже Мустафа дава живота си, напомнят не само по начина на смъртта на онзи
прочут даракчия (al-halládsch) Хусайн Мансур,
екзекутиран след най-страшните мъчения през
309 г. от Егира край Багдад, изтърпял по същия начин с учудваща смелост до последния
си дъх. Точно това обстоятелство ни кара да
предполагаме, че учението на майстора е притежавало магическа сила, което е давало на
последователите му сили да държат на него
до крайност. Въпреки това, те едва ли са погребани с шейха край Серес. Затова не трябва
да ни изненадват макар и оскъдни сведения,
които свидетелстват, че учението на Бедреддин е продължило да живее. Тук първо трябва
да се сетим за онзи тайнствен намек на Нешри, според който и по негово време в областта
са живеели последователи на Бедреддин. За
тях са се носили чудни приказки, но не бивало да се доближават. Много по-важно от тази
кратка бележка е едно по-дълго сведение на
арабина Кутб ад-дин, починал през 990/1582
като мюфтия в Meka. Най-известното му произведение е издаденото от F. Wüstenfeld „Die
Chroniken der Stadt Mekka und ihres Tempels“
(Die Chroniken der Stadt Mekka, том III., Лайпциг 1857), в което, вече по време на управлението на Мурад, споменава Бедреддин (срв.
a. a. O. Стр. 255). Много по-подробни сведения за него има в достигналия само в ръкопис
„muntahab al-ta'rih“, намиращ се в много добър
препис в Лайден (Ms. Leid. Arab. 2010). Въпреки че и сведенията на Кутб ад-дин трябва да
се ползват внимателно, тъй като се отнасят до
османски взаимоотношения, то в този случай
разказът е толкова прозрачен, че лесно може да

се отдели историческата същина от митичната
обвивка. Според ръкописа от Лайден, текстът
в превод гласи: „Бедреддин се отказал в Одрин
от службата си на военен съдия и прекарал седем години под земята в покаяние. След това
се явил като пророк във Влашко и събрал за
кратко време около три хиляди последователи
около себе си. Султанът, чието подозрение се
събудило от този факт, изпратил един чауш с
поръка да екзекутира Бедреддин. Междувременно Бедреддин се предал доброволно, бил
убит и неговите привърженици занесли трупа
му в Серес, където над гроба му, почитан като
светиня, построили представителен манастир
и преиначили учението му в атеистичен дух.“
[срв. Brockelmann, a. a. O. II, 225, i. A.] .
Най-важно е сведението, че в Серес
последователите на Бедреддин са построили
манастир, като това съвпада по поразителен
начин със сведението на Мехмед Тахир ефенди от Бурса, че е видял с очите си край Серес
в манастир името на Бедреддин в животопис.
Гробът на Бедреддин, който се е запазил до
настоящето, междувременно стои отделно, а
дервишки манастир, вероятно на мевлеви, се
намира според свидетелството на споменатия
новогръцки писател извън града, край неговата
северозападна стена. Дали е същият, построен
от последователите на Бедреддин, би трябвало да покаже проучване, което сигурно би си
заслужавало. Дали в този манастир има запазени предания за минало от преди половин
хилядолетие е повече от съмнително. Политически, днешните обитатели на манастира едва
ли преследват целите на старите последователи на ордена. Те, далеч от това да приложат
политически учението на превърналия се в мъченик техен вожд и учител, половин век след
драмата от Серес се оказват изведнъж в тесни
взаимоотношения с едно, тогава още скромно
започващо, но с времето набиращо сила и мощ
движение, заплашващо тревожно съществуването на Османската империя и с това на правоверния ислям в Северозападна Азия и Европа,
господството на персийския род на сефевидите.
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ТРИМАТА РАДЕТЕЛИ
проф. Христо Матанов

В края на Средновековието и в началото на Ранното Ново време евро-азиатският свят е разтърсен от огромен по
мащабите си религиозно-политически
конфликт. Образуваната на мястото на някогашната Византия Османска империя се
превръща в огромен ислямски колос, който в продължение на век и половина прегазва балканските християнски държави.
Османо-ислямската експанзия ще плисне
до стените на Виена и там ще бъде спряна от обединените сили на европейските
християнски държави. Ще последва бавно
отдръпване от овладените християнски
територии, в хода на което балканските
народи ще възстановят с кръв своята държавна независимост. Целият този процес,
изречен кратко с няколко думи, е съпътстван от военна и религиозна конфронтация,
от която за историка остава горчив привкус. Това е време на безкрайни страдания
за потърпевшите християни, независимо
дали са българи, гърци, сърби, албанци,
черногорци, хървати, унгарци, власи и др.
Представителите на новородената османска историческа наука ще се надпреварват
да възхваляват подвизите на османските
„борци за вярата“, които се изразяват предимно в избиване, поробване, опожаряване на завладените християнски територии.
„Победителите (т.е. османците)- отбелязва
със задоволство османският историк Кемал паша Заде –сломяваха съпротивата на
безбожниците (в случая на унгарците след
битката при Мохач в 1526 г.) и пленяваха
имотите и семействата им. Без да правят
разлика по възраст, пол и положение, те

20

посягаха на всичко, което намираха. Хвърлили се в морето на свещения поход, те
не оставиха нито едно запалено огнище в
тази грешна земя. Всичко беше пометено
от грабежите; не остана камък върху камък
от манастири и църкви. Във всички поля,
през които минаваха, огънят поглъщаше
реколтата.“ И всичко това става пред погледа на султан Сюлейман Законодателя,
чийто любовни драми вълнуват зрителите
на нашумелия турски сериал и на неговия
пръв помощник Ибрахим паша, грък по
народност, който така прочуствено свири на цигулка във въпросния сериал. Ще
дойде време обаче, в което и представителите на християнската историческа наука
ще се почувстват удоволетворени. Те със
задоволство ще отбележат упадъка на османската империя в по-късните векове и
реванша, който балканските народи ще
получат, изтласквайки я чрез въстания и
войни от владенията й на Балканския полуостров. Да, изследователят, който има
вкус към конфликтите в историята, ще
намери в тази тематика доказателство, че
човечеството живее по принцип в състояние на конфликти и взаимни избивания.
А времето на османската експанзия много
лесно потвърждава тезата, че в човешкото
развитие преобладава предимно цивилизационния сблъсък и много по-малко- цивилизационното сътрудничество. Ако се
опитаме да погледнем на историческия
процес по-мащабно лесно ще констатираме, че подобни конфликти изпъстрят
битието на homo sapiens от незапомнени
времена. То не са гръко-персийски войни,
то не са битки между Рим и Картаген, то
не са кръстоносни походи или световни
войни, или стотици и хиляди по-дребни
и по-локални конфликти. Някои изследователи на миналото се опияняват от тези
постоянни кръвопролития, особено когато
представляват победилата или побеждаващата страна.

В безкрайната история на човешките конфликти и кръвопролития по-позорливия
изследовател ще съзре и нещо друго. Във
всички епохи съществува и някакъв компенсаторен механизъм. В Ранното Средновековие християнската църква ще успее да
наложи един вид мораториум върху безрозборните войни и грабежи, налагайки на
своите пасоми правилото на „Божия мир“.
Според него те не са можели да воюват повече от определен брой месеци на годината. През „Златния век“ на Българското Средновековие, епохата на цар Симеон Велики,
България и Византия ще са се вкопчили в
перманетна война на взаимно изтребление
и въпреки това византийското културно и
политическо влияние безпрепятствено ще
прониква на българска почва и ще оплоди
раждащата се българска християнска култура. Дори във времето на кръстоносните
походи, които са par exellence религиозна
вайна, се осъществява онова сближение на
цивилизоциите – християнска и мюсюлманска – без което съврементнотго развитие би било невъзможно. Тъкмо тогава,
когато западните рицари превземат Йерусалим, а католическата църква проповядва война срещу неверниците мюсюлмани,
достиженията на мюсюлманско-арабската
наука и култура проникват на европейска
земя и дават силен тласък на развитието на
Стария континент. И епохата на османската експанзия, в която доминират кръвопролитията, разрушенията, отвличанията в
робство и прочее страхотии, ражда идеи за
сътрудничество и сближение, на пръв поглед несъвместими с госпотстващия дух на
разрушението. Във времето, когато Европа
живее с „турския страх“ и в която султан
Мехмед II Завоевателя ще поръча да му намерят книги за Италия, за да научи повече
за земята, която той смята да завладее, ще
се намерят интелектуалци, които ще ратуват не за взаимно завладяване и поглъщане, а за сътрудничество и дори единство на
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разтърсен от огромен по мащабите си религиозно-политически конфликт. Образуваната
на мястото на някогашната Византия Османска империя се превръща в огромен ислямски
колос, който прегазва балканските християнски държави. Османо-ислямската експанзия
ще плисне до стените на Виена и там ще бъде спряна от обединените сили на европейските християнски държави. Ще последва бавно отдръпване от овладените християнски
територии, в хода на което балканските народи ще възстановят с кръв своята държавна
независимост. Целият този процес, изречен кратко с няколко думи, е съпътстван от военна и религиозна конфронтация, от която за историка остава горчив привкус. Това е
време на безкрайни страдания за потърпeвшите християни, независимо дали са българи,
гърци, сърби, албанци, черногорци, хървати, унгарци, власи и др. Изследователят, който
има вкус към подобни конфликтни периоди ще намери в тази тематика своето идеално
амплоа. За мнозина времето на османската експанзия за сетен път ще докаже тезата,
че в човешкото развитие преобладава предимно цивилизационния сблъсък и много помалко- цивилизационното сътрудничество.
Колкото и странно да изглежда на пръв поглед, тъкмо този мрачен период ражда и своята
антитеза. Във времето, когато Европа живее с „турския страх“ и в която султан Мехмед II
Завоевателя ще поръча да му намерят книги за Италия, която той смята да завладее, ще
се намерят интелектуалци, които ще ратуват не за взаимно завладяване и изтребление,
а за сътрудничество и дори единство на религиите. Представители на това течение са
големите учени и политически дейци: от османска страна Беддредин Симави, от страна
на католическата църква – Николай Кузански, а от православната – Георги Трапезундски.
На техните жизнени съдби и учения е посветена книгата, която ти, читателю, държиш в
ръцете си. Тя ще ти достави не само интелектуална радост, но ще те изпълни с исторически оптимизъм. Този оптимизъм, тъй нужен в съвременната епоха, ще се подхрани от
усещането, че и в най-мрачните епохи на противопоставяне между религиите има хора,
които могат да проявят научно и политическо мъжество и да издигнат глас за равноправие и отказ от взаимно изтребление. За българите е гордост, че един от тримата радетели
за религиозно единство –Беддредин Симави – развива своите идеи в североизточните
български земи и привлича под своето знаме хиляди българи. Още в онази далечна
епоха нашите предци са показали, че притежават толерантност към друговярващите. Надявам се, че и ние ще бъдем техни достойни продължители.
Проф. Христо Матанов

Трима радеТели за мюсюлмано-хрисТиянско
единение през хV век

В края на Средновековието и в началото на Ранното Ново време евро-азиатският свят е

Трима радеТели
за мюсюлмано-хрисТиянско
единение
през хV век

ик „ГУТенБерГ“

проповядват принципно еднакви неща и
става радетел за равенството между представителите на различните вери.
Николай Кузански от своя страна е виден
представител на европейско-католическата
религия и политика в десетилетията след
смъртта на Бедредин Симави. Нищо не му
е пречело да застане във фалангата на европейските идеолози на късната кръстоносна
идея. Времето, в което живее дава достатъчно храна за яростна опозиция на „турския
страх“: османците са стигнали до Белград
и вече чукат на портите на Централна Европа. Обаче и той, както и неговия именит
мюсюлмански предшественик осъзнава, че
перманентната война е неестествено състояние за хората и че е много по-добре те да
се обърнат към сътрудничество.
Георги Трапезиндски пък е представител
на гръкоезичната православна религиозна
и литературна традиция. От векове наред
нейни представители се „специализират“
в писането на антимюсюлмански трактати: първо срещу арабите, после срещу сел-

религиите. Представители на това течение
са големите учени и политически дейци:
от османска страна Бедредин Симави, от
страна на католическата църква – Николай
Кузански, а от православната – Георги Трапезундски.
Бедредин Симави живее в края на 14 и в
началото на 15 в., когато Балканския полуостров в истинския смисъл на думата е
„земя на войната“. За него, като представител на съвременната мюсюлманска наука,
усвоена в нейните най-видни центрове на
Изток е било много лесно да се движи в
злободневието на събитията и да се включи в общия хор на османските автори, които възхваляват делата на султаните и кървавите подвизи на османските газии. Някои ще кажат, че това се дължи на неговото пренебрежение към злободневието, но
самият той участва в събитията по време на
движението на османския принц Муса. Тогава вероятно, сблъскал се с кръвопролитията, той достига до прозрението, че хората
са равни, че религиите в края на краищата
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джукските и османските турци. И за него е
било като че ли по-естествено да се включи
в този хор или –както неговия съвременник Критовул от Имброс – да приеме, че
на света се е родила нова сила в лицето на
Османската империя и да пише панегирик
за новия мюсюлмански владетел на Константинопол. Но и той не постъпва така,
а противно на очакванията, намира много
общи неща в религиите на противостоящите светове.
Всички тези примери показват, че каквато
и да е политическата и религиозната конюнктура в обживяното човешко пространство, на конфронтацията винаги противостоят сили, устремени към сътрудничество
и търсене на общото между хората. Нека
все пак не бъдем прекалени оптимисти:
подобни явления не винаги, бихме казали
почти никога имат шанс да се наложат
бързо. Вероятно една от причините за това
е фактът, че радетелите на не-конфронтацията обикновено са интелектуалци, от
които в малка степен зависи вземането на
съдбоносни решения. В такъв случаи древните римляни биха казали Maiores pennae
nido (Крила, по големи от гнездото). Много често, да не кажем по правило, управляващите използват лостовете за въздействие
за насаждане на омраза към другия. Когато „другият“ е иноверец, задачата е доста
лесна. Дори и в съвременния секуларизиран свят имаме многобройни примери за
това, че няма по-лесен начин за разпалване
на омраза от изтъкването на религиозните разлики. Кой обаче ще ни пречи да се
надяваме, че бъдещето не принадлежи на
тези мечтатели, които с риск да си навлекат омразата на тълпата хвърлят на нейното внимание красиви и често неосъществими идеи. Нека отново се обърнем към
мъдростта на древните. А те са казали: Кой
обаче ще ни пречи да се надяваме, че бъдещето не принадлежи на тези мечтатели,
които с риск да си навлекат омразата на

тълпата хвърлят на нейното внимание красиви и често неосъществими идеи. Нека
отново се обърнем към мъдростта на древните. А те са казали: Certum quia impossible
est: Истинско е, защото е невъзможно!
На техните жизнени съдби и учения е посветена книгата, която ти, читателю, държиш в ръцете си. Тя ще ти достави не само
интелектуална радост, но ще те изпълни
с исторически оптимизъм. Този оптимизъм, тъй нужен в съвременната епоха, ще
се подхрани от усещането, че и в най-мрачните епохи на противопоставяне между религиите има хора, които могат да прояват
научно и политическо мъжество и да издигнат глас за равноправие и отказ от взаимно изтребление. За българите е гордост,
че един от тримата радетели за религиозно единство –Бедредин Симави – развива
своите идеи в североизточните български
земи и привлича под своето знаме хиляди
българи. Още в онази далечна епоха нашите предци са показали, че притежават
толерантност към друговярващите. Надявам се, че и ние ще бъдем техни достойни
продължители.
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СТАТУТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 16-ия
ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин”
І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета,
стихотворения и рисунки е посветен на 16-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
съдействието на РИО на МОМН в страната.
Теми:

1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./.
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества,
свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и
уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи
за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна
жизнена и гражданска позиция.
3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на
лична теза и боравене с историческите факти и извори.
4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне,
представяне, аргументиране и анализ на данни.
Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти.
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.
3. Рисунки.
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове,
рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
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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 – XII клас.

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

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

Проектите могат да бъдат представени и като обикновено 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;
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§

използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

§

езикова и стилистична култура;

§

естетическо изпълнение.

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

ясно и точно формулирана теза;

§

удачно подбрани аргументи;

§

личностна позиция;

§

оригиналност и творчески подход към темата;

§

разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,

§

езикова и стилистична култура.

ІІІ. Стихотворение
Учениците могат да участват с повече от една творба.

ІV. Рисунка
Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се
използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика,
флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните
данни:
лично и фамилно име на автора, точен адрес;
клас и училище;
телефон за контакт или електронен адрес.
Етапи и оценяване:
I. етап: учениците от съответните степени на образование: 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 текстове, рисунки и мултимедия,
след което ги предават на специално определен от директора на училището
учител, който ги изпраща най-късно до 25.12.2012 г. на адрес: София 1303, ул.
“Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,
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e-mail: drkanev@mail.bg или www.ludogorie.org
II. етап: комисия в състав: председател д-р Анатолий Кънев, членове: акад.
Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Мария Бенова, Тихомир Стефанов,
Боряна Мекушина, 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 31.01.2013 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.
Уведомяване:
§

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

§

По решение на Културно – просветно дружество „Родно Лудогорие“ и
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, по време на 17-я поход,
посветен на Бедреддин през 2013 г., ще се проведат и семинарни срещи в
аулата на Университета. С организацията са ангажирани: акад. Светлин
Русев, акад. Васил Гюзелев и проф. Христо Матанов от СУ „Климент
Охридски“ и д-р Анатолий Кънев – КПД „Родно Лудогорие“. Наградените
ученици от този конкурс и техните ръководители ще бъдат поканени на
семинарите в СУ „Климент Охридски“ през месец ноември 2013 г.

КПД “Родно Лудогорие”
София 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01					
Секретар: д-р Анатолий Кънев
www.ludogorie.org					
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Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

Може ли човек да се отнася към себеподобния си просто като към човек, без да се
съобразява с неговия етнос и религиозна принадлежност?! Понякога размишлявам по този
въпрос, през съзнанието ми минават различни мисли, но не мога напълно да намеря обяснение
или отговор. Дали някой от нас намира?
В началото на XXI век човечеството е разкрило много загадки, но отговорът на този
въпрос като че ли все още спи непробудно в нас. Странно! Понякога миналото изпреварва
настоящето като идеи, идеали и мечти. Четиринадесети век. Ражда се едно момче, а с него
сякаш се ражда една нова вселена. Бедреддин Махмуд Бин Исраил, по-известен като Бедреддин
Симавени е роден една година след падането на Димотика под османска власт. Майка му
е християнка, а баща му мюсюлманин и затова е възпитаван в духа на Корана и в духа на
християнските ценности. Така момчето се оказва разкъсвано между две вери, две култури, два
различни светогледа. Ето защо и у малкия Бедреддин се раждат въпросите за религиозната
търпимост и социалната справедливост, които мъчат днес и мен.
В началото си мислех, че лесно ще си отговоря на тези въпроси. Днес личността е
уважавана, за разлика от онези размирни времена, когато е отричана заради своите идеи и
мечти.
Оказва се обаче, че човек търси своето „Аз“ цял един живот. И шейх Бедреддин тръгва
по трудния и трънлив Път на прозрението. Философът дири обяснения между кориците на
Корана, но стиховете на свещената книга не го задоволяват. Всеки ред премисля по няколко
пъти, а отговорите все ги няма. Умът на Бедреддин роптае срещу нетърпящите възражения
готови правила. Тези догми сякаш му отнемат правото да мисли, опитват се да го научат на
примирение и да му внушат безсилие. Разбира се, за младия Бедреддин това е само началото
на Търсеното „Аз“.
А дали и ние - съвременните хора, не сме безсилни? А не са ли масовата култура,
различните телевизионни предавания, произвеждащи готови модели, също окови, тежащи
върху свободната човешка мисъл? Не роптаем ли срещу несправедливостите!?
Запознавайки се с живота и търсенията на Човека Бедреддин, все по-ясно осъзнавам,
че той е надживял своето време. Велико е прозрението му, че „Всеки човек трябва да бъде
напълно свободен и господар на мислите си и в същото време да уважава мислите и вярата
на своите съседи”. То е символ на хуманизъм, любов и толерантност, проява на разбиране и
просветление за един по-добър и по-красив свят. Дали е дошло вече времето на този свят?
Модерният съвременен човек също като Бедреддин пътува, търси новото, различното,
опознава света и себе си. Различни са религиите и вярванията, но посланието за добросъседство,
доверие и истина вече е докоснало сърцата. На празника Байрам християните ядат баклава, а
на Великден мюсюлманите се радват на красиво изписаните яйца.
Идеите на шейх Бедреддин и днес са светлина за много хора, търсещи истината. Мъдростта
му ни провокира да видим човешкото в другия и непознатия, да потърсим красивото и в
неговия свят, да се огледаме в блясъка на радостните му сълзи и да почувстваме болката
му. Тогава Бедреддин ще заживее във всички нас, искрата, запалена през петнадесети век,
наистина ще възкръсне в двадесет и първи век.

Габриела Гоцева - VIIIа клас
СОУ ”Н. Й. Вапцаров”
гр. Силистра
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Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят
Шейх, бунтовник, мъдър философ.
Единството на етносите проповядва.
Йощ звучат словата му като завет.
Характери изграждат, учат на добро:
Беден е онзи, който не доставя храна за душата си!
Един чужд език означава, че си усвоил половината от науката!
Да няма бедни и богати, да няма верски различия!
Решавай сам, не се влияй от чуждо мнение!
Евреи, християни, мюсюлмани - всички са чада на Бога, те са равни братя!
Да не се примиряваме, да не се подчиняваме на власт, която се опира на насилие!
Да бъде всеки човек господар на мислите си и да уважава мислите на своите съседи!
Истината ще победи лъжата само благодарение на любовта и братството!
Нужно е да уважаваш другия, ала трябва да го познаваш!
Справедлив е Бедреддин и прозорлив,
Издигнал глас за братство и любов.
Мъдрецът пътя към доброто начертал.
Аз имам същите мечти за свят щастлив!
Вярвам, че ще бъдем по-добри, по-толерантни!
И моля се духът на шейха мъдър да ни пази!
Катя Ивелинова Богданова - 13 години, VII а клас,
ОУ “Васил Априлов”, гр. Исперих

Йордан Хаджистойчев - 7 клас, гр. Сливен, ОУ Елисавета Багряна
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Живка Колаксъзова - 12 клас,
гр. Казанлък,
ПГ по транспорт

Габриела Русенова - 12 клас,
гр. Разград,
СОУ Христо Ботев.

Севгин Мюмюн - 6 клас,
с. Хитрино,
СОУ Петър Берон
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Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят
“Бог-да. Но Бог-това си ти!” Шейх Бедреддин
В хилядолетната история на човечеството ясно личи, че колкото и да изглеждат
непоклатими, на преоформяне се поддават социалните, културните и политическите
основания. Нещо повече, непрекият контакт убеждава, че основанията винаги могат да
бъдат проблематизирани. Различна е само реакцията на околните и именно в този сериозен
риск се крие забележителността на философските размишления. Ето защо философите,
изглеждащи приживе фантазьори или незабелязвани от съвременниците си, в много случаи
се оказват хората, прозрели истините, чрез които разбираме миналото и настоящето си.
За мен такъв изключителен философ е Шейх Бедреддин Махмуд бин Исраил, често
наричан Еретика. Невероятната му съдба днес добива популярност не само в България и, по мои
наблюдения, все повече хора се интересуват от неговите мисли и възгледи, изказани твърде
смело в едно смутно време. Но как се е стигнало до появата на такъв феномен в Османската
империя през периода 1359-1420? Защо тези непреходни идеи за равенство и братство несъмнено
са актуални и днес, в наше време? Защо творчеството му все още докосва разтуптяните
сърца на четящите го? Тези многобройни въпроси, възникващи при споменаването на името
Шейх Бедреддин и пораждащи след себе си и други въпросителни, могат да намерят част от
отговорите си не само сред пожълтелите страници на историческите извори, дали сведения
за живота на този невероятен мистик, революционер и мислител, но и сред категорично
изказаните и написани негови идеи. Така пред нас се изправя магнетичният Шейх, неговият
витален образ ни завладява и ние с учудване проумяваме, че земният му път е достоен за
уважение и следване. А този риск съвсем не е лесен за поемане. Отличаващ се от другите по
своето светоусещане, по значимите за духовния му свят истини и идеали, човекът трябва
да търси и собствения си път, по който да ги постигне. Дори пътят да е осеян с тръни.
Дори изходът да не клони към добро. Но далеч не всички са склонни да следват и отстояват
своя абсолют, защото това значи да поемеш риска да изтъкнеш различието си и да имаш
силата да понесеш това, че нещата, които вършиш, ще изглеждат налудничави за другите.
В този ред на мисли житието на Бедреддин наистина е уникално и единствено по рода си,
а въстанието - висш акт на себепостигане. Който не копнее за абсолютното, казва Сезан,
остава в състояние на безметежна посредственост. А всъщност абсолютна истина няма.
Всеки човек възприема онези възгледи и позиции, които в най- голяма степен хармонират със
светоусещането му. Всеки от нас има своя истина, която предопределя различието между
него и останалите.
Сенека твърди, че “Нищо не ни причинява по-големи беди, отколкото когато се
съобразяваме с мнението на хората и когато приемаме за най-правилно онези възгледи, които
срещат най-голямо съчувствие и намират най-много последователи...” Може би действително
такова поведение бива съпътствано от множество беди, но пък онзи, който следва
собственото си убеждение и търси значимите за същността му истини, без значение дали
те се отличават от мнението на другите или са сходни с него, рискува да бъде неразбиран. И
ако Шейх Бедреддин беше един от многото примирени, жалки и овчедушни хора, днес въобще
нямаше да говорим за него като за човек, осъществил мисията си със слово и доказал я на
дело, защото творчеството и въстанието му нямаше да съществуват. Мнозинството на
посредствените, на придържащите се към възгледите, принадлежащи на “силните” на деня,
никога не би простило такава свобода и би я наказало, както в крайна сметка се случва за
съжаление и с Еретика - бунтът е жестоко потушен, а смелият водач - обесен гол, като
знак за голямо унижение. Но все пак онези 3000 негови привърженици са продължители на
делото му - както Санчо след смъртта на Дон Кихот. Въпреки всичко надежда има - така и
ние трябва да носим в сърцата си неувяхващите принципи на Мистика, които той отстоява
с цената на всичко. Това е неговият завет към поколенията: “Бог-да. Но Бог-това си ти!”
И всеки, който почувства великата сила и мъдрост, бликащи от това мото, може би ще
се превърне някой ден в един съвременен борец за равноправие и братство. А в днешното
динамично време светът действително се нуждае от повече хуманисти, реформатори,
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дори еретици, въобще прозорливи личности, проповядващи толерантност, без оглед на пол,
възраст, религия или етническо самосъзнание. Точно такъв човек би могъл да поведе народа
на борба против вътрешните противоречия в страната. И това важи не само за България, но
и за целия свят! Като гледам и слушам за тази престъпност, за обезвереността на хората и
несправедливостите, които се срещат надлъж и нашир, си мисля, че трябва да съществува
силната власт на честността и пословичната толерантност на Бедреддин. Като виждам
боричкането за власт, също си мисля за думите му. Когато слушам за разрушени паметници,
се срамувам за светостта на героите и се чудя защо няма негов паметник. Когато виждам
как хората се превръщат в егоисти, които живеят всеки за себе си, безкрайно искам да
възкръснеш ти, Бедреддин! Да извикаш в съзнанието и сърцата ни, че така не може повече!
Искам да те има като бич против безчестието и безразличието, като съдия на всичко
непочтено и нечовешко, като закрилник на бедните и нещастните... Трябва да те има, за да
живея спокойно не само в собствената си родина, а и по широкия пъстър свят.
По стечение на обстоятелствата от солидното творчество на Бедреддин до нас са
достигнали единствено “Варидат” (Озарения), “Джами юл фусулейн” (Сборник на частите)
и “Тесхил” (Облекчение). А колко много е пропуснала историята и въобще човечеството
със загубата на останалите произведения! Каква ли неописуема мъдрост се е криела в тях!
Както подсказват заглавията на оцелелите книги, това са творби, изпълнени с философски
размишления, доказващи, че този енигматичен социалист, демократ и мистик е бил преди
всичко уникален човек, изпреварил времето си и поради това достоен за преклонение и днес.Той
разбира, че основите на обществото трябва да се крепят на справедливостта и равноправието.
Осъзнава, че за да бъде човекът човек, трябва да подава ръка всекиму, без да държи на вярата
и народността. И без значение дали Бедреддин се отдава на аскетизъм, работи като учител
или висш служител в съдебно-религиозната система, той винаги пламенно отстоява своите
извечни принципи, опитвайки да ги превърне в непоклатим стожер на толерантността, тъй
нужен ни и днес. Тази дързост го прави най-значимия отстъпник от вярата на Балканите и
Анатолия и едновременно с това опълченец против централизираната османска власт.
А всъщност запазените в изворите негови мисли най-ярко изразяват позициите му:
”Мюсюлмани, християни, евреи не се ли обръщат към един и същи Бог? Защо е тогава това
разделение?”, “Ако собствеността е на Бога, правилно ли е да се присвоява от отделни хора?”
и “Хората, които със своите дела и мисли създават красота и доброта, достигат до Бога. Това
е раят. И обратно, тези, които се занимават с лоши и грозни дела, се отдалечават от Бога.
Ето, това е адът. Безсмислено е адът и раят да се търсят на друго място.”В заключение мога
само да добавя, че ако на небето все пак съществува рай, то според мен там със сигурност
своето кътче трябва да намери и Шейх Бедреддин. Там, където всички хора са абсолютно
равни пред Бог...
Вяра Рачева, 12а клас,
СОУ „Йордан Йовков”,
Гр. Тутракан
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Ванесса Терзиева - 6а клас,
с. Самуилово,
ОУ Христо Ботев

Райна Михайлова - 5 клас,
гр. Дряново

34

Антония Стоянова - 11Н3 клас,
гр. Кърджали,
ГПЧЕ Христо Ботев

Иванина Иванова - 7 клас,
гр. Сливен,
ОУ Елисавета Багряна
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СИЛА И ИЗЯЩЕСТВО
Село Дрен, където Емил Попов
работи и живее, слава Богу, не е далече от
София. За да усетиш истински и изцяло
скулптурата му, непременно трябва да
отидеш и да видиш къде и как се прави
тя...... И да се опиташ да извървиш
чрез съхранените в годините неща по
прашасалите рафтове, разхвърляни по
земята, в плевнята и в двора му, целия
дълъг път на един изключителен автор.
Би било прекрасно да видиш и едно имение
в Белгия, където големи женски фигури
лежат на гостоприемната морава,
където танцуващи момичета от бронз
съживяват европейската стерилност
и където огромен, горд и наистина
внушителен кон е извървял ненапразно
дългия път от село Дрен до място убежище за големи произведения на големи
майстори. Не е малко да можеш да се
съизмериш с класически, световни автори
и твоето чисто българско „Оброчище” да
накара европееца да почувства мистичен
трепет и съпричастност. Емил Попов
е рядко съчетание на сърце и интелект,
на първично и възвишено, на мощ и
деликатност, на мярка и безумие...
Способността му да направи могъщо
животно и в същото време възможно найнежната и изящна форма на беззащитно
детско телце винаги ме е поразявала.
Сякаш сме склонни да отреждаме на
хората в представите си една-единствена
роля. И се страхуваме, когато видим, че
твърдите, грапави и здрави като клещи
ръце на един скулптор могат да направят
така, щото камъкът да придобие мекота
и да засвети, и да изваят съвършена малка
форма, която да те накара да искаш да я
притежаваш. Като късче от свещената
природна красота... В едно доста сумрачно
помещение в къщата в Дрен има няколко
големи червени женски фигури. Те са
изпълнили цялото пространство - мощни

форми, земни и първични. Застинали
като парчета от древността, направени
от късове земя. Създаващи усещане за
спокойствие, непоклатимост... жени,
които ще останат, след като нас вече
няма да ни има. Там, завинаги.
Емил Попов продължава да работи
върху едно малко портретче на сина си
от камък. Казва, че през няколко години
се захваща с него и сигурно още дълго
ще е все така... Синът вече е голям, но
трогателно мъничкото личице още не
е завършено. Струва ти се, че времето
наистина е без значение. Няма „преди”
и няма „след”. Има един безкраен процес
на борба с материята, от която се
раждат безценните духовни прозрения.
Така в двора на Емил дветеголеми
гипсови животни създават усещането за
нереалност. Те са хем много истински и
много на мястото си, хем се извисяваш,
попаднал на снимачната площадка
на сюрреалистичен филм. Странни
творения - изключителни като пластика
и внушение - в един обикновен неокосен
двор, който чака дъждовете да спрат...
Не мога да пропусна портретите на Емил
- би било непростима грешка. Остри,
характерни - истинска дисекция на образа.
Правени в много варианти, по много
пъти - докато недоволството на Емил
приеме поносими измерения. Според мен
- прекрасни.
Опитвам се да изведа някаква
много ясна, точна и простичка формула
за творчеството на Емил Попов абсолютно
непосилна
задача.
Той
наистина е едно оплетено кълбо от
логика и емоции, от първична мощ и тънка
чувствителност, от земно и духовно...
Кълбо възлесто и неразгадаемо, което
е добре да бъде оставено на мира. Един
необичаен професор в Художествената
академия с ясни принципи и невероятна
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толерантност
към
различията.
Човек с широки възгледи и безпощаден
единствено към себе си. Майстор на
чисто абстрактни форми и на найреални, естетизирани и одухотворени
скулптури. Професионалист в истинския
смисъл на думата, експериментатор и
едновременно с това - традиционалист,
Емил Попов е от ония ценни хора, на
чиито изложби искаш и бързаш да отидеш
пръв. И после си отиваш последен...
Художник, чиито произведения биха
били гордост за всяка световна галерия
и привилегия за всеки - да ги притежава.                                                                                                               
Това написах преди няколко години. Но
животът продължава, а той при Емил се
изпълни с нови пътувания - и в истинския,
и в преносния смисъл на думата. Той два
пъти отиде в Индия и остави в тази
магическа земя частици от себе си.
Едно уж чисто инженерно съоръжение
в Барода („Друг мост над реката“) се
превръща в огромен, мощен и даже
красив по своему пластически обект
с директно внушение: за преминаване,
преодоляване, съединяване... В този, а
и в други случаи, търсенията на Емил
изпращат
възможно
най-директно
послания, разрешавайки на съзнанието
ни да ги разчита чрез асоциации,
закодирани на най-дълбоко ниво в нас.                                                                                                     
Опитвам се да свържа този мост над
индийската река с една изложба на Емил
в София, където стоях напълно онемяла
пред няколко новородени агънца, създадени
от същите ръце - неговите. Трогателно
безпомощни, сякаш дишащи, изобразени
колкото с безпощадна реалистичност и
сурова умилителност, толкова и условни
като форма, тези малки животни са похуманни и по-смислени от множество
религиозни произведения. Поне за мен.
Сещам се и за едно неръкотворно детско
телце, наведено над огледална повърхност
- жадно, слабичко и трепетно... И после
пак се връщам към каменния брод в
Барода и другите, създадени от Емил
материални пространства и обекти
и... странно, но те имат нещо много

общо помежду си, въпреки различията
в пластическия език. Всички, без
изключение, са творения на един земен
човек с усет за важните неща в живота.                                                                                                                         
През 2010 г. Емил Попов прави и нещо
друго, пак в Индия, в Гвалиор.   Име:
„Отвътре-отвън“. И за да не е твърде
много
„изкуство“,
в
закрилящия,
вдлъбнат обем той е засадил дръвчета.
Така камъните, желязото и огънатото
огледало са се превърнали в някакво
убежище. Убежище за самия живот. Емил
е оставял свои произведения и в Сепре,
Швейцария, както и в Кобе, Япония, а също
така и в Илинденци, с. Кладница и Бог
знае още къде у нас и по света...Той прави
изумителни портрети на Ванга, Златю
Бояджиев, Бешков, Радичков, Буров,
както и много личната и силна серия
„Семеен портрет“...  Създава монумента
на Предела и впечатляващи пластики
пред Националния стадион. Няколко
шеметни, конски, бронзови фигури летят
край морския бряг. Участва с малка и не
толкова малка пластика в доста изложби,
прави няколко самостоятелни... Нека
не изброявам повече, защото рискът да
пропусна нещо, и то съществено, е голям.
Наистина е непосилно в няколко реда
да изразиш и обосновеш възхищението
си пред един толкова разнолик и
въздействащ автор. Талантът му е тъй
щедро посипан от небето, че понякога
те хваща страх... Страх те е да не би
този, който го е дарил с подобно можене,
да вземе да се размисли и.... Разбира се,
при характера и работоспособността
на Емил такъв риск е сведен до миним
ум.                                                                                                                                         
Знам, че ако правиш нещо
с любов, преградите падат сами.                                                                   
И мисля, че е време някой път да се
отклоня от път Е79 и да мина през село
Дрен... Нека го направи и всеки друг, който
е загубил надежда, че все още е възможно
да види нещо истинско.    
Д.М. 2012
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Дни на културно-историческото
наследство на община Исперих под знака
на 30-годишнината от откриването на
Тракийската царска гробница при село
Свещари
Веселина Белева, ИМ-Исперих
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За поредна година Община Исперих и Исторически музей – град Исперих организираха Дни на културно-историческото наследство. По традиция
те се проведоха от 24 септември до 5 октомври. Тази година празниците бяха
посветени на 30-годишния юбилей от откриването на Тракийската царска
гробница при село Свещари – паметник на световното културно наследство.
В чест на годишнината Националният археологически институт при
БАН, Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Историческият музей в град Исперих, със съдействието на Министерство на културата, организираха в рамките на Дните на културно-историческото наследство на община
Исперих и Есенните четения „Сборяново – от находката до витрината” Международна научна конференция „Апогеят на гетската цивилизация. 30 години
от откриването на Свещарската гробница и проучванията в Археологически
резерват Сборяново.” Тя се проведе от 27 до 29 септември 2012 г., а във форума участваха български учени, работещи в областта на тракийската археология
от НАИМ при БАН, СУ ”Св. Климент Охридски”, Нов български университет
и др. Начало на конференцията постави ст.н.с. Мария Чичикова с пленарен
доклад, свързан с културно-историческото значение на Свещарската гробница.
Равносметка на проучванията в Археологическия резерват Сборяново направи
ст.н.с. Диана Гергова, а доц. д-р Тотко Стоянов запозна присъстващите с гетската столица Хелис и нейните некрополи. На 28 и 29 септември конференцията продължи със заседания, разделени в две секции – секция „Археология” и
секция „История и етнография”. Специално от Петербург пристигна археологът проф. Юрий Виноградов, завеждащ отдел в Института по история на материалната култура към Руската академия на науките. Председател в секция
„История и етнография” беше доц. д-р Ангел Гоев – директор на АЕК „Етър”.
Докосване до вечността – това е магията на Тракийската царска гробница при село Свещари. Именно нея се опитва да улови изложбата „Апогеят
на гетската цивилизация”. Тя бе открита на 27 септември в Художествената
галерия към Историческия музей в Исперих. Гражданите и гостите имаха възможността да се докоснат до безсмъртния свят на древните гети. Почетен гост
на откриването беше ст.н.с. Мария Чичикова – археологът, под чието ръководство през 1982 г. е разкрита най-голямата и възхитителна тайна в резервата Сборяново. Доц. д-р Тотко Стоянов от Историческия факултет на СУ «Св.
Климент Охридски» представи новата книга на Мария Чичикова «Царската
гробница с кариатидите край село Свещари. 30 години от откриването». Тя
се издава от Исторически музей – Исперих с подкрепата на Министерство на
културата.
Тържествата продължиха и през месец октомври, когато Етнографската
къща стана център на Панаира на царевицата с откриването на изложбата „Пеперудена роса коневска – единство на традиции и бъдеще”. В работилницата
„Царевични фантазии” децата създадоха причудливи маски и накити от царевица, а по време на Царевичните игри и Царевичния футбол премериха сили,
смелост и сръчност. В деня на закриването на Панаира – 5 октомври – групата
за автентичен фолклор към Историческия музей изненада гражданите и гостите на Исперих с възстановка на древния обред „Седянка – Беленка”.

47

48

Тракийските обекти от Археологически
резерват „Сборяново”
Теодора Василева-археолог, главен уредник
Исторически музей - Исперих

Интересът към дивната/живописната
природа и регистрираната висока концентрация от старини на територията на землищата
на селата Свещари и Малък Поровец датира от
преди 130 години. Още тогава е привлечено
вниманието на пътешественика Феликс Каниц, който ги описва и скицира. В края на ХIХ
и началото на ХХ век редица видни български
и чужди изследователи започват да водят полемики и изказват различни хипотези за тези
старини. Последвалият период на затишие е
прекъснат с редица целенасочени действия.
Въз основа на проведените теренни проучвания по инициатива на РИМ Разград през
периода 1972-1974 г. е изработена първата
археологическа карта на „Димитрово” или
„Сборяново”. Със същата начална година са
и първите геофизични проучвания в района,
проведени под ръководството на професорите
Вера Иванова и Стайко Пищалов от Висшия
минно-геоложки институт. Събраната информация от познаващи местностите хора, краеведи и подготвените регистрационни картони
на археологически паметници позволяват на
уредника на музейната сбирка в Исперих Йордан Стефанов и краеведа Александър Колев да
изработят през 1979 г. първата археологическа карта на Исперихски район. Достигнатите
резултати са взети предвид при иницииране
на Програма „Гетика”, реализирана чрез проведените комплексни научни изследвания на
района през периода 1981-1990 г. По- късно
Програмата получава национален статут и
бива преименувана на „Североизточна България - древност и съвремие”. Определените за
недвижими културни ценности обекти са част
от културно-историческото наследство на БълДетайл от гробмицата
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лязната епоха в м. „Нивата на певеца”, Култов
обект в м. „Новите коренежи” и Гетската столица Хелис (обект „Водна централа”). Част от
тези обекти са проучени, а други постепенно
продължават да разкриват облика си. Дългогодишните проучвания дават възможност да
се обобщи какви са функциите на отделните
обекти и каква е хронологичната вързка между
тях. През годините проучвателите търпеливо
градят и развиват своите идеи, подкрепяйки ги
с факти, и интерпретират достигнатите резултати. Обектите са представени многоаспектно
с доклади в поредицата „Хелис”, сборник от
ежегодните „Есенни четения - Сборяново” на
Исторически музей - Исперих и други престижни научни издания.
Макар и накратко е важно да се представят ръководителите на екипите и достигнатите резултати от проучените и проучваните
тракийски обекти от територията на АР „Сборяново”.
Гинина могила (могила №7 от Източния
могилен некропол) е проучeна в периода 1982
- 1985 и 1989 г., с научен ръководител ст. н.
с. Мария Чичикова, зам. ръководител Т. Иванов, с екипи от АИМ и НИПК - София, РИМ
- Разград и ИМ - Исперих. Участвалите мно-

гария, разположено в защитената територия
на Археологически резерват ”Сборяново”.
Честването на тридесет години от откриването на Тракийската царска гробница в
Гинина могила е повод да се почете труда на
всички, които са допринесли за нейното проучване, експониране и представяне в различни
аспекти на науката. Още с откриването на този
уникален паметник на тракийската гробнична
архитектура от елинистическата епоха възникват редица важни въпроси: за кого е бил
предназначен, от кого е бил поръчан, кой го е
изработил; за идейните аспекти от тракийската религия, на които е подчинен/изразител;
за мястото на могилата сред останалите могили на територията на АР „Сборяново” и извън
него; какво представлява средището, на чиято
територия са разположени могилните некрополи и много други. Част от отговорите на
тези и други въпроси са в резултатите от проведените през годините редовни археологически
разкопки на различни обекти от територията
на резервата, с които постепенно се натрупват
важни данни за техния характер и хронология.
Това са обектите: Тракийско светилище при
двора на Демир баба теке, Тракийско светилище в м. „Камен рид”, Некропол от ранноже-
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дия - дорийски и коринтски. При нея за първи
път се среща цялостно използване на реални
архитектурни форми във вътрешната декорация (две каменни ложета с възглавници, каменен наискос, затварящ най-сакралната част от
гробницата, където е ложето на покойника) на
централната гробна камера, при това в богато
съчетание със скулптура (десет пана с женски
фигури/кариатиди и две конзоли с по един
орел - обр. 2 и 3-ти детайл) и живопис (сцената
от люнета - обр. 4). В сцената на люнета е изобразена процесия, в която доминират фигурите на конник и богиня. Интерес представляват
изобразените два атрибута на тракийски владетел - рог и лавров венец. Малко над ухото
на династа се забелязва рог, чийто връх сочи
напред. Той е символ на могъщество и власт,
божествен атрибут, който присъства в много от
портретите на елинистическите владетели от
края на ІV- началото на ІІІ в. пр. Хр. Лавровият
венец е показан в момента на поднасянето му
от богинята към владетеля. Според М. Чичикова символиката на венеца определя смисъла

гобройни специалисти извършват всестранно
интердисциплинарно изследване и документиране на обекта, датиран към втората четвърт
на ІІІ в. пр. Хр. Гробницата има план с нарушена осева симетрия. Състои се от дромос/
коридор и три камери - предверие, странично
помещение и централна гробна камера, които са покрити със самостоятелни полуцилиндрични сводове с различна височина (обр. 1).
Страничната камера е допълнителен елемент,
който обогатява плана и усложнява конструкцията на гробницата. Интерес предизвикват
гръцките букви А, Δ, Н на южната страница от
входа на камерата. Буквите са били изписани,
за да означат големината или мястото на редовете от квадри - за улеснение на строителите
при уточняване местата на архитектоничните
елементи. От долната страна на горния праг е
изписано числото 115 съгласно гръцката акрофоническа система, което се състои от числото
50 повторено два пъти ΨΨ, последвано от 10-Δ
и пет-Γ. Свещарската гробницата е пример за
най-ранното приложение на два ордера в Тра-
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тието проучвателката Мария Чичикова представи луксозна книга с каталог „Царската гробница с кариатиди”.		
Основното проучване на тракийското
светилище при Демир баба теке протича през
периода 1983-1990, 1994 г. , под ръководството на д-р Ана Балканска - АИМ и специалисти
от НИМ-София и ИМ-Исперих, РИМ-Разград.
Проучвателката д-р Ана Балканска представя
резултатите от археологическите разкопки на
тракийското светилище, разкрито в двора на
късносредновековно тюрбе с патрон Демир
баба, в книгата „Тракийското светилище при
„Демир баба теке” (втората половина на първото хилядолетие пр. Хр.). Отличните природни
дадености тук благоприятстват за създаването
на култово място - древно тракийско светилище, духовно средище на целия селищен район. То се състои от три близки по време - в
границите на втората половина на І хил. пр.
Хр., но различни по тип и устройство светилища, съществували последователно, с прекъс-

на ритуалната сцена, която представя факта на
хероизиране на мъртвия владетел, т.е. на превръщането му в богочовек или херой.
От 1985г. забележителният паметник
на тракийската архитектура и изкуство от ранноелинистическата епоха е обявен за част от
световното културно наследство и е вписан в
листата на ЮНЕСКО. Изграденото уникално
защитно покритие по проект на арх. Теофил
Теофилов и постоянният климатичен контрол
позволяват от 2000-та година гробницата да
бъде достъпна за посетители. През годините
опазването и обгрижването на паметника се
извършва от Исторически музей - Исперих.
Музеят представя гробницата с изложбите:
”По стъпалата на времето”, „Гетите и древният свят” и откритата на 27.09.2012 г. по време на Международната научна конференция,
посветена на 30-годишнината от откриването
на Свещарската гробница и проучванията в Археологически резерват „Сборяново” изложба
„Апогеят на гетската цивилизация”. На съби-
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лината с извора край тракийското светилище
при тюрбето на Демир баба. Отначало обектът
е определен като укрепено селище и е датиран в IX- VI в.пр.н.е. През следващите сезони
разкопаните и проучени зидове, каменни кръгове и огнища налагат предположението, че
основните функции на този обект са с култов
характер. С новата интерпретация на обекта светилище керамичният материал го датира в
ранножелязната епоха X–VII в.пр.н.е. Към втория елинистически етап се отнасят запазените
каменни стени, ограждащи обекта от север и
юг. Посочени са две предположения относно
идентифицирането на средището - за споменатия у Птоломей „Даусдава” (Градът на вълците) или за резиденцията на Дромихет - Хелис.
Д. Гергова допуска, че тези две имена принадлежат на два последователни хоризонта, свързани с най-големия разцвет на средището: през
ранножелязната епоха – Даусдава и през елинистическата – Хелис. Важно е идеята за отъж-

вания, на едно и също място, едно над друго.
Жертвените площадки и скалите, вградени в
основите на късносредновековното тюрбе, са
били централна част на тракийското светилище. Откритите на пода на едно помещение
неопалени глинени кръгове се интерпретират
като култов символ, свързан с извършваните
религиозни обреди в закритата част на светилището. Кръговете, като съчетание на пръст и
форма, символизират слънцето и тайнството
на свързването между него и земята. Те се разглеждат като израз на единство от двете начала на живота - слънчевото и земното.
Светилището от желязната епоха в месността „Камен рид” е проучено през периода
1983-1990 г. под ръководството на доц. д-р
Диана Гергова - НАИМ- БАН и специалисти
от РИМ - Разград и ИМ - Исперих. Редовните
археологически проучвания на обект Камен
рид (Кая съртъ) започват през 1983 г. Той е
разположен на високо скално плато над до-
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Проучванията на тракийския град Хелис
в АР „Сборяново” започват през 1986 г. под ръководството на ст.н.с. Мария Чичикова (19861988 г.) със сътрудници от СУ „Св. Климент
Охридски”, РИМ-Разград. От 1990 г. интердисциплинарните проучвания продължават с
ръководител доц. д-р Тотко Стоянов - СУ ”Св.
Климент Охридски” и специалисти от АИМ,
ИМ-Исперих и други институции. Част от резултатите Т. Стоянов публикува в юбилейното
издание „Гетската столица в Сборяново. 20
години проучвания”. Започналите през 1986
г. редовни археологически проучвания на тракийското селище, разположено в централната
част на АР „Сборяново” с постигнатите резултати в областта на градоустройството, архитектурата, бита и занаятчийството и пр., предоставя
солидни данни за основните характеристики
на тракийски град, създаден да бъде столица
на гетите. Селището е просъществувало ограничен период от време в рамките на ранноелинистическата епоха - последната третина на
IV и първата половина на III в. пр. Хр., когато
бива обезлюдено вследствие на силно земетресение. Идентифицира се с главния политически център на гетското царство - споменатия
от Диодор гетски град Хелис, в който Дромихет отвел пленения Лизимах и неговите приближени. Фактът, че Страбон и Клавдий Птоломей вече не познават гетския град Хелис,
подсказва, че той е имал кратък период на съществуване, което е потвърдено с установената
по археологически път хронология на селището. Направеното предположение, че гетският
град може да се припознае с Даусдава все още
не е обосновано. Името „Даусдава” е хапакс в
античните извори и е споменато само веднъж
у александрийския географ от ІІ век Клавдий
Птоломей. Сведението му документира със сигурност, че Даусдава е съществувал активно по
негово време и е бил един от значителните селищни центрове на провинция Долна Мизия в
тази епоха.
Градът Хелис е разположен на плато,
в чието подножие тече от три страни р. Крапинец. Защитен е от две крепостни стени и
фортификационна система с усложнена структура, използваща максимално природните дадености. Вътрешната крепостна стена обхваща

реконструкция- наискос

дествяването му със засвидетелстваните от изворите топоними да се подкрепи с безспорни
археологически доказателства от проучвателя.
През периода 1984-1987 г. е проучен
могилен некропол от ранножелязната епоха,
под ръководството на доц. д-р Тотко Стоянов
- СУ „Св. Кл. Охридски”, в сътрудничество със
специалисти от ИМ - Исперих. Некрополът е
разположен на малка тераса по склоновете,
западно от платото, където се намира южната
група могили от Източния могилен некропол.
Край Свещарската (Мумджиларската) могила в
ивица с дължина около 300 м са регистрирани
и проучени пет могили. От документираните
общо 24 погребения 20 са извършени чрез трупополагане, а останалите са с трупоизгаряне.
При направения антропологически анализ на
костния материал се открояват индивиди от
двата пола в детска, юношеска, зряла и старческа възраст, поради което могилите се интерпретират като места за фамилни погребения.
Датировката на некропола е отнесена към втората половина на ІХ в.пр.Хр. Материалите от
комплекса са публикувани от Тотко Стоянов в
книгата „Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново”, Т. 1.
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площ над 50 дка, с плътно застроени жилищни и стопански комплекси и улични пространства. Откритият през 1987 г. до Южната порта
на Хелис епиграфски паметник е с посвещение
на богинята Фосфорос, което гласи: „Менехармос син на Посейдоний направи оброк на
Фосфорос”. Надписът свидетелства за култа
към богинята, която е почитана като покровителка на портите, крепостите и полисите, и за
възприемането на елинистическата култура и
грамотност във вътрешността на Тракия. Икономическият просперитет и концентрацията
на многобройно население обуславя появата
на жилищни и производствени квартали извън защитената територия. Пред Южната порта е разположено Южно подградие. На север
в долината на р. Крапинец, край извора Петте
пръста /Беш пармак/ се намира „долен град”,
който се е развил във връзка с използвания в
древността пристан при Дипсиз гьол /бездънно езеро/. Връзката между „долния град” със
светилище и цитаделата се е осъществявала
чрез оформен в скалистия склон път. На запад
от провлака се намира защитеният с крепостна
стена и ъглова кула Югозападен квартал, вероятно на аристократите, определен като Базилея /?/ /Basilea?/. Повторяемостта на находките от укрепеното пространство и извън него са
индикатор за достигнатия висок жизнен стандарт от жителите на Хелис. Голямо е количеството на импортни стоки: луксозна атическа
чернофирнисова керамика, амфори от Тасос,
Синопе, Кос и много други центрове. Многобройните амфорни печати и монети са един
от индикаторите за стабилност и просперитет.
Те свидетелстват за поддържаните оживени
икономически контакти с гръцките колонии
по крайбрежието и по-далечни ранноелинистични центрове и определят града като важен
стопански и търговски център за целия район.
Мощната фортификационна система,
даваща защита на население от над 6000- 7000
души и гарнизон от 500 воини с кавалерия, редом с голямата площ на селището и наличието
на градски култ, с основание определят Хелис
като градски център с важно военно-политическо, икономическо и културно значение за района на север от Хемус. Достигнатото от гетите
високо ниво на духовна и материална култура

M13 - реконструкция на глава по череп - от
проф. Йордан Йорданов

е засвидетелствано и с уникалната монументална гробнична архитектура на владетелската
гробница с кариатиди.
Култовият обект в местността Новите
коренежи основно се проучва под ръководството на Дарина Вълчева - АИМ от 1989 г. в
сътрудничество със специалисти ИМ-Исперих.
Регистрираната по протежение на повече от
380 м оградна каменна стена с ширина от 0,90
до 1,20 м, затваряща обширна площ на територията на Западния могилен некропол, южно
от обект Камен рид, поставя въпроса за нейния
характер и насочва вниманието към проучване
на обекта. Чрез сондажи и редовни археологически разкопки е проучена площ над 200 кв.м.
От откритите 38 каменни конструкции пет са с
дъговидна форма. Отначало съоръженията не
се свързват с някаква обредна дейност, освен
акта (обред) на самото им изграждане, в което
се предполага е и техният смисъл. При изследването на десет от тях в дълбочина се оказва,
че четири от съоръженията са изградени върху
гробни ями. Погребенията са извършени чрез
трупополагане и без гробни дарове. Допуска
се, че комплексът представя вероятно прехо-
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тракийско светилище - м.Камен рид - част от проученото пространство

района привлича погледите на наши и чужди изследователи още в началото на ХХ век.
През 1930 г. Народният археологически музей
в София организира със средства на Русенската окръжна постоянна комисия първите археологически разкопки край Свещари. Първите
разкопки на две малки могилки край Голямата Свещарска могила протичат под ръководството на унгарския археолог Геза Фехер.
Откритите тогава шест златни апликации - розети са предадени в ОИМ – Русе. През 1970
г. Стоян Стоянов от Разградския музей разкопава Петкобеновата могила, но не публикува
резултатите. След откриването през 1982 г. на
уникалната владетелска гробница под Гинина
могила започва проучването на двата могилни
некропола, разположени източно и западно от
гетския център Хелис.
В Източния могилен некропол монументалната гробнична архитектура е представена
с гробниците от: Гинина могила, Омуртагова

ден етап между действителни и символични
гробове и разкрива нови аспекти от сложната
тракийска погребална обредност. Извън контекста на обекта е откритата находка от 56
сребърни републикански денара, поставени в
работено на ръка глинено съдче.
Елинистическите некрополи на Сборяново
Интердисциплинарните проучванията
на могили №2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 14 са осъществени от екип под ръководството на ст.н.с. Мария Чичикова - АИМ, включващ специалисти
от АИМ, ГФБИ-БАН, РИМ-Разград и ИМ-Исперих. От 1987 г. проучванията на Източния
и Западния могилни некрополи в АР „Сборяново” се извършват под ръководството на доц.
д-р. Диана Гергова-АИМ. В отделни етапи от
проучванията участват специалисти от ИМ- Исперих.
Високата концентрация на старини в
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могила, Могили №12, 13 и цистов гроб. Проучвателите обобщено са интерпретирали практикуваните различни погребални практики в
некрополите. Част от тях Д. Гергова представя
в книгата си „Обредът на обезсмъртяването в
Древна Тракия”. Достигнатите резултати сочат, че погребалните практики в некрополите
от АР ”Сборяново” разкриват наличието на
голямо разнообразие от гробни съоръжения
и ритуали. Част от тях запазват тракийските
традиции, а други се променят, влияейки се
от чужди култури, в резултат на което във вътрешността на Тракия се налага изграждане на
монументална гробнична архитектура, представена и от уникалната тракийска владетелска гробница с кариатиди от Гинина могила.
Казано накратко, резултатите на всички екипи, проучвали и проучващи тракийски
обекти от територията на АР „Сборяново” свидетелстват за апогея на гетската цивилизация.
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ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина,
посветен на 27-мия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”
за ученически текстове, рисунки и мултимедия

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.?

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, 10.06.2012 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки , направи следното класиране :
Комисията присъжда специална награда на ШИИ АРТ – гр. Попово, с ръководител
госпожа Искра Хаджииванова

I група – от І до VІІІ клас
I награда не се присъжда
II награда – 40 лева:
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-

Тодор Владиславов Колев - VI клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали

-

Теодора Красимирова Спиридонова – III клас, НУ „П.Р. Славейков“, гр. Бяла

III награда – 20 лева:
-

Боряна Красимирова Спиридонова - III клас, НУ „П.Р. Славейков“, гр. Бяла

-

Божидар Тасев – VII клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

II група – от ІХ до ХІІ клас
I и II награди не се присъждат
III награда – 20 лева:
-

Цветан Генов Генов – Х клас, Гимназия „Васил Левски“, гр. Исперих

Днес, 10.06.2012 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,
направи следното класиране :

Награди – есе:
Комисията присъжда спеиална награда на учениците от училищата ПЗГ „Добруджа“
и СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра.

I група – от І до VІІІ клас
I награда – не се присъжда
II награда – 40.00 лева:
-

Бирсел Хюсеин Феим, Неджмие Хасанова Халилова – VI клас, ОУ „Отец Паисий“,
с. Дянково, община Разград

III награда – 20.00 лева:
-

Габриела Гоцева – VIII клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

Поощрителна награда – 10 лева:
-

Станислав .Ивайлов Дяков – VI клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих
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-

Цветелина Николаева Тодорова - VI клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих

-

Пламен Георгиев - V клас, СОУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия

-

Екатерина Теодорова Елисеева – VI клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр.
Попово

-

Георги Димитров Господинов – VI клас, ВУИ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Завет

-

Борис Росенов Кирилов – VII клас, ОУ „Евлогий Георгиев“, гр. Дупница

-

Нели Стефанова Кирилова – VIII клас, ОДК, Литературен клуб „Пегас
(чета)“, гр. Стражица

-

Христо Найденов Минев – VII клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина, община
Попово

-

Любомира Руменова Илиева – V клас, ОУ „Св. Климент Охридски“,
Литературен клуб, гр. Бургас

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
I награда не се присъжда
II награда – 40.00 лева:
-

Ивайло Анатолиев Георгиев – IX клас, ПГСАГ „Никола Фичев“, гр. Плевен

III награда – 20.00 лева:
-

Мехемед Шенол Мехмед – Х клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

-

Мартин Николаев Тодоров – XI клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

Поощрителна награда – 10 лева:
-

Яна Ангелова Георгиева – XI клас, Професионална гимназия по търговия и
ресторантьорство, гр. Враца

-

Ралица Венциславова Петракиева – IX клас, ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр.
Разград

-

Мими Диянова Иванова – X клас, ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград

-

Милена Димитрова Пеева – Х клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

-

Николета Иванова Димитрова - Х клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

-

Стела Миленова Драганова – Х клас, Гимназия „Васил Левски“, гр. Исперих

Награди – стихотворение:
I група – от І до VІІІ клас
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I награда – 70.00 лева:
-

Георги Станиславов Георгиев – VII клас, ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих

II награда – 40.00 лева:
-

Тереза Драгостинова – VIII клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда – 20.00 лева:
-

Василена Валентинова Чобанова – VI клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

-

Пламена Петрова Петрова – VI клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бургас

Поощрителна награда – 10.00 лева:
-

Веселина Иванова – VI клас, ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница

-

Александра Атанасова Колева – IV клас, ОДК, Литературен клуб „Пегас (чета)“,
гр. Стражица

II група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70 лева:
-

Владислава Георгиева – Х клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лева:
-

Гергана Русанова – XI клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра

ІІІ награда – 20.00 лева:
-

Гюнай Невзат Рамадан – Х клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

Поощрителна награда – 10.00 лева:
-

Ивелина Красимирова Иванова – IX клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

-

Доротея Георгиева - .XI клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра

Днес, 10.06.2012 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Боряна Мекушина, Наташа Ноева, Росица Филипова,
направи следното класиране:

Награди – мултимедиен проект:
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І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева:
-

Моника Георгиева Данчева – VІІа клас, СОУ “Христо Ботев”, гр. Тутракан

ІІ награда – 40.00 лева:
-

Димо Иванов Димов, Веселина Йорданова Минчева - V клас, СОУ ”Любен
Каравелов”, гр. Добрич

ІІІ награда – 20.00 лева:
-

Петър Петров Дундин - VІг клас, ОУ “Бачо Киро”, гр. Велико Търново

Поощрителна награда – 10.00 лева:
-

Аихан Нихат, Хелин Нихат - VIII клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Веселец

-

Виктор Дичев Диков - VІІІ клас, ПТГ ,,Шандор Петьофи”, гр. Разград

-

Йоланта Валентинова Иванова – VІІ клас, ОУ ,,Капитан Петко войвода”,
гр.Варна

-

Калоян Стоянов Георгиев – V клас, III ОУ ,,Хр. Ботев”, гр. Сандански

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева:
-

Полина Ивова Стефанова - Х клас, Клуб “Репортери”, Център за ученическо
техническо и научно творчество, Разград

ІІ награда – 40.00 лева:
-

Еслин Еркин Каранасуф - Хб клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тутракан

ІІІ награда – 20.00 лева:
-

Любен Стоянов – ХІа клас, СОУ „Христо Ботев“, Ивайловград

Поощрителна награда – 10.00 лева:
-

Бирджан Бехчет , Гюнел Сейнур и Джошкун Бахри – Х клас, СОУ „Св.св.
Кирил и Методий“, с.Самуил

-

Венислав Росенов Георгиев - Хб клас, ПГСАГ “Проф. арх. Ст. Стефанов”, гр.
Монтана
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-

Николай Ковачев - ХІб клас, Гимназия „Васил Левски“, гр. Исперих

-

Даниел Младенов Иванов - ІХ клас, Център за ученическо техническо и
научно творчество, гр. Разград

-

Симона Пламенова Пенева – ІХб клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

-

Борислава Петрова Косулиева, Инна Красимирова Йорданова, Мерал Сезгин
Касамналъ – ХІ клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан.

д-р Анатолий Кънев
/секретар на КПД „Родно Лудогорие”/
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КНИГИ НА ИК “ГУТЕНБЕРГ”
александър фол Самотният пешеходец

Етносът е територия на културата, а не биологично понятие.
Народите може да изчезнат, но натрупаният духовен потенциал – не.
Изследвайки траките, изследваме себе си.
Има разлика между знание и познание – знае се отделното,
познава се всичкото.
Ние не се четем едни други, ние се одумваме.

а трябва да се съпостави със силата на мускулите.

Самотният
пешеходец

д-р Лъчезар Стоянов е доцент по модерна
и съвременна история в нов български университет. През 1973 завършва специалност
„История“, а през 1982 г. защитава докторска
дисертация на тема „Висшият държавен апарат в българия 1944-1946 г.“ в Су „Св. Климент
Охридски“. Между 1981 и 2001 е на работа в
Института за исторически изследвания при
бАн, като от 1995 г. е ръководител на секция
„българският национален въпрос“. той е един
от основателите и е ръководител на Департамент „История“ при нбу. Специализирал е
във Великобритания и русия.

Лъчезар Стоянов Нация, държава и иНСтитуции

Историята е дял от човекознанието, защото при нея
се натрупват наследени от хилядолетия култури и добродетели.
Културата е поведение на общността, а не концерт на Милчо Левиев.

Духът е унизен тогава, когато не може да се съпостави с друг дух,

Александър Фол

ИК „Гутенберг“

Кръгът на научните му интереси е насочен
предимно към историята на българия, националните проблеми на балканите, теорията и историята на българските държавни институции. Самостоятелно и в съавторство е публикувал редица книги, статии и студии. той е лектор по основни дисциплини в нбу и чете лекции
в Пу „Паисий Хилендарски“, както и дълги години в Су „Св. Климент Охридски“.
Съосновател и ръководител на Център за институционни изследвания. Председател на уС на фондация С.е.Г.А. Член на уС на фондация „блага Димитрова“.
Членува в Македонски научен институт и българско историческо дружество.

търсейки някакво изображение за корицата, което да покрие темата „нация–
държава–институции”, попаднахме на една фотография на столичния център
от края на 50-те години на миналия век. В нея сякаш на едно място са сбрани
сгради, символизиращи всичко, за което става дума тук – законотворчеството (народното събрание), разума (българската академия на науките) вярата
(черквата „Св. София“ и храмът „Александър невски“ и срамежливо надничащия
вляво Свети синод), че донякъде и митологията (паметникът на Александър ІІ).
Подобна, но с помощта на словесната оптика, картина се е постарал да направи авторът на тази книга, събирайки на едно място статии и студии, посветени на голямата тема „Съвременна българия“. Как се създават и как действат институциите, кое ги прави устойчиви, и кое ги превръща в преходни.
Всичко това – пречупено през процеси и събития, даващи сюжетна плътност
на изображението. И още нещо много важно, което изследователите често
забравят – къде са хората в този калейдоскоп.
Личен поглед към проблема, ще кажат някои. И ще са прави. но след като авторът снове из тези полета близо 40 години, смятаме че можем да се доверим на
преценките му.
От издателството

Светлин Кираджиев е роден през 1930 г. Завършва
втора Софийска мъжка гимназия през 1947 г.
Следва и завършва специалност „География“
(с втора специал ност „история“) в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ през 1951 г.
1952–1967 г. е Гимназиален учител в София,
а от 1967 до 1990 г. – научен сътрудник
и старши научен сътрудник II степен
в Географския институт при БАн. Той е доктор
по география с научна специалност „География
на населението и селищата“. Специализирал е
в Германия. Бил е и доцент в университетите
в Шумен и Благоевград. Пътувал е навсякъде
из България и в над 50 страни във всички
континенти. Наблюденията и изследванията си
е отразил в 37 книги и над 350 научни и научнопопулярни студии и статии.
Негови книги за градове са:
„Сливен“, София, 1963.
„рим“, София, 1971, 1983.
„истанбул“, София, 1972, (в съавторство).
„Париж“, София, 1980.
„Лондон“, София, 1981.
„Срещи с градове“, София, 1988.
„София, каквато е била 1878–1943“, София, 2001.
„София 125 години столица 1879–2004. Летопис“,
София, 2006.
„велико Търново.“, София, 2007.
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