В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА…
д-р А. Кънев

Традиция е това списание да започва с
материал от главния му редактор и секретар
на КПД ”Родно Лудогорие”. То излиза два пъти
годишно във връзка със стопанисваните от
дружеството и МОМН два ежегодни похода: “По
стъпките на четата на Таньо войвода” - 25-ти
поред и “По пътя на Бедреддин” - 13-ти поред.
Викторините, свързани с тях, вече са с национален статут и в последната участваха 840 деца
от цялата страна. За чест на българските учители се оказа, че те чудесно разбраха посланието ни – културата е поведение, а не думичка в
речника. Шепата хора, с които работим за това
според нас родолюбиво и образователно дело,
през тези години не се отказаха и изтърпяха
дори подигравки за нематериалните и може би
непрестижни за консуматорското ни общество
усилия - благодаря им!
Дружеството е създадено през бурната 1990
г. и промените през тези 20 години, наричани
демократични, съпътстваха живота му. Падането на берлинската стена дори не помръдна
предразсъдъците ни. Свободата, превърнала се
в слободия, напомня на поредния сапунен сериал
и ако глупостта можеше да лети реалността
щеше да е гълъбарник. Ако приемем дружеството за център – от него и към него, вляво и вдясно, горе и долу се приближаваха и отдалечаваха
много хора. Обидени – много, неразбрани – още
по-много.
Как се структурира едно общество, как се раждат добри и образовани водачи и положителни
примери поне за мен засега е тайна, но в едно
съм убеден: от култура имат нужда културните
хора.
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Медиависти или османисти
Чий дълг е правилното осветляване на българската история
от края на XIV и началото на XV век.

проф.д.и.н. Цветана Георгиева
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Първият ми въпрос към Вас е как да
изучаваме историята като наука, в частност
османистиката. Моето мнение като непрофесионален историк е, че светът и най-вече
Европа бягат от историята като наука.
Въпросът Ви е три въпроса. Но преди да отговоря трябва да уточня, че османистиката е термин,
в който се обединяват историята, езикът, културата и т.н. на османците. По-точният термин е
история на Османската империя. Мисля, че Вас
ви интересува историята на българите в Османската империя и на империята в историята на
българите. Не бих казала, че историята изобщо,
историята на Османската империя и историята
на българите под османска власт са извън интереса на съвременните общества. В научен аспект
те функционират пълноценно – конгреси, симпозиуми, дискусии, списания и монографии увеличават своя брой. Може би усещането за “бягство
от историята” идва от медиите, в много от които
историческите проблеми наистина липсват или
са силно профанирани. Едновременно в модерната епоха в световен мащаб тече процес на
обединяване на познанието за човека и обществото. В този смисъл се говори за историческа
антропология или антропология на миналото.
Тя обединява класическата историография с
етнологията, социологията, политологията. В
този смисъл историческата наука разширява изследователските си полета извън политическата
история. В този процес съществена роля играят
основните тенденции в тези три науки и особено
тези в етнологията, при чието зараждане в Европа се формират два модела. Първият е немският,
обусловен от необходимостта от обединяването
на германските княжества и базиращ се в голяма
степен на романтизма. В останалите европейски
страни етноложкият интерес се насочва извън
собствените им общества. Немският модел е
заимстван от Русия през ХІХ в. и оттам идва във
формиращата се българска хуманитаристика.
Ние изучаваме себе си. Английската, френската,
италианската, полската и т.н. хуманитаристика се
интересува от човешката еволюция в най-широк
план и изследва жителите на Полинезия, Екваториална Африка, обществената структура на

древен Египет и т.н. Те се занимават със себе си,
но и със света.
Как си го обяснявате?
Обяснението е познато отдавна. За нас германският модел се оказва удобен, бих казала даже
необходим, защото в Новото време българското
общество трябва да стабилизира своята идентичност. Той се възприема и от всички балкански
държави и е базата на балканските национализми или на балканския национализъм. Това
е пътят към етноцентризма, който понякога е
полезен, понякога не толкова. Като пример ще
посоча поляците, които са известни националисти, но едновременно с това от десетилетия
активно участват в изследвания на историческите и съвременни народи в Латинска Америка. Като обратен пример ще посоча известния
факт, че в съвременните учебници по история в
Сърбия неуспешната за тях Сръбско-българска.
война изобщо не се споменава. Това е познат
механизъм за насочване, т.е. за манипулиране
на общественото мнение. Подобна образователна стратегия може би не е лоша за определени
цели, но всички знаем нейните последици. Общественото мнение и като отношение, и като поведение, и като нагласи е симбиоза от познанията за миналото и политическата конюнктура. Ще
дам друг пример от личния ми опит. За първи път
бях в Турция през 1969 -1970 г. Тогава България
и Турция участваха в двата противостоящи военни блока в Студената война. Видях непозната
ми бедност и в градовете, но предимно в селата.
Хората обаче бяха изключително любезни, включително и “ченгетата”, които първо се движеха
след, а после с нас – българи, руснаци, поляци и
т.н. Когато отидох в 1990 г. отношението към българите беше резервирано и от страна на официалните органи, и на обикновените хора. Не бяха
забравили “възродителния процес” и “голямата
екскурзия”. След две години отношението към
мен и колегите ми беше коренно различно. И то
не само в научните среди, а буквално на улицата.
Чуеха ли, че говорим български език, намаляваха
цената на стоките си, а нашите преселници буквално ни дърпаха към дюкяните, за да ни черпят
с чай и вода. Бързата промяна в масовото пове-
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лични стратегии, но и за различни тенденции.
Съвременна Турция във всяко едно отношение
е сложна икономическа, културна, религиозна и
т.н. конструкция. Голяма държава е, а населението й е разнолико по много показатели. Очевидно
е, че вътре има конфликти. В нашите представи
то е обединено чрез етнонима турци, но многохилядните митинги в Анкара и Истанбул преди
няколко години показаха, че турците алевити не
са любимци и на властите, и на турците сунити
например.
Да, те не са признати за малцинство, макар
че, ако се вярва на данните, са 20 милиона.
Сигурно. Турция все още
трудно признава малцинствен статут.
Включително и на кюрдите сигурно.
Да. Въпреки че Кемал Ататюрк много е разчитал на
кюрдите. Сега нашата или
поне моята информация
за тях е от медиите. Мои
колеги османисти, но само
мъже, посетиха кюрдските
региони с полицейски ескорт. Те разказаха, че са се
срещали с мъже, които имат
повече от 40 деца, а помнели имената само на първите
три. Това е безспорна експанзионистична демографска стратегия..
Как си обяснявате, защо
турската политика е такава, че кюрдите и
който и да е друг да не бъдат признати за
малцинство?
Вероятно отговорът е много сложен, но част от
него е въпросът за Кюрдистан. Кюрдите са няколко десетки милиона без собствена държава.
Не съм експерт по съвременна турска политика,
но доколкото имам обща представа промяната
в статута на малцинствата е едно от основните
изисквания на Европейския съюз. Мисля, че вече
има електрони медии с предавания на кюрдски
език.

дението предполага умение на турските елити да
насочват общественото мнение.
Защото повече познават историята си или
защото имат по-добри управници?
Имат богат имперски опит, изпълнен с успехи,
но и с чудовищни кризи и трагични развръзки.
Сложната епоха на Танзимата е целенасочен опит
за “европеизация” на средновековната мюсюлманска империя.. Всички казваме, че реформите,
осъществени между 40-те и 80-те години на ХІХ
в. са половинчати и недовършени, но и всички
сме съгласни с констатацията, че след Танзимата
османският свят не е този от края на ХVІІ в. Той е
променен.
Мирогледът на самите
поданици ли имате предвид?
Идеите на модерна Европа
са проникнали в османското общество до степен,
която обуславя формирането на един първоначално
интелектуален, а по-късно
политически елит. Само ще
припомня младотурците и
Кемал Ататюрк с неговия
малоброен екип, който
превръща смъртта на Османската империя в раждане на република Турция.
Това означава, че в многото
драматични и по-точно трагични перипетии на този
процес в обществото са нараснали силите, способни да осъществят промяна. И сега, когато се заслушам в съобщенията за
направеното в съвременна Турция за влизането
й в Европейския съюз ми прави впечатление, че
в областите, за които те са убедени, че трябва да
променят, се действа бързо. Турските елити си
гледат работата и не чакат пълна сигурност, за да
се раздвижат.
Но те имат такава инвазивна политика и
спрямо нашите турци. Не са я забравили. Има
много фондации, които работят.
Ами сигурно. Вероятно става въпрос за раз-
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Акад. Г. Марков, мой приятел и съавтор в списанието, казва, че е чел материал, в който те
ги наричат планински турци даже официално, а не кюрди.
Ще повторя. Не съм експерт нито по политиката
на Турция, нито по геополитика, но от медиите
знам, че две от най-големите петролни полета са
в територии, населени с кюрди в Ирак и Сирия.
Вероятно това обяснява защо държавите, в които
са разпръснати, не проявяват интерес към решаване на проблемите им.
Никой ли няма интерес да бъдат обединени?
Пак казвам. Пълен лаик съм по проблемите на
геополитиката, но както всички чувам за някои
напрежения между Съединените щати и Турция,
свързани с този проблем. При първото ми посещение в Страсбург заедно с проф. Ив. Георгиева
открихме до студентското общежитие, в което
живеехме, кюрдски ресторант. Пълно копие на
наша механа.
А трябва ли България да приеме подобна
политика спрямо тях, т.нар. турски етнос в
България?
Има ли турски етнос в България? Чувала съм за
български турци, за етнически турци, за български граждани от турски произход, но за самостоятелен турски етнос в България не съм чувала.
Отговорът ми на Вашия въпрос произтича от
факта, че България е член на Европейския съюз и
единствената й алтернатива е да следва неговата
политика, в която толерантността към малцинствата е задължителна норма.
Добре, но виждате, че Европа вече страда от
прекалената си толерантност. При последните парламентарни избори една съвременна
Германия официално обяви проблемите и
заплахите към устоите на държавата си от
войнстващия ислям.
Много от европейските държави имат проблеми,
произтичащи от миграционната вълна от мюсюлмански и немюсюлмански страни, но не мисля,
че чак страдат. Що се отнася до Германия, не
бива да се забравя, че преди години германските
политици намериха в имиграцията на турци решение на икономически проблеми. Не са малки
интересите й в самата Турция. Сега всички евро-

пейски държави търсят решение на проблемите
с имиграцията, но без да нарушават изискването
за толерантност, поддържано от широки граждански кръгове. Вярно е, че в много европейски
общества има напрежения между християнството и исляма като цивилизационни модели,
като битова матрица и религиозни правила. И
тук отново ще повторя или по-точно ще подсетя,
че в тази посока ние притежаваме историческо
предимство, утвърдено в резултат на вековното съжителство на християни и мюсюлмани в
общо пространство и в общо време. Това е т.нар.
система на комшулука, която регламентира отношенията между различните. Християните са
християни. Мюсюлманите са мюсюлмани. Всеки
следва собствения си културен модел, но между
тях са се появили и действат правила, които ги
свързват. Познаваме ги добре: обмен на дарове
и поздравление при най-големите религиозни
празници, задължително присъствие на “другите” на сватби, детски празници и погребения, демонстрираното уважение към “различния” и т.н.
Припомням, че християнството и ислямът имат
обща религиозна база – монотеизма на Стария
Завет. Преди време един евреин ми каза, че според него пророкът Мохамед е бил на “партийна
школа” в еврейската общност в Медина. Други
твърдят, че той е опознал еднобожието от етиопски монаси. Действителност? Хипотези? Шеги?
Никой не може да каже.
А в Страсбург какво казват?
В 2008 г. ходих на една конференция на тази тема
в Страсбург и впечатлението ми е, че европейските специалисти са разтревожени, а някои и
изплашени. Престанаха да ни учат на толерантност и започнаха да ни питат. Проблемът е подълбок, отколкото изглежда на повърхността.
Сложността му бе концентрирана в изказването
на един френски професор, който, след като съобщи, че от Алжир е дошъл прадядо му, а дядо
му, баща му и той са родени в Париж, попита:
“Какъв съм аз?” и “Какви се вие, колеги?” Въпросите му останаха без отговор, но е ясно, че той не
може да се бави дълго.
Сменям темата, но искам да Ви поздравя
за сборника, издаден миналата година във
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Ваша чест. Отдавна не съм чел толкова добре
написан сборник, прекрасен. Имам само една
бележка – не мога да се съглася с един от авторите, който пише за историята на Ихтиман
през ХVІ – ХVІІ век.
Благодаря. Поздравленията Ви приемам като
оценка за усилията на цялата ни колегия и на редактора доц. С. Иванова. Той представя високата
компетентност на нашата гилдия и се радвам, че
читателите оценяват това. Що се отнася до Вашата бележка, тя ни отправя към една реална ситуация. Мога да я формулирам като разминаване
между фактологията в документите и представите на българската общественост за миналото ни
във вековете на османското
владичество. Д-р Р. Ковачев
изключително добре познава османския регистров масив, който представя в тази и
много други публикации. Не
само аз, но и всички, които
го познаваме, сме убедени в
личния патриотизъм на този
висококвалифициран български османист. Документацията, която той публикува,
е извън всякакво съмнение.
Предполагам, че никой не
мисли, че османските регистратори от ХV –ХVІІ в. са фалшифицирали данните, за да
излъжат съвременните учени пет века по-късно. Регистрите са правени за нуждите на османския фиск
и регистраторите са се стараели да бъдат максимално точни, доколкото са можели. В случая
с Вакарел и Ихтиман тя се потвърждава от Б. де
ла Брокиер, служител и шпионин на Бургундския
дук Филип Добри. В дневника си пише, че в 1433
г., пътувайки от Йерусалим през османските владения и все още византийския Константинопол,
след Пловдив преспал в едно планинско село,
чиито жители били заселени там от османците, за
да охраняват пътя от разбойници и убийци.
Австрийски шпионин?
Не. Дневника си пише на френски език, а в слож-

ната политическа обстановка по това време Бургундия е самостоятелно владение. Както казах,
въпросът не е в документацията, а в разминаването на обществените представи и нагласи с нея.
Ние възприемаме османската държава “компактно”. Фактически през ХІV и до средата на ХV в. тя
е в процес на изграждане. Зората на историята
й е забулена в митове, но е факт, че създателят
й Осман, син на Ертогрул, е реална историческа
личност. Доказва го една дребна сребърна монета (акче), на която е изписал името си, т.е. имал е
право да сече монети и място в сложния тюркски
свят. Баща му Ертогрул довел племето до бейлика Кареси. Бейлиците са полуплеменни, полудържавни формации, в които се
организирали тюрките след
разпадането на Иконийската
империя през ХІІІ в. Племето
на Осман, което изворите
наричат “кайъ” (камък) пасяло стадата си по границите
на бейлика Кареси срещу
задължението да ги пази от
нападения, но и да напада
чуждите владения. Тези набези за плячка се наричали
“акън”. Османските хроники
разказват, че Осман, заедно
с приятеля си Кьосе Михал,
очевидно християнин, имал
значителни успехи в акъна.
И когато събрал достатъчно
войници завладял бейлика
Кареси. Неясният разказ на хронистите споменава за намесата му в конфликт между двама братя,
които го владеели по наследство, но не става
ясно как територията му станала притежание на
Осман.
Така е. но Анри Бертран, френски османист,
свързва легендите и със събитията, произтичащи от упадъка по византийските и български земи.
Когато идват по покана на Йоан Кантакузин в
Тракия през 40-те години на ХV в., османските
наемни отряди продължават акъна, най-малко
защото Кантакузин нямал пари да им плаща. В
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две военизирани формации, които били натоварени с охранителни функции – дервентджиите и
войнуците.
Откъде идва думата войнук?
От българската дума войник. Турският историк Я.
Ерджан, в монографията си “Войнуци и българи
в Османската империя”, публикувана в 1986 г.,
пише, че щом се споменат войнуците, “веднага
асоциативно се сещаме за българите”. Ев. Радушев твърди, че войнушкият корпус в османската
държава изцяло е привнесен от организацията
на българската средновековна армия. Дервентджийската институция се създава по рационални
причини. В онези времена за завоевателите балканските територии са непознат свят със сложен
терен и опасни пътища. Движението на войските
е повече от рисково. В описанията на хронистите
често лаконично се съобщава “И много бойци за
Аллах достигнаха до рая”.
Стават жертви на нашите земи?
Стават жертви на рискови преминавания през
непознатите им планини, а вероятно и на неочаквани засади. За да си гарантират възможната
сигурност и на армията, и на действието на създаващите се държавни институции, централната
власт организира сложна система на охрана на
пътищата. Нейният най-ранен компонент са дервентджийските села, чиито жители са натоварени
с охрана на проходите, срещу което са освободени от данъци или от някои данъци. Ихтиман и
Вакарел може би са едни от първите селища от
този тип и в тяхното организиране огромна роля
играят вакъфите, мюсюлманските фондации, които, наред с религиозните функции, често поемат
отговорност и за обществените строежи.
Толкова бързо ли се губят сетивата за българска държавност?
Не знам колко е обоснован подобен въпрос,
отнесен към хората, живели през ХІV и ХV в. Ще
припомня, че според твърденията на съвременните историци френските селяни разбрали, че са
французи по времето на Френската революция.
Преди това плащали данъци и воювали за краля, херцога, графа. Отговорът на Вашия въпрос
е задължение и компетенция на медиевистите.
Български владетели с тюркските имена Тертер,

хрониките от ХV в. обаче се говори за газават.
Мнозина от съвременните изследователи твърдят, че по времето на султан Мехмед ІІ в хрониките е направена “идеологическа” корекция на
миналото. Плячкаджийските походи от миналите
десетилетия са представени като газават, свещена война за всемирната победа на исляма.
Така предците му от династията на Османовци се
превръщат от бейове на акънджии в религиозни
водачи. И самият Мехмед ІІ, разбира се. Напомням тези известни факти, за да подчертая, че
първите османски нахлувания в Тракия са набези
за плячка, но при Мурад І вече са война за територии. За местното население, българи и ромеи,
те са разорителна, дестабилизираща инвазия. За
османците те са приток на богатства в храни, добитък и роби и възможност за пасища на стадата.
Определям тези събития като първата фаза на
дълбокото разстройство в живота на местното
население. Втората фаза започва с междуособицата на Баязидовите синове след погрома на
османците от Тимурленг в 1402. Тя продължава
дванадесет години, в които българските земи са
фронт и тил на воюващите с ожесточение братя.
Само няколко години по-късно следва нова разорителна война пак в същите територии. Става
въпрос за въстанието на Бедреддин. Обикновено обръщаме внимание на социалните идеи на
въстанието и неговия водач, но за султан Мехмед
І то е било много опасно поради потенциалните
претенции на Бедреддин към владетелския трон.
По произход и влияние Бедреддин имал всички
основания да отхвърли правото на управление
на Османовата династия. Хрониките показват, че
подобни настроения имало и сред представителите на военната аристокрация. Те непрекъснато
се заплитали или поне били подозирани в комбинации с бейовете от Анадола, с балканските
аристократи и помежду си, насочени срещу
управляващия султан. През ХV в. османците вече
се утвърдили върху голяма част от Балканите,
но владетелите все още не били сигурни в своята власт поради опозицията в самата османска
среда. За да укрепят позициите на династията си,
те се обръщат към местното население, т.е. към
българите. Това се доказва от организираните
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чество. Работейки монографията си “Пространство и пространства на българите през ХV–ХVІІ
в.” установих, че това е наистина благословена
земя, един от трите “пшеничени острова” на Европа. Различията в надморската височина на селищната мрежа, разнообразието на климата и на
почвите, съчетани с натрупания производствен
опит, осигуряват постоянни добиви и силно ограничават рисковете от гладни епидемии. В българското пространство масова смърт от глад не е
позната. В. Мутафчиева многократно напомняше
българската поговорка “гладни гробища няма”,
защото в другите части на континента гробовете
на умрели от гладна смърт са стотици хиляди. Да
не говорим за другите континенти. Османците
относително бързо оценяват богатствата на тази
земя. Тя им дава възможност да поддържат огромни специализирани военни части. Те не правят
съществени промени в аграрната сфера. Оказва
се, че са заимствали основните данъчни облагания. Като пример ще посоча данъка “божик”,
който плащали християните върху домашно отглежданите свине. Продължили са да използват
като производителна и данъчна единица селското домакинство, земята, която то обработва и
добитъка, с който я обработва.
През българско време?
От по-рано вероятно. Във Византия тази производствена и данъчна единици наричали “зевгар”.
В Средновековна България и в османските документи се казва “бащина”. Във вековната връзка
на българите със земята, която те овладяват и
осмислят стопански и културно, се създава ядрото на онзи феномен, които днес наричаме етническо съзнание. Поради това аз не си позволявам
да вменявам на когото и било каквито и да е изисквания като изгубени сетива за каквото и да е.
На кого?
На генерациите българи, живели през ХІV и ХV в.
А и какво означава “българи” по онези времена?
След печенежките преселения, голямата куманска вълна, евентуалното заселване на татари в
Добруджа?
Е, ние знаем Асен и Петър от какъв произход
са. Да помислим така: Александър Фол казваше, че не е важно каква е кръвната група, а

Шишман, Балик? Във втората половина на ХІV в.
военни отряди от 5000 души, като дружината на
Момчил, се считат за големи бойни единици? Невъзможност да се защитават граничните селища
и липса на относителна представа по въпроса
за българските граници? Обобщеният въпрос е:
каква е конюнктурата и защо е такава?
Добре, да помислим малко какво може да е
станало тук, това е много сериозен въпрос?
Мисля, че по-точен отговор може да бъде даден,
след като българската историография преодолее етноцентризма. Ще напомня, че преди три
десетилетия Ж. Ле Гофф, чието име вероятно сте
чували, доказа аргументирано дълбоката “криза
на предела” в европейския свят, чийто пик е
ХІV-тото столетие. Изчерпани потенциали, малък
ледников период, категорично доказан от проучванията на ледника при Шамони.
Мислите ли, че толкова силно е влиянието на
климатичните промени?
Абсолютно. Мислите ли, че съвременният ни свят
би повел битката в защита на природата, ако не
познаваше мрачните примери от миналото си?
Човекът от Средновековието не живее с политически или религиозни идеи. С изключение на
политическите елити, може би. Голямата част от
хората и сега ги познават в твърде елементарен
вариант, които има преди всичко психологически заряд. Ако попитате днес една възрастна
жена защо е християнка или мюсюлманка, тя ще
ви отговори с много семпла формула, но с увереност, че нейната вяра е най-истинската. Но
ако се върнем в ХІV и ХV в. бих искала да добавя,
че признаците за тази криза са ясно видими и в
Мала Азия. Непрекъснати конфликти за територии, т.е. за пасища, “преформатират” бейлиците.
В този свят османците не са имали исторически
шанс. Те го намират на Балканите.
На Балканите?
Да, на Балканите, защото те са овладени стопански от дълбока древност. Защото населението
им има исторически натрупан опит да обработва
замята по най-добрия за епохата начин. Защото
аграрната продукция в източните им части обхваща почти цялата листа от средновековните
земеделски култури, при това от най-високо ка-
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османските архиви в България?
Шеговитият ми отговор е: Ами да ги преведат,
като добавят към тях и милионите документи от
турските, египетските, европейските и т.н. архиви. Сега сериозно. Работата с османските архиви
изисква дълга подготовка, много специфични
знания и умения, използване на разнообразни
методи за включването им в научно обращение.
Значителни части от документалния масив, съхраняван в нашите и турските архиви, е оползотворен чрез разкриването на селищната мрежа,
на стопанското производство, на демографските
процеси, на градския живот и неговото развитие, на ислямизацията в Тракия, Родопите, Стара
планина и т.н. Именно тези изследвания показват
как си противостоят, но и как се съвместяват
двата цивилизационни модела – на земеделците
християни и на номадите мюсюлмани. Оказва
се, че във втората половина на ХV в., век след
началото на османското нашествие на Балканите,
голямата част от наследниците на бойците от
тюркското племенно опълчение са рая, производително и данъчно обложено население, каквито
са местните християни, включително и българите. Оказва се, че централизираната империя поставя и завоюваните, и завоевателите в еднакъв
статут на експлоатирани поданици.

каква култура носиш. Не имало ли е сетива за
българска държавност по това време?
Отговорът на Вашия въпрос е задача, а може би
и дълг на българските медиевисти. Може би ще
трябва да се прочетат отново познатите извори
през друг окуляр, като например този за икономическите потенциали на българските земи, а
и на целите Балкани в стопанската конюнктура
на ХІІІ и ХІV в. Може би ще трябва да се потърси
по-сериозно обяснение за политическия сепаратизъм, защото твърдението за честолюбиви
характери и политически инфантилизъм не е
задоволително. Какъв е демографският потенциал, който се крие зад владетели и аристократи с
тюркски имена? Как и доколко тези хора са адаптирани към и в българската среда?
В смисъл?
Ами в смисъл на тяхната адаптация в българската среда. Те са възприели православното
християнство, защото владетелите безспорно са
православни и по информацията на изворите са
дълбоко религиозни хора, които не само следват,
но и ръководят развитието на традиционния
културен модел. Но какво е ситуацията в широката среда, която се крие зад елитарните фамилии?
Искате да кажете, че низовото ниво е шаманско?
Не знам. И не мога да кажа. Впечатлява ме обаче
фактът, че в масовото ниво на съвременното
българска общество отричаната и от християнството, и от исляма магия е най-често срещаното
обяснение за несполуки в живота. От 1990 г. със
студентите по етнология 7 години обикаляхме
районите със смесено население. Много често
оставахме с впечатлението, че в тези села не са
чували за естествена смърт. Те приемат всяко
нещастие като резултат от магия. Еднаква и в
двете общности е и “магическата” технологията –
вълна с косми от човек и животни, кости от мъртъвци, пръст от гробове и т.н. Според информаторите ни магията е най-голямото зло, предизвикано от човек на човек, което променя съдбата.
Къде в тези представи са базовите постулати на
монотеизма, на вярата в единствения Бог?
А медиевистите обвиняват вас, казват, че
османистите са превели само 1/ 700 част от

Забележка на редакторите:
Поради краткия срок до издаване на списанието, публикуваме
само първата част от интервюто с проф. Георгиева. Продължението ще бъде отпечатано в следващия брой.
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ИМА ЛИ ПРЕСЕЛЕНИЕ НА СЕЛДЖУКСКИ
ТУРЦИ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ XIII ВЕК?

проф. д.и.н. Христо Матанов – Исторически факултет в СУ ” Св. Климент Охридски”
Veritatis simplex oratio est (Езикът на истината е прост)
Латинска поговорка

Постановка на въпроса: За преселване на
селджукски турци в областта Добруджа през
XIII в. започва да се говори от времето, когато
прочутият австрийски османист фон Хамер
вкарва в научен оборот съчинението на османския историк от края на XVI в. Сеид Локман.
В него се говори как в първите години на управлението на император Михаил VIII Палеолог,
малко след възстановяването на Византийската империя в 1261 г., той настанява в Добруджа, която все още не е придобила това си
име, голяма група селджукски турци. Според
Сеид Локман те били доста на брой и създали
два-три мюсюлмански града. Техен вожд бил
известният ислямски мистик Саръ Салтък.
Малко след това и емигриралият във Византия
селджукски султан Иззедин Кайкавуз II бил
отвлечен от Византия от съюзна българо-татарска войска и също поел пътя през Добруджа към владенията на татарите в Северното
Черноморие. Доколкото ми е известно, в българската историческа книжнина проблемът
за това преселение застава на дневен ред след
като през 1915 г. Ив. Димитров предложи български превод или по-скоро българска парафраза на съответните пасажи от труда на Сеид
Локман.
Още в края на XIX в. двама руски учени
(Брун и Смирнов) подхвърлят идеята, че гага-
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е публикувана и студията на П. Мутафчиев.
Както е добре известно, П. Мутафчиев, а
след него и Х. Дуда категорично отхвърлят
тезата за селджукско преселение в Добруджа
през XIII в. Подробната аргументация на Мутафчиев може да се резюмира накратко по
следния начин: добре осведомените византийски извори не съдържат никакви сведения за
преселване, практически то не е било възможно, тъй като българската държава, а не византийският император, владее Добруджа и все
още е в състояние да се брани, съчинението на
Сеид Локман е писано около 340 г. след събитията и описанието им не може да претендира
за автентичност. Това, че българският учен
използва остър полемичен език не трябва да
оставя впечатлението, че неговите трудове по
тази тема са повече полемични, отколкото аналитични. Дори и онези учени, които не възприемат тезата му, признават, че Мутафчиев е демонстрирал огромна ерудиция и изследователски талант. Статията на Х. Дуда от своя страна
анализира само източните извори. В нито един
от тях, писан от съвременник, няма сведения
за селджукско преселение в Добруджа през
XIII в. На Х. Дуда, както и на Пол Витек, доколкото мога да преценя, принадлежи заслугата за откриването на извора, който Сеид Локман е ползвал при създаването на параграфа за
селджукското преселение в Добруджа: това е
съчинението “Огуз-наме” или “Селджук-наме”
на ранноосманския писател Язъджиоглу Али,
завършено в 1424 г. С неговия анализ след Втората световна война се заема известният османист Пол Витек. Поощрен от изследванията на
полския ориенталист Ковалски, който показал,
че турският език на гагаузите има “южен”, т.е.
“анадолски” характер, Витек положи огромни
усилия да възроди тезата за селджукското
преселване в Добруджа и да покаже, че сведенията на Язъджиоглу Али за него, макар и
също несъвременни на събитието, заслужават
доверие. В научната книжнина този проблем
продължава да се обсъжда преди всичко във
връзка с изследванията върху бита и произхода
на гагаузите.
В следвоенната българска историческа
наука въпросът за селджукското преселване в
Добруджа е оставен на практика без внимание.
В една част от авторитетните публикации по
средновековна българска история (История
на България. т. III, с.274; Гръцки извори за
българската история, т.X, с. 155, бел. 70) се
възприема безкритично тезата за преселването
във варианта, в който я лансира В. Златарски.
Кратките пасажи, посветени на този въпрос в
“История на Добруджа”, т. II, с. 200, 275, обаче
се придържат към тезата на Мутафчиев. Въ-

узите са наследници тъкмо на тези преселени
в Добруджа селджукски турци. След Първата
световна война българският учен Георги Баласчев в една статия, публикувана на гръцки
език, се опита да излезе с оформена теория за
съдбата на тези ранни турски преселници в
Добруджа. Той не само прие, че преселението
е безспорен факт, но и категорично лансира
тезата, че те са прародители на гагаузите. В
научните публикации за негов “принос” се
смята догадката, че названието “гагаузи”
трябва да се свърже с името на селджукския
султан Иззедин Кайкавуз II. Според това мнение “гагаузи” би трябвало да означава “хора на
Кайкавуз”. Споменавам мимоходом и напълно
несъстоятелната теза на Г. Баласчев, че селджукските преселници от втората четвърт на
XIII в. създават своя държава, която просъществувала до османското нашествие. Това е
известното на читателите “Добруджанско княжество”, чийто последен владетел Добротица
всъщност дава и османо-турското название на
областта (Добруджа = “Земя на Добротица”).
В посмъртно излезлия през 1940 г. трети том
на “История на българската държава през
Средните вековe” бележитият български медиевист В. Златарски изгражда своето изложение върху събитията на основата на публикацията на Ив. Димитров от 1915 г., следователно
на Сеид Локман. Според него преселението се
осъществява в 1263 г., броят на преселниците
е около 10 000 семейства, техен вожд е Саръ
Салтък, обявен за чичо на султан Иззедин
Кайкавуз. II. Златарски датира преселването
на въпросната селджукска група в 1263 г., защото го свързва с осъществения тогава поход
на византийския военачалник Михаил Глава
Тарханиот по Черноморското крайбрежие.
Тази версия, предложена от авторитетен
български учен, кара П. Мутафчиев да се заеме обстойно с въпроса за селджукското преселение. През 1943 г. той публикува немската
версия на известната си студия “Мнимото
преселение на селджукски турци в Добруджа
през XIII в.”, излязла и на български език в сб.
“Добруджа”, веднага след Втората световна
война. Големият български медиевист и византолог без особени трудности установява
пълната липса на сведения за селджукско преселение във византийските извори от епохата
и неавтентичния характер на текста на Сеид
Локман. Той изглежда е изпитвал извести
трудности в работата си с персийски и османотурски извори. Поради тази причина Мутафчиев докладва за публикуване в Списание на
БАН статията на немския османист Херман
Дуда, която излиза на немски език в същия
брой от списанието (кн. 66/32, 1943 г.), в който
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по въпроса пази и друг източен автор, живял
и творил в последните десетилетия на XIII и в
началото на XIV в.: Аксераджи. Следователно
с пълна увереност можем да направим извода,
че в никой съвременен извор – византийски
или източен - отразяващ събития от 60-те години на XIII в., няма сведения за преселване
на селджукски турци в Добруджа. За професионалния историк това е факт от особено
значение. Като отбелязвам това обстоятелство в същото време не мога да премълча, че
съществуват спорадични изворови податки
за контакти между селджукските турци и
областите по Северното Черноморие, които
са се осъществявали по море. Отделни групи
селджукски турци, в това число дервиши и последователи на неортодоксалния ислям, са пътували по море от южния до северния и североизточния бряг на Черно море. Принципно не
е изключено хора като Саръ Салтък и малки
групи негови последователи да са акостирали
и на добруджанския черноморски бряг и да са
се установявали на него. В този смисъл могат
да се тълкуват някои сведения в съчиненията
на арабски пътешественици и писатели от началото на XIV в., на които впрочем още П. Мутафчиев е обърнал подобаващо внимание.
При това положение е очевидно, че сведенията за преселване на селджукски турци в
Добруджа са от по-късно време. Към този момент може да се смята за сигурно установено,
че автор на тези сведения е ранносманският
автор Язъджиоглу Али. Сеид Локман и други
османски автори от по-късно време предават в
един или друг вариант сведенията на този османски писател. Те обаче нямат самостоятелно
значение за проучванията на проблема. За
целите на нашето изложение от изключително
значение е да се установи доколко сведенията
на Язъджиоглу Али са автентични или плод на
авторовата фантазия.
Язъджиоглу Али и сведенията му за
преселване на селджукски турци в Добруджа. За живота на Язъджиоглу Али се знае
много малко. Живял е в последните десетилетия на XIV и в първите десетилетия на XV
в. Той е бил свидетел както на бурния възход
на османската държава при султан Баязид I,
така и на продължителните междуособици
между синовете му в началото на следващия
век. Завършил е труда си в началото на управлението на султан Мурад II, при когото
османската държава не само се съвзема, но и
уверено тръгва по имперски път на развитие.
От държавно-идеологическа гледна точка за
Азъджиоглу Али – образован представител на
ранната османска служебна интелигенция – от
особено значение е да създаде опорни точки за

преки че на научния фронт у нас има забележимо затишие по отношение на селджукското
преселение в Добруджа, този проблем вълнува
общественото мнение, защото, както стана
ясно, той е свързан с фундаментални проблеми от историческата съдба на Добруджа в
политически, етнодемографски и общественопсихологически план. Поради сложността на
проблемите и обременеността им с различни
ненаучни фактори, смятам за най-правилно на
този етап да спра вниманието на читателите
на една съществена и фундаментална част от
цялата проблематика: реалността или фиктивността на селджукското преселение в Добруджа през XIII в.
Изворите: За изясняване на въпроса от
особено значение е правилното идентифициране на изворите, които заслужават внимание.
Само по този начин може да се претендира, че
направените изводи имат научно значение.
Още П. Мутафчиев, а и други учени след
него, са подложили на обстоен анализ съществуващите византийски извори. А те са основно
два: историческите трудове на Георги Пахимер
и на Никифор Григора. По-близо до събитията е Пахимер, докато Григора пише около век
след тях. Тук не е мястото подробно да се говори за достойнствата и недостатъците на византийската историография от втората половина
на XIII и началото на XIV в. Достатъчно e да
се припомни, че никой сериозен изследовател
досега не е оспорил принципната осведоменост
на византийските автори за събития, които
засягат не само Византия, но и периферните
държави и общества. Отдавна е установено, че
въпросните византийски автори подробно осветляват съдбата на селджукския султан Иззедин Кайкавуз II, но не споменават нито дума
за някакво преселване на селджукски турци
в Добруджа. При положение, че те са знаели
изключителни подробности от историята на
съседните народи и области, мълчанието им за
масово еднократно преселване на селджукски
турци от Мала Азия в Добруджа означава само
едно: това не е реално събитие. Тогава остават
изворите от невизантийски произход.
Основният исторически труд, който описва
събития от историята на селджукския султанат от края на XII в. до 1280 г. е съчинението
на персиеца Ибн Биби. Той се смята за отлично
информиран придворен автор на селджукската
султанска фамилия и на него дължим редица
подробности около съдбата на нейните членове
след сблъсъка на селджуците с татарите. Както отдавна е изтъкнал издателят на съчинението на Ибн Биби – Х. Дуда – никъде в текста на
този автор няма и намек за преселване на селджукски турци в Добруджа. Пълно мълчание

12

първоизточник. Оставям настрана наличието
на откровени грешки в неговия текст, каквато
е например участието на татарския хан Берке
в събития пак свързани в Добруджа от 1280 г.
Известно е, че ханът умира 16 г. по-рано!
А сега към случая с преселването на селджукски турци, заедно със Саръ Салтък, в
Добруджа. От особено значение е да си отговорим на три въпроса: Първо: има ли някаква
историческа основа този негов разказ. Второ:
ако има, кой е бил източникът на информация.
Трето, защо му е било нужно на Язъджиоглу
Али да вмъква тази история и дали тя има
нещо общо с генералната му митологема за
връзка между османската и селджукската история.
По първия въпрос: Както бе вече казано
по-горе, през целия XIII в. и особено след средата на века, има движение на хора от южния
към северния черноморски бряг. При това движение групи селджукски турци, включително
представители на селджукската династия, са
се озовавали най-често в татарските владения.
При това движение е напълно възможно малки групи малоазийски турци, между които и
известния Саръ Салтък, да са достигали добруджанския черноморски бряг. Припомням,
че в една от легендите за Саръ Салтък той и
малка група негови последователи доплували
от Южното Черноморие до черноморска Добруджа на опъната върху морската повърхност
кожа. При това положение е възможно не
многобройни групи селджукски турци да са
се оказали някъде в широкия ареал от Крим
до Добруджа. Няма никакво изрично сведение
да е имало движение на следжукски турци по
суша. При това през 1265 г., в резултат на съвместна българо-татарска акция, селджукският
султан Иззедин Кайкавуз II е бил отвлечен от
Византия и закаран през Добруджа към владенията на татарите. За творческия метод на
Язъджиоглу Али това е била критична маса
информация, която той вече е можел да оформи в разказ за селджукско преселване. Но дори
и да приемем, че селджукските преселвания
са довели до създаване на по-големи колонии
някъде в Добруджа или северно от дунавската
делта, тези колонии са били силно дестабилизирани в началото на XIV в. след гибелта на
татарската “Златна орда”. Самият Язъджиоглу
Али, вероятно осъзнавайки, че неговите съвременници не могат да намерят потомци на
селджукски преселници в Добруджа, използва
това обстоятелство, за да “върне” част от тях
обратно. Той пише, че много от тях се връщат
по море и се настаняват по азиатския бряг на
Дарданелите, там, където в края на XIII в. се
формира мюсюлманският бейлик “Караси”

османската имперска идеология. Той осъществява тази своя цел и според оценката на съвременните изследователи неговото съчинение
изгражда основните стожери на османската
имперска митология. А те са: османците принадлежат към най-благородното огузко племе
“кайъ”, а османската държавност е продължение на селджукската държавна традиция.
Първото от тези твърдения е чиста фикция, а
второто в най-добрия случай е спорно. Всъщност, основната заслуга на Язъджиоглу Али в
развитието на официалната имперска концепция за генезиса на османската държавност е
свързването й с тюркско-селджукската традиция. Както точно е установил Пол Витек, този
автор много умело е осъществил адаптиран
превод на съчинението на Ибн Биби и тъкмо
там е вмъкнал пасажа за преселването на Саръ
Салтък в Добруджа, заедно с голяма група
селджукски турци. Още веднъж искам да повторя, че този пасаж го няма в оригиналния
текст и очевидно е творение на Язъджиоглу
Али. Как се е стигнало да тази “операция”?
Съвременните изследвания са създали
доста ясна представа за творческите методи на
ранносманския писател. Обикновено той взема
за основа някакъв реален факт, но много често
е склонен да го деформира до неузнаваемост.
Мисля, че два примера в този смисъл ще бъдат
достатъчни.
Язъджиоглу Али е знаел, че манастирът
Свети Йоан Продром край Сяр притежава
ранен османски владетелски ферман с привилегии, издаден им от емира Мурад I през
70-те години на XIV в. В неговото съчинение
обаче този факт се преработва в нова красива
история. Според нея монасите предвидили османския държавен възход още в края на XIII в.,
поради което се свързали с първия османски
емир Осман и получили от него документ с
привилегии!
Втори случай: Ранноосманският писател
разказва историята на майката на селджукския
султан Иззедин Кайкавуз II. След отвличането
на султана от българи и татари тя е настанена
да живее в Бер (Верия, Караферия). Там тя
получава вест, че синът й е бил убит, което
се оказва невярно и в мъката си се хвърля от
стените на една от градските порти. От тогава,
според Язъджиоглу Али, тази порта получила
названието “Анакапасъ”, т.е. “майчина порта”.
Всъщност портата и преди това се наричала
така, само дето названието й идва от името
на византийския данък “анакапси”, плащан
всяка година край стените на портата. Мисля,
че двата приведени примера са показателни за
това, как Язъджиоглу Али създава тези дребни
“историйки”, които вмъква в текста на своя
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джукски турци през 60-те години на XIII в.
няма сигурни и съвременни свидетелства. Информацията, която ни е оставил в този смисъл
ранноосманският писател Язъджиоглу Али
не е съвременна, противоречи на други свидетелства и най-вероятно е плод на авторовата
методика да създава “нови” и “подходящи” за
общата си концепция историйки, чрез произволно боравене с исторически податки. Искам
да споделя с читателите убеждението си, че
заключенията ни по този въпрос ще бъдат още
по-убедителни, ако в научен оборот влязат
ранни османски описи, чрез които да се научи
повече за етническата и религиозната картина
на Добруджа непосредствено след падането й
под османска власт.

(“Карасу”). Необходимо е да се припомни
също така, че в самото начало на XIV в. няколко големи военни отряда от т.нар. “туркопули”
(турци-християни, потомци на по-ранни турски преселници) оперират в южните дялове на
Балканския полуостров. Част от тях се връщат
в Мала Азия, други се преселват в Сърбия и
нито един от тях не се насочва в северна-североизточна посока.
Що се отнася до източниците на информация на Язъджиоглу Али, те също изглеждат
пределно ясни: общите събития около съдбата
на султан Иззедин Кайкавуз II той е взел от
Ибн Биби, а за селджукските движения от юг
на север знае вероятно от наследниците на
султана, които и в началото на XV в. са живеели на Балканите в района на Зъхна. С тях
Язъджиоглу Али е контактувал като представител на официалната османска власт. Но и те,
както стана ясно по-горе от случая със съдбата на майката на султан Иззедин Кайкавуз II,
не винаги са имали точни сведения за протичащите събития.
В отговор на третия поставен въпрос
трябва да се изтъкне, че всяка история, която
по какъвто и да е начин свързва селджукските турци с османските турци, за Язъджиоглу
Али е била добре дошла. В случая с изфабрикуваното преселване на селджукски турци в
Добруджа връзката е направена много фино.
Версията на османския писател е следната: В
началото на XIV в., когато българските царе
активизирали своята политика в Добруджа,
от там по азиатския бряг на Дарданелите се
преселва селджукска група. Вече престарял,
техният вожд Халил в средата на XIV в. посочва на османските турци най-удобния път за
преминаване от Азия в Европа и по този начин
така да се каже “благославя” началото на тяхната балканска експанзия. Каква по-фина и
красива връзка между началото на османската
експанзия и селджукската “гази-идеология”!
Този умело поднесен сюжет е притъпил изследователския скептицизъм дори на такъв учен
като Пол Витек. Увлечен да търси елементи на
достоверност в разказите на Язъджиоглу Али,
той дори допуска, че името на известния ранноосмански военачалник и завоевател Евренос
бей трябва да се свърже с Варна! С други думи
той е бил от тези селджукски турци, които
първоначално са се озовали в Добруджа, после са се върнали в Мала Азия, за да участват
активно в османското нашествие. Сега със сигурност се знае, че името Евренос е от гръцки
произход (Вранас) и че османският военачалник е помюсюлманчен малоазийски грък.
В заключение искам да изтъкна още
веднъж, че за преселване на голяма група сел-

Адрианопол, 26 май. Въстанието на българите,
което до скоро се ограничаваше до териториите около Родопите и Витоша, вече се разпростира и по целия Коджа Балкан, по левия бряг
на Марица и нейния приток Тунджа. Неотдавна около 600 въоръжени бунтовници с развети
знамена се появиха в околностите на Ямбол,
град с 5000 жители (турци, гърци и българи),
който е крайната гара на румелийската железница в посока Шумен. Това доведе до големи
размирици както там, така и в близкия град
Сливен. За защитата на града беше събрана
малка група черкези на коне, която, разбира
се, не би била достатъчна в случай на атака.
Турските власти се показаха безпомощни, найвече в задачата да успокоят населението. Това
би било изключително важно, именно защото
сред по-голямата част от турците тези събития провокираха агресивно поведение срещу
значително по-малкото българи. Последните
не можеха да разчитат на подкрепа от страна
на гърците, които също са християни и следват
дори същото богослужение, но открито стоят
на страната на турците заради неразбирателства с българите на религиозна основа. Заради
това мъжката част от населението на Ямбол
избяга в близките лозища, а жените и децата
– в българската църква, докато в това време
черкезите започнаха с плячкосването на българската махала. Още същата нощ (21 срещу
22 май) по заповед на мютесарифа на Сливен
беше изпратен цял батальон редовни войски
със специален влак от Адрианопол до Ямбол.
Лично главнокомандващият на цялата турска
войска Абдул Керим паша, чието седалище е
в Адрианопол, се отправи натам – доказателство за това, че събитията от другата страна
на Балкана в никакъв случай не са маловажни.
На следващия ден по същия път поеха нови
войски, както и кавалерия и планински топове.
Когато тези групи стигнаха до Ямбол, завари-
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и желание за съпротива. Наскоро в близост
до Адрианопол беше нападнато и опустошено
едно българско село. Една част от грабителите
– друго име не заслужават тези хора – вчера
беше привикана в Адрианопол. Управляващите вече започват да разбират, че тези групи от
доброволци вместо да потушават въстанието,
го разпалват още повече и поради това опитват
да ограничават тяхната намеса. Но дори това
не е толкова лесно – те се противят да изоставят оръжията и работата си, която се състои
най-вече в плячкосване и убиване. Правителството трудно успява да осъществи тези идеи
или най-малкото да принуди тези банди да се
подчиняват на военното командване.
Село Саранбей, намиращо се на 3 км
от едноименната железопътна гара, беше нападнато вчера от башибозуците. След като
жителите му не можаха да удовлетворят неизпълнимите желания на последните, веднага
се започна с плячкосването. Редовните войски,
които пазят гарата, веднага бяха извикани да
предотвратят безконтролните действия на
башибозуците, които, разбира се, се възпротивиха да се оттеглят. Последва битка, в която
беше убит един башибозук и още двама други
и един турски войник бе ранен. Тази случка,
незначителна сама по себе си, съвсем ясно
илюстрира днешното объркано положение в
Турция. Това, което правителството трябваше да знае от самото начало, е, че не би било
възможно подобни групи доброволци да не се
отдадат на плячкосването. Също като редовните войски и турските чиновници, и те от 10
месеца си изискват все още неизплатените възнаграждения, но вместо пари и издръжка, получават само празни думи. Тъй като предишната им служба бе отнета заради поверения
им оръжеен занаят, сега те са принудени да
си изкарват прехраната с добре познатите им
оръжия и то по лесния начин – в мирните села,
а не на големите бойни полета, което е съвсем
обяснимо.
През последните дни в Адрианопол,
както и в целия вилает, тежки военни патрули
обикаляха от къща на къща, за да конфискуват
оръжията на раята (подчинените на турците
християни), при което се стигна до многобройни арести. За продажбата на оръжие на други,
освен на турци, са наложени големи наказания.
Наскоро един от най-важните гръцки търговци от Адрианопол беше арестуван, защото
продал на един българин цял сандък с оръжие.
Като цяло арестите в момента са на дневен ред,
а най-вероятно тайно се извършват и многобройни разстрели, което не е толкова чудно,
тъй като турското правосъдие е безмилостно,
когато става дума за разбунтували се христи-

ха там изтеглянето на 70 войника. Това бяха
жалките остатъци от наброяващия 800 човека
батальон, който преди дни се беше отправил
от Ямбол навътре в планините, където беше
нападнат и почти изцяло разбит от българите.
Съдбата на тези, които не се завърнаха,
е решена завинаги. Тактиката на българите се
ограничава в това да се изтеглят в планините и
спокойно да изчакват нападението. Планините
като естествени укрепления дават възможност
за защита без силно въоръжение и осигуряват
временното укритие, което е необходимо за
довършването на организационните дела. Там
българите са построили барутни фабрики, където се подготвя нужното бойно снаряжение.
За производството на куршуми е измислена
една много оригинална процедура. В някои
села поради липса на достатъчно калъпи хората изливат оловото в издълбани клонки от бъз,
след това го разцепват на по-малки парчета, а
тях изчукват в необходимата форма. Един добре осведомен турски служител ме увери, че в
планините се крият най-малко между 30 и 40
хил. въоръжени и поне отчасти организирани
българи. По всичко личи, че въстанието е все
още в процес на развитие и би било погрешно,
ако някой смята, че в цялата ситуация няма
нищо тревожно, само защото все още не сме
станали свидетели на някоя по-мащабна операция. В някои отделни села, като например вече
споменатото Белово, хората свалят оръжието, но това не е от толкова голямо значение в
сравнение с големия брой въстанали райони,
тъй като подобно нещо никога не може да се
случи дълбоко навътре в планините, където
хората са по-сурови и непреклонни отколкото в равнините. Точно обратното – съдбата
на тези, които отстъпват, може да покаже на
другите, че в никакъв случай не могат да разчитат на милостта на турците и по този начин
да ги накара да не се отказват от съпротивата си срещу тях. Всъщност изглежда, че във
вътрешността на планините, където отделни
войски са успели да навлязат, вече са се разиграли тежки битки, за които до нас почти не
достигат вести, тъй като турците ревниво пазят своите неуспехи. Освен това наскоро беше
прекъсната и телеграфната връзка между София и Пазарджик.
Сигурността в страната започва да става все по-съмнителна. Башибозуците нападат
незащитените села в равнините, като плячкосват всичко, което могат, и избиват много голяма част от населението, без да правят разлика
между мъже, жени и деца. Тези групи се подвизават в страната без централно командване
и провокират в населението, което досега не
се е надигнало, съвсем обяснимо недоволство
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рия няма много още какво да се каже. Откакто
беше прокламиран новият султан, в равнините
и в ниските части на планините, и най-вече в
подножието на Родопите, откъдето всъщност
започнаха бунтовете, вече е сравнително спокойно. След като най-накрая властите отнеха
оръжията и разпуснаха башибозуците и черкезите, спряха безконтролните убийства, а
българското население по селата може вече
да си поеме въздух. До нас достигат много
малко новини от вътрешността на планините,
където българите все още са в отбранителна
готовност, също както и въстаналата Дунавска
България. Един турски войник, който беше
транспортиран тук с много ранени и болни от
бойното поле, ми описа една битка, която се
е разиграла между група турски разузнавачи
и бунтовниците на 2 юни във вътрешността
на Родопите, северно от село Варвара. Минавайки през един тесен проход турците били
нападнати от невидим враг толкова мощно и
ненадейно, че трябвало веднага да почнат да се
изтеглят назад. Според войника, който също
бил ранен в тази битка, турците загубили 700
човека без да видят нито един от враговете. В
планината не липсват възможности за засада,
за българите отбраната е лесна, за турците нападението – изключително трудно. Това е причината по-голямата част от турската войска
все още да се намира около Татар Пазарджик
и Филипопол и да не прави и крачка напред, за
да нападне добре укрепените българи навътре
високо в планината. Шевкет паша, главнокомандващият, също се намира все още във Филипопол заедно с целия си щаб. От началото на
въстанието от 4 май до 12 юни с железницата
за Филипопол и Татар Пазарджик са изпратени: 24 офицера от щаба, 189 младши офицера,
11 618 войника, сред които 3000 башибозуци,
и още 794 кавалеристи, 2 батареи с по 6 топа
и 847 927 кг муниции и друг военен товар. От
всички тези военни части досега единствено
башибозуците са изтеглени, а всички останали се намират в пълна готовност във вече
споменатите места и в околностите. На 4 юни
във Филипопол бяха докарани 300 задържани
българи и един войвода, който, както винаги,
беше облечен във фантастична униформа. Те
били обградени от турски войски в село Ветрен, на 25 км северно от Татар Пазарджик, и
след кратка битка били принудени да се предадат. На знамето, което им било отнето, стоял
девизът: „Свобода или смърт”. Всички те били
добре въоръжени и с хубави униформи, върху
шапките им, направени от бяла агнешка кожа,
имало излят от калай знак на лъв с корона и
надпис: „Свобода или смърт”. Не може да се
пропусне фактът, че по пътя към Филипопол

яни. Досега не е известна нито една изпълнена
обществена екзекуция. Днес от Ямбол отново
пристигнаха обезпокояващи телеграми. След
появата на войските бунтовниците са се изтеглили още по-навътре в планината и сега
българите, живеещи в града, трябва да понесат
ударите и манипулациите на турците. Тъй като
и те са съучастници на бунтовниците, днес, на
26 май, 12 ч. на обяд, им е поставен следният
ултиматум: „1. Поименно обявяване на главатарите; 2. Предаване на всички притежавани
оръжия и муниции в срок от три часа, ако ли
не – клане.”
След изтичането на срока все още не
бяха предадени нито всички оръжия или подобни на оръжия инструменти, нито пък бяха
назовани всички водачи, заради което черкезите и башибозуците нахлуха в българските
къщи, започнаха да тормозят хората и покрай
това, както винаги, плячкосваха, каквото
можеха. Децата и жените отново избягаха в
църквата, която беше обградена от турците.
На мъжете беше даден нов срок за изпълнение
на безумните изисквания. За последвалите събития все още няма никакви новини. Във всеки
случай с подобни действия на властите населението се ожесточава до краен предел и съвсем
официално се подтиква към въстание.
От околностите на Сливен и Ески
Загра – два по-големи града в подножието на
Коджа Балкан – днес пристигнаха депеши,
които обясняват, че там грабежите, убийствата и насилието са нещо съвсем обичайно и че
престоят там става все по-опасен, дори и за
чужденци.
След всички тези събития и след неуспехите на турските войници настроението
сред по-разумното турско население също е
потиснато и съвсем ясно се усеща, че е застрашено дори съществуването на турската империя.
Накрая едно кратко съобщение от 10
май в брой 138 от кореспондента в Пера на
в. „Алгемайне Цайтунг”: В действителност
бунтовниците са подпалили гарата при Белово, а не гората, като дори четирите вагона,
натоварени с дървесина, са останали изцяло
непокътнати, въпреки че над осем дни бяха в
тяхно владение. Филипопол също е засегнат от
опожаряванията съвсем слабо и като цяло все
още никъде не е засегната железницата, с изключение на един изгорял дървен мост между
Пазарджик и Саранбей, който вече е възстановен, и на три прекъснати релси между тази
гара и Белово, за което вече писах.
Адрианопол, 14 юни. За въстанието в Бълга-
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събрание на посветените, на което за начало
на въстанието се определя пролетта на 1876 г.
Изпратен е един агент в Румъния, за да изкупи
голямо количество старо оръжие от тогавашното правителство. Задачата се проваля заради
предателството на един свещеник. Оттук насетне оръжието се произвежда на българска
земя, което донякъде се осъществява успешно,
но от моделите, които ми бяха показани, мога
да заключа, че става въпрос за много примитивно оръжие. В изготвените операционни
планове е записано нападението в един и същи
ден на всички по-големи градове , сред които
Татар Пазарджик, Филипопол и Адрианопол,
и вдигането на въстанието едновременно във
всички точки с помощта на разпръснатите из
цялата страна агенти. В дейстителност в една
сапунена фабрика във Филипопол са намерени
14 готови бомби със значими размери, които е
трябвало да бъдат разпределени из целия град
и да бъдат взривени едновременно под даден
знак. И наистина този знак е даден на 10 май,
като е подпалена една предварително набелязана къща. За щастие изпълнението на този
унищожителен план е осуетено от навреме
дошлите войски, а също и нерешителността на
тези, на които е била възложена тази задача.
И тук, както и в другите по-големи градове,
са били планирани подобни действия. Като
цяло краят на въстанието на българите вече
може да се види, въпреки че в планините все
още има въоръжени групи. Във всеки случай
ръката на турците ще се стовари още по-силно върху бедните българи след потушаването
на бунтовете. – Отскоро усилено се говори за
обща амнистия, която султан Мурад V трябва
да даде. В този случай всички българи би трябвало със сигурност да оставят оръжията и да
се подчинят, за да може наново да могат да се
надяват на подобрението, което никога няма да
дойде.

придружаващите войници са убили осем от
задържаните, най-вероятно защото са били
прекалено слаби, за да вървят сами. Наскоро
пет процъфтяващи и мирни села в близост
до Бургас, пристанищен град на Черно море,
южно от Варна, са нападнати от група скитащи наоколо черкези. Много от жителите са
убити, по-ценните неща плячкосани, а добитъкът – разпръснат. След това бандата се отправя към по-голямото село Карасдал. Преди
тяхното пристигане в селото няколко от жителите му се втурват към австрийския консул
в Бургас за помощ. След неговата навременна
намеса в делата на турските власти селото е
защитено с военни сили и за щастие не е имало описаната вече съдба. Турците са започнали
да осъзнават колко беди всъщност носят тези
нередовни войски. В броя от 12 юни на излизащия на френски език в Константинопол вестник „Стамбул” пише: „Съвсем очевидно е, че с
присъединяването на групи като черкезите и
башибозуците към редовните войски, бедите
се увеличават неимоверно много. Днес това
вече е свършен факт, а непрекъснатите обвинения са съвсем неоправдани, защото идват от
страната, която не направи нищо, за да спре
безчинствата и провокациите на собствените
си войскови части.” Много села в плодородната
равнина на Марица вече са запустели и опразнени. Част от жителите им са избягали, друга
част от тях пълни затворите. Нивите стоят
необработени, а многообещаващата реколта
е поставена на карта. Търговията и занаятите
са замрели. Ако скоро ситуацията не поеме
благоприятен обрат, може да се очаква и найлошото. Руският консул във Филипопол вече
е отзован от поста си. Въпреки това се говори
за една петиция, която циркулира сред мохамеданското население на града, чиято цел е
премахването на консула, неговия драгоман и
на българския епископ. От турска страна те
са обвинявани като основните подбудители
на въстанието почти от самото му начало. В
момента в затворите на Филипопол лежат около 700 българи, с които се извършват многобройни разпити. Един от водачите е направил
интересни разкрития, от които става ясно,
че въстанието е подготвяно от дълго време,
но се е провалило отчасти поради липсата на
сплотеност, отчасти поради недостатъчното
налични средства за бързи и организирани
действия. Още от 1866 г. във всяко село е имало революционен комитет, наброяващ между
4 и 10 човека, предимно духовници и учители,
които са подготвяли бунта. В Букурещ е бил
Централният комитет. През октомври миналата година се решава, че точният момент вече е
дошъл и на едно място в Тракия се провежда

- първата статия е публикувана в бр. 158 от
6 юни 1876 на в. „Алгемайне цайтунг”, Аугсбург
- втората статия е публикувана в бр. 174
от 22 юни 1876 на в. „Алгемайне цайтунг”,
Аугсбург.
Адрианопол – дн. Одрин
Коджа Балкан – Стара планина
Саранбей – дн. гр. Септември
Ески Загра – Стара Загора
Филипопол – дн. Пловдив
Татар Пазарджик – дн. Пазарджик
Карасдал - неуточнено
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Франц Бабинер

РЕДАКЦИОННО
Настоящият материал (Хроника на Ашъкпашазаде и Хроника на Мевлана Нешри) е трета глава
от кигата „Шейх Бедреддин, син на кадията от
Симав”. В броеве 5, 7 и 9 на “Списание Път” представихме автора Франц Бабингер (1891 – 1967г.) и
предните две глави от книгата “Живота на шейх
Бедреддин” и “ Османски извори”. Продължаваме
традицията във всеки следващ брой, посветен
на организирания от дружеството поход “По
пътя на Бедреддин”, тази година 13-и поред, да
представяме по една глава от книгата на забележителния немски културолог и османист.
Отново благодарим на Ралица Домусчиева за
предоставения ни безвъзмездно превод. Тя е от
многото „скрити” наши млади емисари, които
живеят и учат в чужбина (в случая в Германия), за
които културата е поведение и връзката им с
България е жива.
Целта на редакционния екип e в научен оборот
да влязат колкото може повече непревеждани
материали за един малко изследван период от
българската и европейска история. Учудващ е
фактът, че данните за Бедреддин от британската енциклопедия, Ларус, Уикипедия, са различни
като години и събития. Такива несъответствия
се срещат и при турските историци. Именно за
това сме приели подхода да издирваме изворов
материал от различни автори, както и от съвременни наши и чужди изследователи.
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Титулна страница на книгата на Франц Бабинер

Хрониката на Ашъкпашазаде
Следвайки хронологията, е ред да представя хрониката на Ашъкпашазаде.
Показването на турския текст от Истанбулското копие не е нужно. За мен е достатъчно, че
можах да поправя някои очевидни пропуски и грешки и въз основа на ватиканския ръкопис1
да предложа многобройни корекции. Тук е добре да се припомни, че Ашъкпашазаде е син
на Салман (Salmān) и внук на най-стария османски поет Ашъкпаша (`Āschiqpascha – ум. 3
ноември 1332), който от своя страна е син на Muhlis и внук на многократно споменавания
шейх Иляс (Iljās) от Хорасан. Ашъкпашазаде със своите сунитски убеждения и лоялност към
властта е далече от еретическите възгледи на прадядо си.
В немския превод на хрониката, който следва, са пропуснати излишните строфи:
„Когато синът на съдията от Симав тръгва към Изник, Мустафа се отправя към
местността Айдън и оттам към Карабурун. По тези земи той успява чрез лицемерие да
привлече много хора на своя страна и стига дотам, че сам да се провъзгласи за пророк. Когато
синът на съдията от Симав чува за успехите на Бюрклюдже Мустафа, той намира начин да
избяга от Изник и да тръгне към Исфендияр бей, където се качва на кораб и се отправя към
Влахия. Пристигайки там, той веднага поема към Дели Ормана. Със сигурност в този момент
той е в добро разбирателство с Бюрклюдже Мустафа. Султан Мехмед Хан изпраща Баязид
паша и своя син Мурад Хан, които срещат Бюрклюдже Мустафа при Карабурун. Там се
1
За съжаление не можах да използвам и изключително ценния дрезденски кодекс на Ашъкпашазаде, тъй като по това
време не беше възможно ползването на ръкописи.
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развихря ожесточена битка, в която умират хора и от двете страни. Накрая пратениците на
султана посичат Бюрклюдже Мустафа на парчета, обхождат местността, убиват тези, които
заслужават смърт и разпределят земята сред хората, подчинени на султана. Баязид се връща
обратно в Маниса, среща там Торлак Ху Кемал и го обесва. Султан Мехмет Хан се отправя
към Серес, за да подготви нападението на Салоник. От своя страна синът на съдията от
Симав, пристигнал вече в Дели Ормана, изпраща в околностите няколко суфи с посланието:
„Елате, отсега нататък аз съм господар. Който иска да обработва земя (sandschaq), да дойде,
който иска да има subaschiliq, да дойде! И всеки, който има някакво желание, да дойде!” Той
обявява: „Аз възкръснах, тук аз съм халиф, Мустафа въстана в Айдън ели, той също е мой
слуга”, - казва той. [Това твърдят и сегашните суфи, като казват: „Ние сме дервиши!” Боже!
Те не са никакви дервиши2!] „Нашият шейх възкръсна, и ние ще станем господари” - казват те.
В Дели Ормана синът на съдията от Симав се радва на голяма почит, тъй като
притежава известен брой земи и имения и много ... и много хора са получили от него земя
по времето, когато е бил военен съдия при Муса. Но сред хората има и такива, които смятат,
че в делата на този мъж няма нищо хубаво. Точно те го хващат и завеждат в Серес при
султан Мехмед. Допитват се до Мевлана Хайдар (Mewlānā Haidar), учен, който също тъкмо е
пристигнал от Персия. „Какво да правим с този човек?” „Това е учен човек”, казва Мевлана
Хайдар, „разрешено е да се пролее кръвта му, но не може да се отнеме имането му”. Тогава те
го отвеждат на базара и го обесват пред един дюкян. „Неговите нечисти ученици го свалят от
бесилото и го погребват”.
След внимателно сравнение с латинския текст, който Ханс Льовенклау представя в
своите Annales Sultanorum Osmanidarum (editio altera, Francofurdi, 1596, с. 23), а също така и
с немския вариант Newe Chronika Türckischer Nation (Frankfurt am Main, 1590, с. 18-19), става
ясно, че тук не става въпрос за съкратения текст на Muhjī ed-dīn, а по-скоро за свободен
превод на хрониката на Ашъкпашазаде. Латинският текст звучи така:
Страница 23, 8: Interea dum his rebus intentus erat Muchemetes, in Anatolia seditio quaedam coorta fuit, auctore Burgluze Mustapha, qui Sheichis Bedredines, uti supra diximus, apud
Musam Cadilescheri munus gesserat, Isnicae deinceps exsulare iussus. Hic ergo Mustaphas in
agrum Aidinensem profectus, magnam ibi seditionem excitavit: persuasis incolis, ut ipsius potestati
se permitterent, et imperium lubentes acciperent: nomen interim prophetae mentitus, ut eo facilius
res novas moliretur. Ubi de hoc motu Isnicae Scheiches Bedredines accepisset, oeconomi videlicet
sui res tantum incrementi summere: mox Isnica relicta fugam arripuit, et Isuendiarem adiit. Apud
hunc quum aliquamdiu substitisset; navim conscendit, et itinere maritime Valachiam petiit. Sultanus
autem Muchemetes intellecto, habere iam Burgluzam Mustapham selectorum militum ad tria milia:
copias suas in cum, duce Sultano Murate filio, misit. Is ubi, Baiasite bassa expeditionis socio, cum
exercitu ad defectionis auctorem pervenisset: accidit, ut impetus repentino se invicem invaderent, et
manus tam animose conserent, ut illo proelio ingens hominum multitude caderet. Tamdem Burgluzes
Mustaphas, in frusta concisus periit. Hac de illo, et complicibus, obtenta victoria: rediit ad pristinum
imperium omnis ea ditio, distribute deinceps inter Sultani Muchemetis milites. His rebus gestis, Baiasites bassa cum Sultano Murate Manissam duxit exercitum: quo ipso etiam in loco quidam erat homo
seditiosus, Torlaces Huggiemal, stipatus bis mille viris, qui eum sectabantur. Hos quum Baiasites
adsequutus fuisset, terga dare coegit, et ipsum Torlacem, cum aliis aliquot coniuratis captum, ibidem
suspendio necari iussit. Interim profectus Serras Sultanus Muchemetes, eam civitatem occupavit: et
cum animo suo constitit, Salonicam quoque militum coronam circumdare. Durante vero Serrensis ur2

Изразът

Хрониката на Мевлана Нешри
На трето място следва хрониката на Нешри от Гермиян (Ewlijā, I, 247, 5 отгоре надолу). Откриването и разтълкуването й са дело на Валтер Фридрих Адолф Бернауер (1827-1890),
който за първи път публикува откъси от Нешри в своите „Османски документи като извори
за сръбската история” (Виена, 1857) и на страница VI дори представя и части от неговия живот. Този турски хронист става по-известен от публикациите на Т. Ньолдеке (ZDMG, т. XIII,
XV). Това, което той казва преди 60 години по повод начина на писане на история на Нешри,
е валидно и днес. Цялостният труд на Нешри и досега не е издаден. Текстът, който следва, е
съставен с помощта на изключително добрия виенски ръкопис1 на Dschihānnumā, H.O. 15 от
Виенската дворцова библиотека (вж. G. Flügel, Katalog II, с. 209). Текстът почва на страница
158b, ред 3 отдолу нагоре:

, както е познат от Истанбулското копие, във ватиканския ръкопис е изписан по следния начин

. На страница 5 на печатния текст има бележка, че пояснението
, дали с право или не, трябва да остане.
Познатото най-често значение на
(от ) е „измамник, печалбар”, за което тук , разбира се, не може да става въпрос.
използва заедно с

bis obsidione, Scheiches ille Bedredines, quem in Valachiam profugisse diximus, Romaniam ingressus, aliquot sophilarios ante se misit in agrum Zagorensem, vulgo persuasuros, imperium Scheichi
Bedredini divinitus esse destinatum. Saltim paucos intra dies adventum eius praestolarentur. Quum
ergo Scheiches Bedredines iam propius ad eos accederet, magnus seditiosorum numerus ad ipsum
confluxit, et illorum quoque non pauci, quos imperante Musa beneficiis obnoxious in magistrate sibi
reddiderat, dum apud illum Cadilescheri officio fungeretur: ita quidem, ut hominum copiis non contemnendis cinctus esset. Verum iidem animadverso, minime felicem futurum, motus illius exitum:
Bedredine deserto, etiam arma, quae sumserant, deposuerunt. Harum turbarum accepto nuntio, insignem exercitum in agrum Zagorensem Sultanus Muchemetes expedivit: qui Scheichem Bedredinem
ibi deprehensum ceperunt, et captum Serras ad Sultanum Muchemetem contulerat, qui eum pro viro
sancto colebat, et a latere suo numquam discedere patiebatur. Is hanc sententiam tulit, ut capitis quidem supplicium Scheiches Bedredines lueret: sed minime tamen fisco facultates ipsius adplicarentur.
Sultanus ergo Muchemetes, hac in eum lata sentential, poena suspendij apud Serras hominem adfecit.
Postea vero, quam exspirasset, cadaver eius de patibulo detractum, et terrae mandatum fuit.

(винаги озвучено по този начин) често се среща в исторически текстове, също и при Sa`d ed-dīn. Той го
(Вж. Millī lelebbü´ler medschmū`asi II, 180).

20

1
Не искам да пропусна възможността да благодаря на Виенската дворцова библиотека за разрешението да направя копия
на необходимите ми ръкописи и на дворцовия фотограф С. Шрам (Wien, V. Bez., Nikolsdorfer Str. 7-11) за безупречните черно-бели
снимки.
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чул това, той се отправил към Исфендияр, там се качил на кораб и стигнал до Влахия, а оттам
към Агадж денизи, където се установил. С Бюрклюдже Мустафа той бил в разбирателство.
По това време султан Мехмед изпратил Баязид паша срещу Бюрклюдже Мустафа. Той тръгнал към Карабурун, където двамата се срещнали и се впуснали в жестока битка един срещу
друг, в която загинали много хора и от двете страни. Накрая Бюрклюдже Мустафа паднал
в разярилата се битка и така онези земи били прочистени от размирници. След това Баязид
паша тръгнал към Маниса, там срещнал Торлак Ху Кемал и заповядал той и един от учениците му да бъдат обесени. По това време в Серес вече бил пристигнал султан Мехмед, който
имал намерение да нападне Салоник. От своя страна синът на съдията от Симав, вече навлязъл в Агадж денизи, изпращал заблудени хайки суфи, които разпространявали неговото послание: ”Отсега нататък идвайте при мен, тъй като властта вече е дадена на мен и истината е,
че аз сам халиф на земята. На когото ще му е от полза да се грижи за земя или стопанство, да
дойде на моя страна. Всеки, каквото и желание да има, да дойде; отсега аз съм големия завоевател3. Бюрклюдже Мустафа също въстана в Айдън, той също е мой ученик и заради мен въстана”, казал той. Той останал в Агадж денизи и събрал около себе си много хора, сред които
голяма част били скитници, измамници (ewbāsch) и празноглавци (edschlāf от dschlif), които
се надявали на печалба (?)2. Други били такива, на които той бил раздал земя, още когато бил
военен съдия при Муса бей – всички те се били събрали около него. Но някои от хората около
него видяли, че в никое от неговите дела не се крие нищо добро и че той мисли само за своята
власт. Тогава те веднага заловили сина на съдията от Симав и го завели при султан Мехмед в
Серес. През този век там живеел един учен, който също идвал от Персия и се казвал Мевлана
Хайдар. Той отишъл при султан Мехмед, който го попитал: „Какъв е изходът за човек, който е
сторил подобни дела? Освен това този човек е учен (dānischmend)”, казал той. Мевлана Хайдар
отговорил: ”Според закона неговото убийство е позволено, но е забранено да се вземе имането
му!”. Той дал своята оценка и малко след това довели сина на съдията от Симав на пазара в
Серес и го обесили пред един дюкян. След няколко дни дошли неговите нечисти ученици и го
погребали. Днес [около 1480/90] все още по тези земи има негови поддръжници. За тях се разказват странни, чудновати истории, но тяхното преразказване е недопустимо.”

Преводът на разказа на Нешри звучи така:
„Разказ за въстанието на сина на съдията от Симав в Румелия и на Бюрклюдже Мустафа в
Карабурун: По онова време султан Мехмед надвил Муса Челеби, а след това и сина на съдията от Симав, който бил военният съдия на Муса Челеби, като го заточил в Изник. Този син
на съдията от Симав имал един kjaja, който се казвал Бюрклюдже Мустафа. Той се отправил
към Карабурун и с помощта на коварност и лъжи спечелил по-голямата част от Айдън ели на
своя страна. Там той се представял за свят човек (welī) и проповядвал сред народа учението на
ibāha2, докато не станал известен на всички по тези земи. Когато синът на съдията от Симав
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2
ibāha, буквално означава отдаване, най-вече на това, което (досега) е било забранено.
са хора със
свободна вяра и извън закона. На персийски се наричат bī schar`=беззаконни. Една част от суфите (другата е bā schar`=със закона)
са привърженици на идеята за отхвърляне на законността и моралните порядки (вж. JA.1877, I, 76, Al-Ghazālī, al-munqid min aldalāl). Разбира се, те не представляват затворена общност. Някои дълбокомислени суфи (на първо място Kuschairī, но и самите Ibn
`Arabī, Suhrawardī и други) се обябяват срещу ibāha. (вж. I. Goldziher, Muhammedanische Studien II, 291 (Halle, 1890) и Vorlesungen
über den Islam, 1910, с. 167, а също и E. Sell, The faith of Islam, Madras 1880, с. 95; Richard Hartmann, Die Frage nach der Herkunft
und den Anfängen des Sūfītums в Islam VI (1916), с. 70 и още ZDMG. т. LII. с. 476-479 (полезни данни).
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СТАТУТ
на националната викторина-конкурс, посветен на 13-ия поход
„По пътя на Бедреддин” за ученически текстове, рисунки и мултимедия,
организиран от КПД „Родно Лудогорие”,
със съдействието на МОН - 2009 г.

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:
Патриотично възпитание на учениците,интеграция на деца от различни етноси
и различно социално положение.
Разширяване на системата на междуучилищни конкурси в областта на
изкуството и науката.
Конкретни цели:
1. Да се усвоят и разширят знанията за значими исторически събития по
българските земи.
2. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на
лична теза и боравене с историческите факти и извори.
3. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне,
представяне, аргументиране и анализ на данни.
4. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими
исторически събития.
Видове ученически работи:
1. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения
2. Мултимедиен продукт – PowerPoint презентация /на CD или по електронна
поща/
3. Рисунка

Етапи:

I етап - учениците от съответните степени на образование: първа група - до VIII
клас и втора група - IX – XII клас, със съдействието на учителите по история,
български език и литература, изобразително изкуство и информатика,
изготвят писмените си текстове, мултимедийна презентация и рисунки, след
което ги предават на определен от директора на училището учител, който ги
изпраща най-късно до 01.11.2009 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60,
КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев.
II етап - комисия в състав: председатели Борис Илиев и акад. Светлин Русев,
членове: проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, Христина Марковаглавен експерт по история и география на МОН, д-р Тихомир Стефанов, Ерхан
Чаушев, Боряна Мекушина, Радослав Паунов, разглежда постъпилите писмени
текстове, като ги оценява и класира според образователните степени - до VIII
клас и втора група - IX – XII клас, в срок до 20.01.2010 г.

Награди: Материални награди.
Първа награда – 70 лв.; Втора награда – 40 лв.; Трета награда – 20 лв.;
Поощрителни награди – 10 лв.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно
за текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят и раздадат при започване на втория учебен срок и
ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители, изпратили
писмените текстове, рисунки и мултимедия, които ще трябва да закупят с тях
учебни помагала или предметни награди, според интересите на учениците.
Всички участници в националната викторина - конкурс ще бъдат отличени с
грамоти от МОН и КПД „Родно Лудогорие”.

КПД “Родно Лудогорие”
София 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org

председател:
/Борис Илиев/
секретар:
/д-р Анатолий Кънев/

Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове,
рисунки и/или мултимедийна презентация по зададените теми.
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НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН
Пак преминал един кръстопът,
ненамерил вярна посока,
помъдрял или само без дъх просто тихо умирал от болка?
Утаени в душата му тежали
думи жалки и грозни обиди,
а под тях светли спомени спяли,
с избелели копнежи завити.
Уморил се, а в него трептяло
пеперудено нежно безумие
и го галели омайни лъжи
от красиво изпредени думи.
Кой ли е той, защо неговият път
се разливал в различни посоки,
по които мечти го зовяли
и го сривали усмивки жестоки.
Но е знаел, че в краткия срок,
отреден му от вечното време,
ще изкупи вините със честност
и по млечния път ще поеме.

Светлана Георгиева Няголова,
ЕГ „Пейо Яворов”; гр. Силистра

Доника Вълканова, гр. Силистра
СОУ „Н.Й.Вапцаров”
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Идеите на
Бедреддин
Симави през
призмата на
съвременния и
модерен свят
Социално справедлив живот? Може
ли човек да се отнася към себеподобния си
просто като към човек, без да се съобразява с
неговия етнос и религиозна принадлежност?
Възможно ли е да има религиозна търпимост
в чист вид?
Тези въпроси минават често през
съзнанието ми, но не мога напълно да намеря
обяснение или отговор на нито един от
тях. Дали някой от нас намира? В началото
на XXI век човечеството вече е разкрило
много загадки, но все още отговорът на
тези въпроси спи непробудно в нас. Докато
въпросите се блъскат между календара и
забързаните стрелки на часовника се връщам
назад в миналото, за да потърся отговорите.
Странно! Понякога миналото изпреварва
настоящето като идеи, идеали и мечти.
Петнадесети век. Ражда се едно
момче – ражда се нова вселена. Хронистите
посочват различни дати за раждането му.
Според животоописанието „Менакъбнаме”
шейх Бедреддин Махмуд Бин Исраил, поизвестен като Бедреддин Симавени или
Симави, е роден в 760 година по худжра, т.е.
около 1358 – 1359 година. Учените се основават
на безспорното обстоятелство, че шейх
Бедреддин се е родил около една година след
падането на Димотика под османска власт.
В различни източници това селище–крепост
бива наричано Симавна или Симавли.

Елсер Мехмед, гр. Силистра
СОУ „Юрий Гагарин”
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Историците разглеждат и няколко версии
за нахождението му. Според стара френска
карта такова селище е съществувало в
триъгълника Ямбол, Стара Загора и Казанлък,
но селище със сходно име имало и близо да
Димотика, и в Анадола. Хронисти и историци
се спират на първото твърдение, защото
бъдещата дейност на философа, и особено
на бунтаря Бедреддин Симави, се преплита

разкъсван между две религии, две култури – два
различни светогледа. Ето защо и у малкото
момче възникват въпросите за религиозната
търпимост и социалната справедливост,
които мъчат и мен.
В началото си помислих, че лесно ще
отговоря на тези въпроси. Днес личността
е уважавана, зa разлика от XV век, когато е
отричана от религията и от обществото.

Добромир Узунов, гр. Силистра
СОУ „Н.Й.Вапцаров”
често с района на Стара Загора. Това веднага
може да ни наведе на мисълта, че по вените
на шейха тече и славянска кръв. И наистина
е така – майка му е християнка, а баща му е
интелигент (в смисъла на онова време) със
знатно потекло. Така Бедреддин се оказва

Оказва се, че човек търси своето Аз цял
живот, но Симави много бързо го намира –
намира своето призвание по един труден и
трънлив път.
Наследник на султани и везири от
опустошената Селджишка държава е длъжен
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да следва догмите на исляма, но също така
некa не забравяме, че името Исраил не е
тюркско, а еврейско. Това кaра някои от
изследователите на шейх Бедреддин да
виждат грешка на хронистите от онова
време. Те подкрепят своето твърдение с
една от книгите на Фуат Кьопрюлю. „ ...Със
сигурност е известно, че християнството
частично е било проникнало сред огузките
тюркмени. А къпчаците, които имат много
близка племенна връзка с огузите, възприемат
юдейската вяра...”(Истанбул 1338 г.). Дaли със
спорен произход, или не, в Бедреддин Махмуд
Бин Исраил се бунтуват два свята, всеки
привлекателен по своему.
За да си отговори на въпросите,
философът търси обяснение между кориците
на корана, но стиховете на свещената книга
не го задоволяват. Всеки стих от книгата
е премислян по няколко пъти, но отговор
няма, а умът на Бедреддин роптае срещу
нетърпящите възражение готови правила
на божествената книга. Тези правила сякаш
му отнемат правото да мисли, опитват се
да го научат на примирение и да му внушат
безсилие.
А дали и ние – съвременните хора - не
сме безсилни? А не са ли масовата култура,
различните
телевизионни
предавания,
произвеждащи готови модели и клишета,
също окови, тежащи върху свободната
човешка мисъл? Примирението с очевидните
несправедливости в никакъв случай не
разширяват кръгозора ни повече от този на
човека, живял през XV век.
Човекът Бедреддин Симави и чисто
човешките му чувства не могат да бъдат
лесно разгадани, но една част от него
оживява в мен. Мнозина хронисти от онова
време, а и някои съвременни изследователи
на Бедреддин не се спират на този период
от живота му, нито пък желаят да разберат
нещо повече не за историческата личност
Бедреддин Симави, а за оня – неразбрания,
различния, непознатия, еретка Симави. Много
вярно обаче един турски преводач (Бедредин
Джемил Пемер) долавя човека у Симави
(предговора на Варидат). Именно човекът
Симави е въпросът на въпросите за мен.

Всички пътешествия, срещи и
диспути на Бедреддин, неговите утехи,
разочарования, достигащи до нервни
депресии, изключителният му стремеж да
се запознае с постиженията на човешката
мисъл, да проникне в тайните на вселената и в
същността на човешките взаимоотношения
през целия този изпълнен с колебания период
на учение и наблюдение върху живота, са
свързани с въпросите, които вълнуват
младежа още от ранните му години. Разбира
се, за младия Бедреддин това е само началото
на Търсенето.
„Господ – бог е сътворил света и го
е подарил на хората. Храната, облеклото,
домашните животни, земята и всички
нейни плодове са обществено достояние
на всички. Хората по произхождение и по
природа са равни помежду си. Противоречи
на божествената цел едни да трупат
богатства, а други да живеят в разкош.
След като във всяко нещо има две страни,
след като всичко се събира по двойки, след
като животът и движението са раждат
от взаимодействието на положителни
и отрицателни сили, след като човек се
ражда от сливането на мъжа и жената,
следователно жената трябва да се изключва
от общо владение. Извън това единство
всичко останало е обща собственост на
хората. Аз трябва да живея в твоя дом като в
свой. Ти трябва да ползваш моето имущество
като свое. Цялото имущество трябва да
бъде общо достояние.” Това е проповед на
шейх Бедреддин Симави, записана от турския
историк Мизанджъ Мурад.
Тази проповед съдържа цялата
философия на Бедреддиновото учение. Тази
проповед обяснява и защо Симави е наречен
еретик. В нея прозира идеята за социално
равенство, която звучи актуално дори и
днес, въпреки че тази мисъл е проблясвала
в различните варианти в големи умове на
древността като Демикрит, Платон и
Аристотел, за да стигне в средните векове и
до други мислители на Изтока, които Симави
открива по-късно. Идеята за равноправни
отношения между хората се ражда като
бунт срещу неравенството. При Симави
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идеята се заражда като своеобразен бунт
срещу учителя му Юсуф, който винаги
завършва уроците си с думите, че на земята
човек няма свободен избор и може да пожелае
това, което е пожелал Аллах. Земният живот
е подготовка за отвъдния свят. Пътят
към рая преминава през примирението и
безспорното посрещане на трудностите.
Тази фатална предопределеност го задушава
и той започва да проповядва мислите и
чувствата си. Много хора мечтаят да
направят живота на обикновения човек подобър и по-лек, мислят и за толерантността
във взаимоотношенията на хората, но
мнозина от тях говорят за социалната
правда съгласно нормите на времето или си
позволяват тези волности само в мисълта
си, но Симави споделя мислите си с хората.
Тогава едни го осъждат като еретик и
безбожник заради обществените настроения
и нагласи, а други го следват.

и преплитащия се в облаците връх Рила
планина, може да с чуе както медения глас
на каба гайдата, така и ритъма на дайрето.
Може да се вкуси както български козунак, така
и еврейския квасен хляб. Далеч от държавната
политика и интригите в нея ние живеем
мирно и задружно. На Байряма християните
ядат баклава, а на Великден мюсюлманите се
радват на красиво изписаните яйца.
И като съвременен човек аз се питам,
има ли значение в какъв бог вярваш, след като
мислиш и чувстваш като другия? Нали всички
ние носим божественото начало в себе си?
Било то на Аллах, Иисус или Яхве? – хора сме.
Нека потърсим човешкото в другия
и непознатия, да потърсим красивото и в
неговия свят, да замечтаем заедно с него, да се
огледаме в блясъка на радостните му сълзи и
да почувстваме болката му! Тогава Бедреддин
ще заживее във всички нас, искрата, запалена
през XV век, възкръсва в XXI.

В XV век, когато произволът и
насилието са права на властващия, мислите
могат да бъдат скривани от страх от
здравия камшик. А днес? Уж век, в който
човекът е издигнат в култ, а човешката мисъл
е двигателя на прогреса, ясната личностна
позиция я няма. За жалост, ние – свободните
хора, мълчим не от страх за живота си или
заради инстинкта си за самосъхранение. Сега
е страшно да не те отхвърли обществото.
Бедреддин не прави разлика между
религиите. Той е чужд на религиозната
вражда, но вярва. Философът призовава към
взаимно уважение и човечни отношения. Той
иска да изгради общество на равноправните,
в което да няма както религиозни, така и
имуществени различия.
Защо, след като историята помни
светла личност като Бедреддин Симави
и неговата философия за живот, днес ние
допускаме същите грешки? Дискриминацията,
независимо дали социална или етническа,
е лицемерно разрешен проблем на XXI век,
но не и в моята страна – в моята България.
Тук на едно парче земя, между вълните на
Черно море, житата на Добруджа, полите на
Стара планина, красивия пейзаж на Родопите

Яна – Ивана Мариева Бояджиева – Х клас
ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

Деница Василева, с. Зафирово
ОУ „Иван Вазов”
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Мустафа Ефраим Чете е роден в село Дянково, Разградска община, през 1936 г.
Завършва турско педагогическо училище в Разград през 1954 г. Учителства в продължение
на 28 години в Разградска област. От 1990 г. е журналист към някои централни вестници:
“Права и свободи”, “Заман”, “Сабах” и др. Има издадени три стихосбирки на турски език.
От 1993 г. е председател на литературното дружество “Делиорман”, което обхваща
всички писатели и поети, пишещи на български и турски /майчин/ език от Североизточна
България. В края на март 2009 г. литературното дружество навърши 17 години от
създаването си. То е наследник на старото Лудогорско литературно дружество “Бахар”
от 70-те и 80-те години на миналия век. Днес Мустафа Чете е почетен председател на
дружество «Делиорман».

Мустафа Чете
БЪЛГАРИЯ СИ Е БЪЛГАРИЯ
Пристигна властно славний Аспарух,
въздигна Плиска в столица по звание,
нарече българска земята тук:
България си е България.
Наздраве вдигна Страшний Крум,
а Кирил и Методий азбука направиха
и Йоан Екзарх блесна с поетичен ум:
България си е България.
С буквара – Рибния, на стария Берон
и първата Априловска гимназия,
Неофит Рилски с даскалския тон:
България си е България.
Ивайло феодала алчен покори
и възроптаха богомилите към Бог с познание,
Априлий с кръв до небеса се възвиси:
България си е България.
Паисий даде ни история със дух,
Раковски - революцията своя неподправена,
разтърси Левски роба сляп и глух:
България си е България.
С чело по Ботевски и разказите Йовкови за нас,
в Бургас Реджеб Кюпчу с поезия изваяна,
със славеевия Кадриелятифов нежен глас:
България си е България.
Пак златна Добруджа от берекет трепти
и зима зла с мадански въглища изгаряна,
виж, Казанлък във рози пак цъфти:
България си е България.
Спят дедите ми спокойно в своя гроб
в Разград Лудогорски, във България,
и нека да цъфтят душите до възбог:
България си е България!
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Цветомира Петрова
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Димитър Петров

БЕДРЕДДИН
На д-р Анатоли Кънев
Селца, закътани сред лесовете,
напяват песни за отдавнашен герой,
как глас въздигнал чак до боговете.
Народът сам след него скочил в смъртен бой.
И впрегнало се мало и голямо
на бунт срещу султан, против закон, небе.
Разтърсил се, разцепил се Балкана.
Делиорманът станал огнено сърце.
Вървял отпред и призовавал в слово
под знамената свои шейхът Бедреддин:
“Да бъдем равни и за смърт готови!
Гласът да бъдем на народа - в глас един!
И както Бог стои над всички смъртни,
така на всички дава свойта свобода.
Елате, моят път е път безсмъртен!
Свободни нека бъдат вашите сърца!”

***
На Юксел Чаушев
в чест на 70 г. юбилей
Седем империи
се сляха в кръговрата ти.
Седем закона
ти изковаха сърце.
Дадоха ти духа
и словата си.
Въздигнаха те –
в обикновен Човек.
Блика изворът
на онова безсмъртие,
спуснато на хората
като творчески път.
Човек си отива,
но остава Пътят...
...Родината,
потомците,
Любовта на сърцето...
И те прибира накрая
смирено
Духът...

Селца закътани. Шумят горите,
а Лудогорието днес е във покой
и тихо шепне с устни ветровити
легендата за своя Бедреддин герой.
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ЕДИН СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА
Проф. Десислава Минчева
Местоположение: град Кнежа
Участници: Емил Бачийски, Зоя Лекова, проф. Иван
Славов, Камен Цветков, доц. Кирил Матеев, Красимир Митов, Снежана Симеонова
Време на действието: септември 2009
Идеята: на д-р Анатолий Кънев
С подкрепата на: д-р Анатолий Кънев, Община
Кнежа и личното съдействие на кмета г-н Шарабански. За идеята помогнаха: г-н Любен Хинкин,
г-н Божидар Илчовски, г-н Светлин Илчовски, г-н
Христо Беличовски, г-н Йордан Дилков, г-н Матей
Боев, Интернешънъл Асет банк, Кока Кола.
Това е основната информация. Кратка и
суха. Но какво се крие зад нея? И какво всъщност е
един симпозиум?
Много преди у нас да започне да се работи
и излага скулптура на открито, за света това
е отдавнашен факт и честа практика. Един романтичен и в същото време – доста натоварен
работен процес определя смисъла и следствието,
а именно – коренна промяна на съществуващата
външна среда. Промяна, бих казала – завинаги.
Известни и не толкова известни художници се
събират и правят в пек или дъжд своите произведения. Потънали в бял прах, полуоглушели от звуците на чуковете и машините, неузнаваеми под
работното си облекло и очилата ( толкова мръсни, че не знаеш какво изобщо виждат...), те преобразяват камъка – бавно и упорито. Правят го с
надеждата, че ще разчупят обичайните рамки на
представата за паркове, местности и площади.
И наистина по този начин изкуството излиза
извън музеите и галериите и става част от битието ни. Всъщност това е и продължението на
най-новата ни културна история. След период
на затишие все повече хора осъзнават необходимостта от това да придадат ново измерение на
града си именно чрез изкуство.
Тази година за пръв път Кнежа е домакин
на такова събитие. То носи условното название
„Граници”. И по-скоро е прескачане на границите...
Мисля, че ако искаш да работиш по такава тема, трябва да си преодолял вътрешните
си ограничения. Мисля си още, че само истински
свободният човек би могъл да интерпретира успешно (каквото и да означава това) такава идея.
И да извади наяве собствената си широта.
В случая става дума за творци, които

отдавна работят в тази посока. За „простосмъртните” като мен камъкът е най-сложната
за преодоляване материя. Или по-точно – територия. Все още ми е трудно да проумея оня
момент, при който от безформена, плътна маса
се ражда нов обект. Защото пътят от идеята
до реализирането й е толкова сложна смес от
мисловно-физически усилия, че не подлежи на
рационално обяснение. Думите на Микеланджело
(които перифразирам доста свободно) , че скулптурата си стои в каменния къс и ти трябва просто да я извадиш , звучат твърде красиво, за да са
истина...не им вярвайте! Да режисираш формата
и пространството е мисия и тежък, сложен занаят...
Сега в Кнежа стоят седем абстрактни
обекта, които те карат да преосмислиш понятията си и най-вече – да възприемеш света и
изкуството в цялата му разноликост. Това са
естетизирани знаци – продукт на интелектуалните намерения на авторите си, които, надявам
се, определят и духовните рамки поне на част от
нацията ни.
Абстрактното – превърнато в ясно послание...
Камъкът е понякога ажурен, а понякога
– плътен, стабилен монолит. В някои от представените пластики изглежда лек и въздушен, а
друг път лежи като тежка, бяла сянка на земята. Играта на светлините и сенките променя
отчасти обобщеното му и синтетично звучене.
Геометрията някъде ту трепти и се разпада, ту
се втвърдява и внушава логичност, събирайки
обемите в строга вариантност. С надраскани и
издълбани повърхности или с едри, гладки плоскости, с пробиви и резки или плавни изскачания
и пропадания на формата, странните видения
на скулпторите стоят безкомпромисно в парка
на Кнежа. Този град сложи началото на своята
сериозна колекция от монументална пластика.
Независимо от икономическите обстоятелства
и срива на духовните ценности.
Една френска поговорка гласи: „Който
иска – може”. В случая няколко човека поискаха
това да се случи и то се случи!
Приемете посланието на този симпозиум: ГРАНИЦИ НЯМА!
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НЯКОЛКО ДУМИ...
Светлин Русев

Днес сме свидетели на проява с измерения в утрешния ден! За какво става дума? От
една страна станалите традиция спомосъществувателни исторически и духовни акции
на д-р Кънев, в които съхранената памет на
националното достойнство и гордост ни връща
закономерното самочувствие на българина, и
от друга - съзидателното поведение на артисти, които едновременно трябва да се борят с
изкушенията на пазарния и артистичен хаос и с
материала на вечността. Не по-малко трудно е
спечелването на доверието на едно общинско и
държавно ръководство. За щастие, ръководството в Кнежа се оказа открито за духовни реализации и то - в техния най-чист елитарен смисъл.
Ежедневно жълтата, и не толкова жълта, медийна вълна ни заливат с изкуствени VIP еднодневки
- от силикона до кича, във всичките му разновидности и поведение. А всъщност, истинският национален VIP и като поведение, и като съзидание,
е доста далече от медийната шумотевица. Не
знам кого ще трогне, колко от тези, които ще
се срещнат с усилията на участниците в тази
духовна територия, ще станат нейни поданици,
но съм убеден, че това, което се случва в Кнежа, е
от онези редки национални приноси, с които една
духовна култура остава във времето... Убеден
съм, че примерът на д-р Кънев и на общината, и
приносът на колегите, е VIP проява, която изпълва със светлината си надеждата на истинските
пътници на бъдещето.
Петима мъже и две крехки момичета
преодоляха студеното безмълвие на камъка, измъкнаха от сърцевината му неговата пластична
сила, структурна красота и топлина. И нещо
друго - архитектурната и смислова символика на тези знаци на артистичните и духовни
усилия са колкото далече от външната изобра-
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зителност, толкова и близо до същността на
тайнството на природата, което носи материята, в случая - камъкът. Езикът на тези каменни
колони е език на пластичната архитектоника
на пространството в и извън тях, на формата
и живата характеристика на камъка, на енергията, с която е разрушавана една природна даденост и формирана една нова артистична природа. Но преди всичко - това е език на тишината,
на съзерцанието и хармоничната цялост.
С тази не много дълга алея Кнежа всъщност прокара траен път в една колкото безкрайна, толкова и близка и необходима територия.
Иска ми се да вярвам, че усилията на нейните
строители няма да останат само в днешния
ден. Кнежа има прекрасна музейна сбирка, Любен
Диманов я обогати с изключителна колекция,
родолюбиви българи като д-р Кънев приобщиха
силни и ярки скулптoри за една кауза, която далеч надхвърля регионалната значимост на това,
което се случва днес.
Не искам да използвам амортизираните
чуждици като пленер и симпозиум, затова си позволявам да благодаря на създателите на тази
духовна територия. И ако историята не е била
благосклонна към изконните български земи,
надявам се, че за територията на духа няма
Берлински договори, спечелени битки и загубени
войни, а само безкрайна доброта, красота и вяра,
че утрешният ден ще бъде ден не на илюзии, а на
сбъднати надежди.
Обявявам завладяната духовна територия в Кнежа за българска!
На добър час!
септември, 2009г.
гр. Кнежа
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СЛЕДИ
Кристина Тошева

Родена е в Лом – град, който до последните дни на живота й остава скъпо на сърцето
й място, за който има грижа за културния му
градеж и просперитет. Постъпва в театроведския
отдел на тогавашното Висше училище за театрално изкуство.в досег с най-изявените творци на
българския театър, както и с представителите на
другите видове изкуства, още през 50-те и 60-те
години на миналия век Елена изгражда афинитета си към уникалността не само на сценичното
творчество, но и на редица художници и майстори на поетичното слово. С ведрия си и открит
характер още в онези години Елена създава
контакти с едни от водещите духовни личности
на своето време, през годините прераснали в
трайни приятелства. Именно те й откриват пътя
към документирането на тяхното изкуство.

фов”, където чете 9 години курс лекции по история на кукления театър.
Непрекъснато разширяващите се
интереси на Елена Панайотова я отвеждат в
Германия, където тя специализира театрална
режисура при Хелене Вайгел в Берлинер ансамбъл и кинорежисура при Златан Дудов в “Дефа”
– Дрезден и Берлин. Обогатена със знанието за
авторството на театралното представление и на
филма, почерпено от първоизточниците, в България тя прави окончателния си избор. Постъпва в
Българска национална телевизия като режисьордокументалист, реализирайки проекти за киностудия “Бояна”.
От безбройните кино-ленти, които Елена
Панайотова създава – документи за важни за
времето си обществени, политически и културни

Натрупала опит като драматург в театър
“Трудов фронт”, където постъпва след завършване на висшето си образование, в Драматичен
театър – Силистра, в Съюза на артистите в България, където е завеждащ секция “Куклен театър
и цирк”, Елена Панайотова се изявява като автор
на десетки театрални рецензии и статии, в които
проличава строгият критерий на разбиращия
спецификата на театъра и родните му изкуства
млад театровед. От онези години остава трайният й интерес към кукленото изкуство, на което тя
остава вярна дълго време и на което посвещава
педагогическата си работа във ВИТИЗ “Кр. Сара-

събития, – най-трайни следи оставят филмите й,
посветени на изкуството на отделни творци, както и обобщените тематични картини, свързани с
миналото и настоящето на българската духовна
култура. Едни от най-запомнящите се творби, които тя създава, са филмите “България”, “Вдъхновение”, “Земя на духа”, “Земя за обич”, “Мадоната”
– филми които по категоричен начин внушават
идеята за уникалността на националната ни
художествена култура. В тях Елена Панайотова
влага не само богатата си ерудиция, познанията
си върху българското изкуство през различните
епохи,стиловите и жанровите му особености,

in memoriam
Елена Панайотова
Всеки човек оставя някаква диря след
себе си – на грижовен син, родител, съпруг, на
добър приятел, на активен общественик, на верен на някаква кауза сподвижник. Примерите са
безкрайни. Следите, които оставя след себе си
Елена Панайотова са следи от съприкосновението с красотата на изкуството. Нейното вътрешно
предразположение към духовното и изящното,
към творческото начало, издигнато до пиедестала на общочовешкото, очертават следите на
една необичайна артистична деятелност. Елена
Панайотова е документалист, в чийто филми ще
срещнем не толкова обективния педантизъм
към зафиксираната реалност, колкото естетския
подход в избора на съществени за духовната
култура артефакти. Тя е типичен за националния
ни градеж интелектуалец, тръгнал по традиция
от малкото българско градче Лом към широкия
свят, преминала през самообразованието и школата на висшето институтско обучение у нас и в
чужбина и издигнала се до личност в европейски
мащаб, до гражданин на света по манталитет и
мировозрение, каквито са най-изявените наши
учени, художници, писатели, артисти.
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разновидности, избуявания и прелести, но и личното си емоционално отношение към порива за
творчество. Във филма “България”,за четенето на
чийто текст зад кадър режисьорката се доверява
на култивираното слово на актрисата Йорданка
Кузманова и на оригиналното музикално оформление на композитора Симеон Пиронков, се
редуват картини от изкуството по българските
земи, оставило дири в живота на траки, елини
и прабългари, представят се визии от по-ново
време, свързани с духовната мощ на възрожденската архитектура, народните занаяти, църковната иконопис. Изящната дърворезба, греещите
с пъстротата си халища и грънчарска посуда,
изваяни от ръцете на народните майстори,
преминават в “разкази”за творбите на големите
наши художници Цанко Лавренов и Майстора, в
чийто шедьоври Елена
Панайотова подчертава
силата на българския
дух, вдъхновявал тези
големи родолюбци и
целунати от Бога творци. С логически построени препратки към
художествената култура
на съвременна България филмът закръгля
внушението си за стародавната и днешна земя
на духа, утвърждава
уникалността и общочовешката стойност на
проявите на българския
художествен гений.
От същия тематичен кръг са и филмите на Елена Панайотова
“Вдъхновение”, “Земя за обич”, “Земя на духа”,
“Мадоната”. Всеки от тях, изграден по собствена вътрешна архитектоника, постига панорама
на целокупното национално изкуство, изявено
в картините на художници като Никола Танев,
Стоян Венев, Дечко Узунов, Величко Минеков,
световно известни певци като Николай Гяуров,
артисти от класата на Ружа Делчева, балерини
– емблеми като Вера Кирова и Красимира Колдамова. Този тип документални филми изисква тънко познаване на творчеството на всеки от представените артисти, художници, певци, танцьори,
изисква вникване в техния свят – една колкото
рационална, толкова и емоционална оценка за
същността на техните изяви. Това съчетание от
интелектуалност и артистизъм, което носи в

себе си Елена Панайотова, й дава основанията за
личен, но и за обективен избор на предмета на
нейните интереси. Дава й увереността да градира убедително ценностни творби, изпълнения,
въплъщения.
Особено характерна за това съчетание
от знания и интуиция, от интелектуална и емоционална сила е творбата на режисьорката “Мадоната”, в която тя влага свой възглед за българската майка и жена – не непременно съобразена с
християнския канон и задължително прегърналата своята рожба майка, а жената – мадона като
същност на една вътрешна озареност и сила на
духа. Така с този си филм Елена Панайотова убедително открива за нас десетки образи на жени
и жени-майки, дело на българската живописна
школа. Не случайно този филм е последен в нейното творчество – силен
с внушенията си, ярък в
завършеността си, убедителен в собствената
на авторката концептуалност.
Едва ли не като
път, извървян към него
са десетките документални филми творчески
портрети на съвременни дейци на изкуството
и литературата, повечето от които днес се оказват почти единствен
изворов материал в
архива на БНТ. Всеки от
тези филми (“Георги Стаматов”, “Петя Герганова”,
“Александър Геров”,
“Павел Матев”, “Златьо
Бояджиев”, “Апостол Карамитев”) заслужава
специална оценка като урок не само по документалистика, но и като пример за респекта и уважението на създателката на творчески портрети
към обектите на нейните изследвания.
В “Живописецът от Брезово” – филм за
художника Златьо Бояджиев - Елена Панайотова
с методичността и изследователската тръпка на
изследователя проучва подстъпите към избуяването на таланта. Тя показва търпеливо и вещо
онези знаци, формирали света на художника, без
които той би бил безроден, лишен от изконни
устои човек. Търпеливо документалистката редува първите платна на Златьо Бояджиев с природни картини от околностите на Брезово, търси
паралели в колорита, в пейзажните композиции,
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в общото впечатление от един приказно възпроизведен свят. Тук градацията от наподобителната
натурност до постигнатата разкрепостена фантазност достига до върхове – шедьоври, след
което последвалото нещастие, довело до парализата на художника, очертава новите насоки на
живописването, през което се откриват изненадващи страни от дарбата на твореца. Тук звучат
гласовете на близките и приятелите – колеги на
Златьо Бояджиев, стигнали до находчивото определение за българския Брьогел. На фона на тези
гласове чрез заснемането на юбилейната изложба на художника са показани десетки известни
и неизвестни платна
на живописеца, свидетелства за духовната
енергия, която излъчват картините на този
единствен по рода си
наш творец.
През 1970
година – почти десет
години преди трагичната за българския театър загуба на артиста
Апостол Карамитев
– Елена Панайотова
снима филм за големия
майстор на сценичното изкуство. И в този
филм тя влага умението си да селекционира
между многото роли
на артиста най-доброто, показва усета си
към градация на успехите и значимите не
само за личността, но и
за българската актьорска школа постижения.
Като ярък представител на тази школа в своето време, Апостол
Карамитев е показан като актьор в развитие,
през интуитивно изградените сценични образи в
младостта до най-зрелите, логически обосновани художествени превъплъщения, които го представят като дълбок творец на българската сцена
и родното кино. Елена Панайотова в синхрон с
авторката на сценария Лиза Матева и чрез художественото слово на находчиво подбрания четец
Николай Бинев започва разказа си за артиста
необикновено – показва пред камерата свидетелствата за неговото признание. Това са указите
за удостояването на Карамитев със званията

“заслужил” и “народен”, документа, който удостоверява че той е Лауреат на Димитровска награда.
От тук насетне започва доказателството за справедливото признание на таланта. Свидетелствата
на Елена Панайотова начеват от подбора на
първите значителни роли на Апостол Карамитев
в Народния театър /запис на текст от запомнящото се превъплъщение на артиста в “Години на
странстване” – Арбузов), минават през интервюто на Ирина Тасева за партньорството им в
“Скандал в Брикмил” – Пристли и в “И най-мъдрият си е малко прост” – Островски (илюстрирано с просторни сцени от двете представления)и
стига до изказванията
на колегите му Любомир Кабакчиев и Рачко
Ябанджиев за играта на
Карамитев в “Цената”
– Милър и “Монахът
и неговите синове” –
Милков (откъси от които са представени от
документалната камера). Особеното на този
филм са дългите сцени
от играта на артиста
в съответните пиеси.
Сякаш Елена Панайотова е предчувствала
преждевременния
край на големия творец и е била щедра за
времето, в което зрителят ще усети богатия
и правдив вътрешен
живот на артиста в образа, неговото гениално превъплъщение. И
като потвърждение на
това предчувствие се
оказва, че този филм на
Елена Панайотова за Карамитев е единственият
изчерпателен материал, с който разполага БНТ
и от който и до днес се черпят факти за всички
по-късни опити за отбелязване годишнините или
въобще стойността на изкуството на големия
артист.
Във филма по подобаващ начин режисьорката е отделила място и за работата на
Карамитев в киното, както и за неговата педагогическа дейност като доцент по актьорско майсторство във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”.
Документалният разказ за изявите на
артиста като майстор на реалистичното пре-
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въплъщение завършва с монолога от зрялата
последна за тогава негова роля в “Хенрих IV” на
Пирандело – едно забележително постижение на
съвременния ни драматичен театър. И в този си
избор – акцента, ефектен финал на творческия
портрет на актьора, Елена Панайотова отново
проявява своя вкус към високото изкуство, дарбата да вижда артефактите в процес и развитие,
да ги представя по най-подходящия за документалния жанр начин.
Сред филмите творчески портрети особено място се пада и на създадения през 1987
година телевизионен “очерк” за поета Павел Матев “Ти, песен”. Тънък познавач на талантливото

вите стихосбирки. Това умишлено потърсено построго начало на разказа за поета контрастира
на мекотата и интимността, с които е представен
самият поет, чието излъчване носи атмосферата
на разкрепостеност, на постигната близост със
зрителя и съответно с читателя. Павел Матев е
открит за онези, които го познават само от поетическото му творчество, като човек с неговия
прост и естествен бит в скромната му вила, където той създава своите творби-изповеди. И отново чрез общи планове на пейзажи от родното
място на поета Чирпан, чрез красив конски бяг
филмът връща зрителя към драматичните изживявания на твореца, към тегобата на неговата

перо на този голям майстор на красивата словесност, Елена Панайотова успява да предаде чрез
филма си най-трудното – особената атмосфера,
която носи неговото творчество. Тук се проявява
нейното асоциативно визуално мислене, сръчното й боравене с картини от родния на Павел
Матев български пейзаж, чрез който тя постига
внушението за неговото родолюбие, нравствена
чистота, житейски вълнения, присъщи единствено на необикновената поетична натура.
За начало на филма режисьорката използва привидно сухия анализ на литературния
критик Пантелей Зарев, говорещ на фона на редуващите се снимки на кориците на Павел-Мате-

публична самота, белязана със знака за вечното
вълнение за верността и болеенето за чистотата
на идеала, за справедливостта и състраданието
към човешките неволи и крушения. В този филм
режисьорката Елена Панайотова, сама носеща
черти от присъщия на поета мисловен свят, успява да съгради един драматичен образ на български интелектуалец посредством редуването на
спокойни, интимни и сгъстени, бурни състояния
на духа.
Наред с проницателните творчески
портрети на големите личности от българския
културен пейзаж, режисьорката-документалист
създава и кино-ленти, в които е изграден колек-
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тивният образ на творци, работещи в определени области на изкуството. Филмите, посветени
на графиката през 1974 година и на скулптурата
в Националната художествена галерия носят
характера на проникновени изкуствоведски
обзори за развитието на съответните видове и
жанрове изкуства. Те са свидетелства за тенденциите и зреещите процеси в онаследяването
на традициите и тематичното обновяване на
изкуството през 50-те, 60-те и 70-те години на
миналия век, когато наред с усвояването на
националното българските художници правят
усилия в опитите да постигнат общочовешка
значителност на своите постижения. За своите
прогнозни оценки на изкуството на определени
творци Елена Панайотова дори е обвинена във
формализъм – една характерна за времената на
нормативната естетика невежествено употребявана категория. Въпреки тези конюнктурни заклеймявания, филмите за графиката и скулптурата на Елена Панайотова оставят следи, важни за
търсенията на по-късно безусловно утвърдилите
се творци като Мана Парпулова, Златка Дъбова,
Мария Недкова, Анастасия Панайотова, Румен
Скорчев, Васка Емануилова, Величко Минеков и
много други.
През 1974 година Елена Панайотова заснема първия си и единствен игрален филм, чиято участ е необяснимо нелепа. Той не вижда бял
свят и остава заключен в архива на БНТ въпреки
прекрасния снимачен екип, в който са подбрани
за участие артисти като Асен Миланов, Димитър
Буйнозов, Йорданка Кузманова, Гергана Кофарджиева, Юлия Славова и др., въпреки гастрола
на голямата руска кино и драматична актриса
Елина Бистрицкая. Сценарист на филма “Остани
с мен” по романа на Блага Димитрова “Лице” е
дело на вещата в тази област Елена Панайотова
и като редактор българска писателка Свобода
Бъчварова. Чрез любовта на двама млади, обременени от преживяното крушение по време на
антифашистката съпротива, филмът дискретно
и ненатрапливо утвърждава правото на лично
щастие, възможното отваряне за радостите на
живота, когато си докоснат от нежността и близостта на станал близък на сърцето ти човек. Без
да се придържа към канона на времето за задължителната героизация на действащите лица, без
излишен патос и натрапчиви внушения Елена
Панайотова разказва една човешка история,
подкрепена от умната, пестелива и мека игра на
партниращите й артисти. С опита си от документалното кино, което не търпи фалш и лъжи, тя постига искреност и истинност на преживяванията,

приближени максимално до живота без излишен
патос и театралност. В общите планове, потърсени в синхрон с преживяванията на героите, тя използва някои от любимите си похвати, познати от
документалните й филми: красив конски бяг, природни картини, достоверен интериор. “Остани с
мен”заслужава зрителския интерес преди всичко
като свидетелство за едно по-съвременно и поразкрепостено мислене за изкуството през 70-те
години, белязани най-общо като време на застоя.
Следите, които оставя след себе си творецът и човекът Елена Панайотова не са само
в нейното най-значимо по обем и качество
филмово изкуство. Те пробиват и в градивните
начинания в една важна за гражданското общество в България дейност, в която режисьорката
играе значителна роля. Това е участието й като
съосновател и заместник-председател заедно с
Проф. Хилде Фай на Международното българско
културно дружество с научен център и Международна фондация “Европейски форум”. В дейността на тези организации с идеална цел Елена
Панайотова вгражда опита си на режисьор-организатор на всички начинания, осъществявани
многократно на територията на Германия, Люксембург, Сърбия и България с цел популяризирането на националната художествена култура.
Тя е автор на концепциите за реализиране на изложби и програми, посветени на взаимовръзката
и взаимовлиянията между Сърбия и България,
Германия и България, Балканите и България.
Едновременно, благодарение на многопосочните си интереси и познания в областта на
различните видове изкуства, Елена Панайотова
е събрала значителен по важността и обема си
документален архив, чието проучване и експониране би трябвало да стане достояние на всички
заинтересовани от близкото минало на българския театър, изобразително изкуство, телевизия,
кино.
Богатият живот и дело на харизматичната, контактна, талантлива и заразителна с позитивната си енергия и градивните си идеи Елена
Панайотова не се описват лесно. Нейната многостранност изисква по-обстойно, по-задълбочено проучване чрез личния й архив и всичките й
документални киноленти. Следите й по пътя към
красотата и духовното са ярки и знакови като
завети на един достойно и смислено изживян
живот.
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РАЗГРАД
ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ; ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Иван Иванов - директор на РИМ - Разград

ЮКСЕЛ ЧАУШЕВ, честит юбилей, приятелю!
Поздрави на теб и прекрасното ти семейство!
Благодаря ти, че за тези 20 години, в които се познаваме, ми показа, че интелектуалната и
емоционална сила са по-важни от злободневието.
Може би, защото си актьор, умееш да увличаш и да зареждаш всички нас, лутащи се по
малките пътеки.
Може би, защото си режисьор, умееш да посочиш Пътя, умееш и да превърнеш маловажното в
буря в чаша вода.
Може би, защото до теб е прекрасната леля Медиха, ми показа колко ценно е човек да има до
себе си репери, за да се измерва.
Може би, местата, в които си учил – с. Острово, Разград, София, Баку, Москва, или
прочетените книги са изградили в теб посланик на духа, който съзерцава, но и раздава. Като
арбитър и приятел. За което ти благодаря.
Трудно се пише за по-голям приятел – на години, на опит, на достойнство.
Мечтая си да има или да се роди режисьор, който да направи филм за живота ти и да ми
отреди, макар и малка, роля в него, за да се докосна и от друг ъгъл до изкуството и майсторството,
които носиш. Ще е добър филм, ще видиш.
Анатолий Кънев
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Животът в долината на р.Бели Лом се от него музейна сбирка.
развива от най-дълбока древност. НайЗа тракийския предшестве¬ник се
ранни свидетелства за него – кремъчни
знае малко – през 1953 г при разкопките
сечива - са от периода 18000-15000 г.пр.
на Абритус проучвателите попадат на
Хр., намерени в местностите „Чуката” и
следа от тракийско селище. Тъй като не
„Хисарлъка”. Подобни свидетелства се
са правени разгърнати проучвания, не
намират и на други места, тъй като в този се знае кога е възникнало. Известно е,
регион през праисторическия период
че е съществувало около средата на ІV
е имало всички необходими условия за
в.пр.Хр.и след това следите му се губят.
живот на първобитния човек, включиРазкопките през 1953 г обаче дават едно
телно богати и достъпни
силно свидетелство за
находища от кремък за
тракийското присъствие,
изработване необходимите
датиращо от началото на
оръдия на труда, а вероятно
І в.сл.Хр. Намерена е мраи за размяна.
морна плоча от жертвеник
Най-ранно от предшес гръцки надпис. Той гласи
ствениците на Разград е
следното:
праисторическото селище
„ През царуването над
– „Хисарлъшката селищТраките на Реметалк, внук
на могила”, разположена
по баща на цар (базилевс)
на около 3 км източно от
Котис и внук по майка на
днешния град. Мястото не
цар (базилевс) Реметалк,
е избрано случайно, то се
син на династа на траките
Академик Анание Явашов
намира близо до река Бели
Рескупорис, Аполоний, син
Лом, цялата местност е била
на Ептаикент, родом от Бизия
покрита с буйни гори, пълни с най-раз(Виза), стратег на Анхиало, Селетика и
лични животни, а на около 5 км северно
Рюзика издигна жертвеника.”
е местността „Чуката”, от където праисСпоред проф.Теофил Иванов този
торическият човек е могъл да добива
надпис е от 20те години на І в.сл.Хр. и пак
кремък.
според него е възможно тракийското
Могилата е проучвана частично от
селище в Разградския Хисарлък да е било
родоначалника на музейното дело в Раз- център на стратетията Рюзика. През този
град акад. Анание Явашов през 1921-1922 период тракийските държавни образуг. Разкопките, които той прави с ученици- вания са под силния натиск и интриги на
те от разградската мъжка гимназия, дават РИМ, а вече към средата на века тракийинтересни науч¬ни резултати, а намереските земи са завладени окончателно.
ните цен¬ни находки, датирани от V хил.
Днешните български земи са организипр.Хр., обогатяват създадената по-рано
рани в провинциите Горна Мизия, Долна
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Златно римско монетно съкровище от Абритус

вяване на града е в началото на ІV в. при
Константин Велики.
В края на ІV в. градът сериозно пострадал
от нашествието на вестготите през 376378 г.
През V – VІ в. градът е средище за разпространение на новата християнска
религия, седалище на епископ. Разрушен
е окончателно при аваро-славянското
нашествие през 586 г.
Златно римско монетно съкровище от
Абритус

Мизия и Тракия.
В източната част на провинция
Долна Мизия важно военно- стратегическо значение има новооснованият град
Абритус, античният предшественик на
Разград, в чиито район се развива богата
материална и духовна култура. Възникването на града първоначално като военен
лагер изследователите поставят още в
края на І в. Разполагането на новоизградения кастел върху Разградския Хисарлък е сполучливо избрано от римляните,
които използват поселищния и военен
опит на покореното тракийско население. Теренът е естествено защитен от
стръмен склон на изток и от реката от
изток и север. Абритус лежи на важния
път, свързващ Одесос през Марцианопол
(Девня) и Абритус със Сексагинта Приста
(Русе).
Ранният период на разцвет на града
приключва в 251 г, когато провинцията е
опустошена от готите; новото възстано-

В писмените извори Абритус се споменава предимно във връзка с кръвопролитното сражение между римляни и готи,
станало през 251 г. – близо до града на
място, наречено „форум на Семпроний”.
Става дума за голямо готско нашествие,
започнало през 250 г., когато големи маси
готи и карпи, предвождани от Книва,
преминават р.Дунав. Броят им е толкова
голям, че успяват да превземат Филипо-
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Лом през периода ХІІ-ХІV в. Известно е,
че този период за целия Североизток на
България е много тежък и цели области
са опустошени и обезлюдени и не се намират следи от живот за големи периоди.
Все пак в околностите на днешния
Разград през ХІІІ-ХІV в. са засечени две
селища от Второто българско царство
– едното разположено на височина в източния край на АР”Абритус”, а другото – в
началото на местността „Пчелина”, на 5
км югозападно от днешния Разград. Тези
селища са неукрепени и далеч от нивото
на техните предшественици, закриляни
от дебелите крепостни стени, издигащи
се на „Хисарлъка”.
Сведенията от достъпните ни документи говорят, че съвременният Разград
се е формирал през 20те и 30те години
на ХVІ в. В средата на века - 1550 г., градът
вече е център на каза (админстративна
област) споменава се под името „Хезарград и джедит” (името означава че е нов
град). В по-ранните регистри селищата,
които се намират в този район са записани като селища от казата „Чернови”
(Червен).
Възникването му вероятно е свързано с необходимостта от утвърждаване на
властта в този отдалечен от центровете,
но важен стратегически район. Успоредно със създаването на админстративен
ценътр се провежда и политика на засилване на турския елемент и позициите
на исляма. Най-видими са два основни
метода, ползвани от властта – политика
на системна ислямизация на местното
християнско население и депортация
на неудобни групи население от други
краища (бунтовници, еретици, военнопленници). За бързото му разрастване
съдейства и дейността на видния османски държавен деец Ибрахим паша – велик везир на Сюлейман І Великолепни, по
произход християнин – грък от гр.Парга,

пол. При връщането им по обратния път
те са атакувани от римския император
Траян Деций (249-251). Решителната битка
по свидетелство на древните автори
станала в околностите на Абритус. Римляните понасят тежко поражение, като
в битката загиват самият император и
неговият син. Според някои източници
императорът потъва в блато заедно със
своя кон. Съвременни изследвания сочат,
че мястото на битката вероятно е западно от Разград по долината на р.Бели Лом.
Към края на ІХ и началото на Х в.
върху развалините на античния кастел
Абритус, в североизточната му, най-висока част, възниква старобългарска крепост. Тя е разрушена по време на събитията от 968-971 г.: походите на киевския
княз Светослав. По време на археологическите проучвания през 1990-1994 г. е
открита и частично проучена крепостната стена, заграждаща селището от юг.
След завладяването на Североизточна
България византийците възстановяват
крепостта. Те изграждат в нея представителен християнски култов център
– епископия. Той е израз на стратегията
им да възродят античния град и да го
възстановят като епископски център. В
югоизточната част на комплекса сега се
проучва голяма трикорабна базилика с
размери 47Х21 м с трапецовидна апсида.
Крепостта е разрушена вероятно при голямото печенежко нашествие през 1036
г. През същия период, ІХ-ХІ в., успоредно
с крепостта на източния бряг на р.Бели
Лом върху развалините на ранноримското селище Абритус съществува ранносредновековно неукрепено българско
селище.
Археологическите проучвания намират следи от поселищен живот в развалините на Разградския Хисарлък до средата
на ХІ в. Много малко са сведенията за поселищния живот в долината на река Бели
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днес в гръцката област Епир. Той построява голяма джамия заедно с религиознообществен комплекс от сгради около нея
– медресе, хан, хамам и др.
Процесът на възникване на града
далеч още не е изяснен. Неизяснена е
връзката му с възможния средновековен
предшественик, разрушен при завладяването на страната от турците, ролята на
селищата Доброва, Каяджик Пънаръ и
Йенидже. Така или иначе, от средата на
ХVІ в. градът се развива като административен, религиозен и военен център на
една обширна област, наречена Делиорман (Лудогорие).
Един от много важните и също
неизяснени въпроси е този за името на
града. В научната литература, посветена
на града, ясно се различават три основни
хипотези:
Първата, която намираме развита у
Анание Явашов, който се позовава на
Г.С.Раковски, счита, че името Хезарград,
което е и най-често срещаният вариант в
официалната османска документация, е
съчетание, формирано от турската дума
„хисар” – крепост, и българската „град” също крепост. Тази етимология се свързва с намиращите се близо до града развалини. Други автори считат, че Хезарград е
турското произнасяне на Хръсград.
Името на града се среща често и
във варианта „Хразград”, „Храсград”, от
където се е получила формата Разград.
Някои изследователи считат, че то е производно от името на средновековен град
„Хръсград”, съществувал през ХІІІ-ХІV в.
и разрушен от турците. Тази хипотеза е
най-добре развита от известния изследовател Ара Маргос.
Съществува и хипотезата на Й.Андреев
и Ив.Лазаров, които извеждат името
Хръсград от думата „кръстъ”, което в
един надпис, произхождащ от средновековния Червен, се среща като „кръстъ”.

Така те идентифицират Хръсград като
споменатата у османския хронист Мехмед Нешри крепост Кираставча. Тази
хипотеза е основателно критикувана от
Ара Маргос.
Всъщност въпросът остава открит и
търсенията по него сигурно ще продължат, тъй като никоя от посочените тези
не може да бъде възприета безрезервно.
Струва ми се, че по един или друг начин
градът е получил името си от руините
на Абритус, а не от предполагаемия
Хръсград, за който няма преки археологически свидетелства.
Направеният дотук твърде общ преглед на историческите данни за предшествениците на съвременния Разград
и сведенията за неговото основаване
показва дълбоките корени, висотите и
спа¬довете на цивилизационния живот в
долината на река Бели Лом.
Сведенията за Разград през първите
векове от неговото основаване са оскъдни. Интерес представляват впечатленията на пътешествениците, преминали през
града. Известният писател Евлия Челеби,
минавайки през Разград между 1651-1656
г., отбелязва, че градът има десет махали,
1700 къщи с лозя, градини и сладка вода,
според него „Ибрахим пашовата джамия
е толкова великолепна, че в Румелия
няма друга подобна. Има едно симетрично минаре, харем, шадраван, едно медресе, читалня, първоначално училище
и хамам”. Пътешественикът отбелязва и
наличието на ханове и много дюкяни.
Карстен Нибур, датски инженер,
пътувал от Цариград за Дания и минал
през Разград през 1767 г., отбелязва следното: „На 22ри юни по 5 и половина часа
пристигнах в Разград. Това е малък град
в една плодородна и добре обработена
местност. Тоя градец има разни джамии,
между които две, покрити с олово, и
изобщо много добре построени. Също
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тук се намират и няколко добри ханища.
се чувства полъхът на националното
Откак не бях срещал в Египет, Арабия и
Възраждане. В културно-просветно отноИндия и по цяла Турция часовник върху
шение градът бележи значителни стъпки
кула, най-сетне тук, в Разград, намерих
чрез обновяване на училището и въвежтакъв”. (Цитатите са по А.Явашов – „Раздане на нови учебни програми, отразяград. Неговото археологическо и истоващи общия подем на новобългарското
рическо минало”). През 1843 г. в Разград
образование. За приобщаване на тукаше изградена турска държавна фабрика
ното население към общонационалните
за рафиниране на селитра. Сградата на
проблеми, за развитието на просвещенифабриката е запазена до днес, макар и в
ето, борбата за църковна независимост
не добро състояние.
и за повишаване равнището на политиПоложителни промени настъпили в
ческото съзнание допринасят редица
града по времето, когато Дунавският виместни дейци и радетели, дошли от други
лает се управлявал от
краища, най-често от
реформатора Мидбалканските селища,
хат паша от 1860 до
но свързали името
1864 г. По това време
си с Разград.
е прокарано шосето,
Между първите
свързващо Разград с
учители в града е
Русе и Варна, обноХристофор Никовена е централната
вич (1790-1848) от
част на града. През
Лясковец. Освен
1864 г. е построена
голямото дело като
нова часовникова
учител и общесткула с чудесна архивеник, той оставя и
тектура. По време на
летописни бележки,
Мидхат паша е покоито се пазят днес
строена ж.п.линията
в НБ ”Св.св. Кирил и
Русе-Варна, завършеМетодий”. Сред учиДжамията „Ибрахим паша” и комплексът
на през 1866 г. Тя обаче е
телите
и възрожденските
към нея през седемдесетте години на
деветнадесети
век
(рис.
Ф.Каниц)
прокарана далеч от града,
дейци особено се открона около 6 км, което съзява фигурата на Никола
давало редица неудобства.
Икономов Жеравненеца (1820-1897). Той
През Разград преминава и известсе установява в Разград през 1846 г. и с
ният унгарски пътешественик Феликс
помощта на гражданите открива взаимКаниц. През 1874 г. той видял един сравно училище, а през 1848 г. и девическо, а
нително голям град с 1860 турски и бълпо-късно и класно. Деец с широка регарски къщи с общо население около 10
форматорска, педагогическа и книжовна
000 жители. Той установява, че градът е
дейност. Той поставя началото на земесредище на не по-малко от 141 села. Като делската книжнина в България с книгата
констатира, че градът е голям център на
си „Земледелие”, играе активна роля
търговия със суровини, той отбелязва, че в борбата за църковна независимост.
„благоприятното разположение на РазПрез 1874 г. е ръкоположен за свещеник
град му осигурява едно хубаво бъдеще”.
и продължава да служи на народа си.
Към средата на ХІХ в. в Разград вече
През 1852 г. Икономов сключва брак със
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Станка Спасова, която с негова помощ се формира като една от най-образованите и
прогресивни жени на времето си. Поетическите й опити я правят първата българска
поетеса под името Станка Николица Спасо-Еленина. Тази двойка е знакова за възрожденската епоха в Разград. Днес тяхната къща е музей.

Разград има добър шанс със своите учители, много от които развиват дейност
и на национално ниво. Между тях са Димо Хранов, бъдещият редактор на първото
земеделско списание в България „Ступан”, той е и основател на Разградското читалище, Спиридон Грамадов от Велико Търново, издал с помощта на спомоществователи
от Разград книгата „Физическа география”. Учител в Разград е и поп Сава Катрафилов,
който по-късно е участник в Ботевата чета. В Разград той се проявява като пламенен
патриот, участник в църковните борби и будител на стремежа към национално освобождение. Учител в Разград е бил и Андрей Цанов.
През 60те години на ХІХ в. в Разград се утвърждава традицията да се изнасят
сказки по-най-различни проблеми, счита се, че към 1867 г. е организирано и първото
честване на деня на създателите на славянската писменост, организирано от учителя
Стефан Попилиев. С Разград свързва името си и видният деец на Възраждането Сава
Доброплодни, който през 80те години на ХІХ в. е бил училищен инспектор (А.Явашов).
Разградската българска община се формира като една от активните общини в
борбите за извоюване на църковна самостоятелност. В сложната и продължителна

борба разградчани действали обикнове- от района поради страх от репресии.
но съвместно или в съгласие с русенци.
Кримската война също утежнява положеПрез 1869 г. градът дава свидна жертва
нието на разградските жители, по време
на църковните борби, когато младият
на войната в града са били разположеи интелигентен Атанас Попкръстев е
ни многобройни английски и френски
застрелян от засада от грък-фанатик.
военни части и турски нередовни части
Скромен паметник има и до днес северно – башибозук. (А.Явашов)
от Хаджи Костовата чешма.
Разград не остава встрани и от
По това време разградската българборбата за политическо освобождение. В
ска общност успява да издейства ферман началото на 60те години в Разград се разза построяване на нова църква. С много
пространявали книгите на Г.С.Раковски,
ентусиазъм и общи усилия на гражданите дейността на редица патриоти, предимно
църквата е построена само за 4 месеца.
учители, подготвят почвата за разпросС подобренията, които са
транение на идеята за
правени по нея, по-късно
борба за освобождение.
църквата „Св. Николай ЧуИзследователят на
дотворец” е една от найисторията на Разград и
внушителните и красиви
основател на Разградския
църкви в Североизточна
музей Анание Явашов
България.
в книгата си „Разград.
Руско-турските освоНеговото археологическо
бодителни войни, които
и историческо минало”
започнали през ХVІІ в. и
описва създаването през
продължили два века,
1872 г. на таен революциподдържали надеждите
онен комитет под предна българите за освоседателството на видния
бождение. Още от 1810
разградчанин Гани Иваг., когато бойните дейстнов Чернев. Комитетът е
вия на руската армия се
създаден в присъствието
пренасят на юг от Дунава,
на апостола Ангел Кънчев
Мавзолей на освободителите. 28.01.2009 г.
Разградския край често се
в къщата на Гани Чернев.
оказва в зоната на военСъздадени са комитети и
ните действия. През лятото на 1810 г., в
в някои други селища в района. Създахода на войната между Русия и Турция, в
ването на комитета се потвърждава и от
Разград и Разградско се създават отряди, записка в личния бележник на В.Левски
които съдействат на руската армия.
от 22 януари 1872 г. Там на страница 65 е
Походът на ген. Дибич през 1828 г.
вписано: „На 1872 г. ян 22 с препоръка от
също раздвижва населението от РазЦК изпраща се А.К. за Разград и около да
градско, в сформирания доброволчески
състави частни комитети…”
отряд към руската армия участват 200
Освобождението на града от вековдуши от Разград и Арнауткьой (Пороище). ното робство идва на 28 януари 1878 г.,
По време на военните действия в двекогато частите на ХІІІ корпус на Дондуте посочени войни Разград и околните
ков-Корсаков начело със своя командир
села претърпяват сериозни разрушения. влизат в Разград. Признателните житеХиляди български семейства се изселват ли на града още на следващата година
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Разград в края на деветнадесети век

започват изграждането на Мавзолей на
освободителите – един от първите паметници в чест на освобождението, изградени в страната. Основният му камък е
поставен от самия Дондуков-Корсаков
на 1 март 1879 г., а на 14 октомври 1880 г.
паметникът е завършен. Днес той е една
от забележителностите на града, а 28
януари е празник на Разград.

на българското население в Разград през
Възраждането. За дългата традиция на
просвещението в града пък свидетелства
вградения в южната й стена надгробен
камък с надпис: „За кончината на даскал
Михал от Враца през 1667 г.” Някои от
помещенията в църковния двор преди
и след построяването на новия храм
са били пригодени за училище – това
са килийното, а по-късно и взаимното
училище в Разград, функционирали до
построяването на самостоятелна училищна сграда през 1872 г. С помощта на
дарители през 1864 г. е изработена дърворезбената украса на църквата, дело на
прочутия възрожденски майстор Генчо
Кънев. В следващата година зографът
Захарий Цанюв и синът му рисуват осем
големи иконостасни икони. През 1885 г.
майсторът А.Станишев изработва иконостаса.
През 1903 г. храмът е преустроен, като
са прибавени камбанария и централен
купол. Стенната живопис на храма е
рисувана през 1933-34 г. от проф. Стефан
Иванов и художника Георги Желязков.
Въпреки, че е изпълнен на етапи и от различни автори интериорът на църквата е
внушителен и респектиращ.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Църквата „Св.Николай Чудотворец”

Църквата е построена през 1860 г.
от гражданите на Разград за 4 месеца.
Майстор на строежа е Хаджи Станчо
Русенеца, тя е изградена на мястото на
по-стара църква със същото име, която
била полувкопана.
По план новата църква е трикорабна безкуполна псевдо-базилика с площ
около 590 м2.
Мащабният строеж става възможен
благодарение на нарасналите възможности на българите, на разградската българска общност. Църквата „Св. Николай
Чудотворец” се утвърждава като център
на духовния, просветен и културен живот

град” в периода 1523-1536, когато е бил
велик везир на Сюлейман І Великолепни.
През 1536 г. той е бил удушен по заповед
на същия султан, чийто любимец е бил
дълго време. От друга страна, на входа
на джамията има надпис, който обяснява,
че джамията „Ибрахим паша” е довършена от Махмуд паша в 1616 г. Този дълъг
период на строителство дълго време
беше трудно обясним, докато археологическите проучвания на подовото ниво
през 80те години (Златка Генова) и през
2001 г. (Б.Петрунова и Г.Радославова) не
очертаха наличието на по-ранна джамия
под сегашната, с отклонение в ориентацията с 20 градуса на юг. По мнение на
специалистите това по всяка вероятност
е строената от Ибрахим паша джамия, съборена по неизвестни причини и върху
нея е построена нова, значително по-монументална и с богата вътрешна украса
джамия, това вероятно се дължи на
порасналите възможности на основания
от пашата вакъф.
Летописецът на Разград акад. Анание
Явашов, разказвайки за построяването
на джамията, цитира и няколко легенди.
Едната от тях гласи следното: Майсторите
строители били от съседното на Разград
селище Арнауткьой – Пороище. За да не
построят другаде толкова хубава джамия Ибрахим паша решил да ги погуби
след като свършат работата. Майсторите
разбрали за това и започнали да работят
по-бавно, като същевременно си приготвяли дървени криле, с които да избягат.
Един ден с направените криле те полетели в посока към Балкана. За жалост обаче
брадвите, които те били привързали към
крилете, ги пресекли и те паднали на
различни места в града. Джамията „Ибрахим паша” е изключителен паметник на
мюсюлманската култура и има статут на
културна ценност с национално значение.

Часовниковата кула
Построена е през 1864 г. от тревненския майстор Тодор Тончев, преселил се
в този край след Освобождението, живял
в с.Балкански, където и починал.
Кулата се отличава от другите кули
в България по своята архитектура. Състои се от мощно стройно издигащо се
каменно тяло, състоящо се от две части,
отделени с корниз и над него - дървена
надстройка с куполна покривка. Общата
височина на кулата е 26,15 м. Камбаната,
донесена вероятно от Унгария при някоя
от Австро-турските войни, е от 1731 г. и
е била използвана в старата часовникова кула, намирала се на същото място.
Сегашният часовников механизъм е от
70те години на ХХ в., частите на стария
се съхраняват в Регионален исторически
музей. Архитектурният стил на изграждане на кулата напомня много за църковната архитектура.
Джамията „Ибрахим паша”

Намира се в централната част на
града и се отличава с вну¬шителният
си обем и въздействаща архитектура.
Още от самото начало около нея е изграден цялостен религиозно-обществен
комплекс, за който вече споменахме.
Ибрахим паша е строил джамия в „Хезар-
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Античният град Абритус

прекъсване проучванията в античния
град бяха възстановени през 1990 г. и
продължават и до настоящия момент.
През 1984 г. с решение на Министерския съвет територията на античния град
е обявена за археологически резерват. В
продължение на много години резерватът е един от 100те национални туристически обекти.
Момина чешма

Развалините в местността ”Хисарлъка”,
източно от днешния Разград, от векове са
привличали вниманието на минаващите
оттук, местното население ги ползва като
достъпен източник на строителен материал.
Първите археологически проучвания са
организирани от Анание Явашов през
1887 г. Системни проучвания започват
през 1953 г., отначало като спасителни, а
след това редовни. За периода 1953-1976
г. са проучени цялостно укрепителната система, помещения до северната и
западната порта на крепостта и голяма
перистилна сграда. Откритият през 1954
г. жертвеник, съдържащ името „Абритус”,
позволява на проучвателя проф. Теофил
Иванов да заключи, че това е именно
Абритус, чието местоположение е търсено дълго време от учените. Успоредно
с проучванията е извършена огромна
реставрационна дейност, която прави от
Абритус един от най-добре експонираните антични градове.
По време на дългогодишните проучвания са открити много материали, осветляващи живота в античния град. През
1971 г. е открито най-голямото в страната
златно късноантично монетно съкровище от 835 златни монети. След известно

Момина чешма се намира в центъра
на Разград - със скулптурна фигура на
млада жена в антично облекло, носеща
на рамо хидрия (съд за вода). Поставена е
върху новоизграден постамент с вградени чучури на мястото на по-рано съществувала чешма. Фигурата е чугунена отливка, внесена от чужбина в края на ХІХ
в. Същите чешми с различни постаменти
са намират в гр. Мишленице – Полша, с.
Долни Логотец и Връхник в Словения, а
може би и другаде.
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Разград днес
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Сдружение “Родно Лудогорие”
Министерство на образованието
младежта и науката
ПРОТОКОЛ

за класиране на участниците в националния конкурс-викторина,
посветен на 24-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”,
за ученически текстове, рисунки и мултимедиен проект,
организиран от сдружение “Родно Лудогорие”, със съдействието на МОН - 2009 г.
Теми:
1. Априлското въстание - 1876 г., и значението му за последвалата Руско – турска Освободителна война - 1877 – 1878 г.
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? (само за участници от І до VІІІ клас)
Днес, 15.06.2009 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Председател: Борис Илиев и членове: Христина Маркова, Ерхан Чаушев,
направи следното класиране:
Награди за есе
Първа група - от І до VІІІ клас:
І награда - 70.00 лв
Кристина Крайшникова – гр. Разград – ОУ „Н. Икономов” – VІ кл.
ІІ награда – 40.00 лв
Джейлян Дауд – гр. Силистра – СОУ „Юрий Гагарин” – VІІІ кл.
Красимир Николов - гр. Силистра – СОУ „Юрий Гагарин” – VІІІ кл.
ІІІ награда – 20.00 лв
Гюлджан Байрям – с. Комунига, ОУ „Васил Левски” – VІ кл.
Бригита Неделчева – гр. Дулово - ОУ „Христо Смирненски” – VІІІ кл.
Илияна Елиас – гр. Карлово – СОУ „Христо Проданов” – VІ кл.
Поощрителни награди – 10.00 лв
1. Симеон Ангелов – гр. Попово – ОУ „Любен Каравелов” – VІІІ кл.
2. Мария Азманова – с. Паничарево, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – VІІІ кл.
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3. Памела Мичева – гр. Исперих – ОУ „Христо Ботев” – V кл.
4. Емине Рамиз; Айсел Кязим; Наделина Недкова; Джанан Реджеб; Хюлия Хюсеин – ОУ
„Христо Ботев” – с. Веселец, обл. Разград – VІІІ кл.
5. Онур Шази – с. Цар Самуил, ОУ „Стефан Караджа” – VІ кл.
6. Йонка Банева – с. Садина, обл. Търговище – ОУ „Христо Ботев” – VІІІ кл.
Втора група - ІХ-ХІІ клас:
І награда – 70.00 лв
Сезент Филипов – гр. Силистра - СОУ „Ю. Гагарин” – Х кл.
ІІ награда – 40.00 лв
Мириям Кайряк – гр. Кърджали – ГПЧЕ „Христо Ботев” – ІХ кл.
ІІІ награда – 20.00 лв
1. Севилсин Шенол Сали – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – Х кл.
2. Вилиана Василева – гр. Тутракан – СОУ „Йордан Йовков” – Х кл.
Поощрителни награди- 10.00 лв
1. Михаела Георгиева – гр. Дулово – СОУ „Васил Левски” – ХІ кл.
2. Мария Краева – гр. Кърджали – ГПЧЕ „Христо Ботев” – Х кл.
3. Бенай Беян – гр. Тутракан – СОУ „Христо Ботев” – ХІ кл.
4. Любомира Димитрова – гр. Разград – ПГССХВТ „Ангел Кънчев” – ХІ кл.
5. Джейлян Шабан – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – ХІ кл.
Награди за стихотворение
Първа група - от І до VІІІ клас:
Първа награда – 70,00 лв
Берна Мустафова – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – ІІІ кл.
Втора награда - 40.00 лв.
Луиза Ганева – гр. Тутракан – СОУ „Йордан Йовков” – VІІІ кл.
Трета награда - 20.00 лв
Изабела Пламенова – гр. Силистра – СОУ „Н. Й. Вапцаров” – VІІІ кл.
Поощрителни награди - 10.00 лв
Айсел Кязим – с. Веселец, обл. Разград– ОУ „Христо Ботев” – VІІІ кл.
Марин Маринов – гр. Исперих – ОУ „Христо Ботев” – V кл.
Милен Маринов – с. Лъвино, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – VІ кл.
Илиясе Исмаилова – с. Сеново, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – VІІІ кл.
Втора група - ІХ-ХІІ клас:
Първа награда – 70,00 лв
Димитър Димитров – гр. Тутракан – СОУ „Христо Ботев” – ІХ кл.
Втора награда - 40.00 лв
Тихомир Ангелов – гр. Тутракан – СОУ „Йордан Йовков” – Х кл.
Трета награда - 20,00 лв
Михаил Табаков – гр. Кърджали – ГПЧЕ „Христо Ботев” – ХІ кл.
Поощрителни награди- 10.00 лв
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Пламена Йорданова – гр. Ямбол – ГПЧЕ „Васил Карагьозов” – ХІ кл.
Ембие Юсуф – гр. Кърджали – ПГИ „Алеко Константинов” – ІХ кл.
Днес, 15.06.2009 г., комисия за мултимедиен проект в състав:
Председател: Боряна Мекушина и членове: Наташа Ноева, Васил Кънев,
направи следното класиране:
Първа група - от І до VІІІ клас
Първа награда – 70,00 лв
Мария Стоянова – гр. Дулово – СОУ „Васил Левски” – VІІ кл.
Втора награда - 40.00лв
Еслин Каранасуф – гр. Тутракан – СОУ „Христо Ботев” – VІІ кл.
Трета награда - 20.00 лв
Кемран Керим – гр. Разград – ОУ „Ив. С. Тургенев” – V кл.
Поощрителни награди - 10.00 лв
1.Исмаил – гр. Поморие – ОУ „Христо Ботев” – VІІ кл.
2.Петьо Ковачев – гр. Враца – СОУ „Мито Орозов” – към затвора – VІІІ кл.
3.Десислава Асенова – с. Елховец, ОУ „Христо Ботев” – VІІ кл.
4.Мартина Гавраилова – гр. Варна – ОДК – ІІІ кл.
5.Цветелина Стефанова – гр. Кубрат – СОУ „Христо Ботев” – VІІ кл.
6.Иван Драганов и Йордан Грозев – гр. Раднево – СОУ „Гео Милев” – V кл.
Втора група - ІХ-ХІІ клас:
Първа награда – 70,00 лв
Даниела Калинова – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – ХІ кл.
Втора награда - 40.00 лв
Преслава Балканджиева и Преслава Станчева – гр. Тутракан – СОУ „Йордан Йовков” –
ХІ кл.
Трета награда - 20.00 лв
Габриела, Станислава и Явор – гр. Дулово – СОУ „Васил Левски” – Х кл.
Поощрителни награди - 10.00 лв
Десислава Кадикянова и Петър Патрашков – гр. Тутракан – СОУ „Христо Ботев” – ХІ кл.
Мартин Руменов – гр. Тутракан – СОУ „Йордан Йовков” – ІХ кл.
Красимир Коев, гр.Две Могили – СОУ „Св.св. Кирил и Методий”,ХІІ кл.
Светломир Цветанов – гр. Русе – СОУ „Възраждане” – ХІ кл.
Маринела Маринова – гр. Попово – ПГТЛП – Х кл.
Симона Лилова – гр. Сливен – ПМГ „Добри Чинтулов” – Х кл.
Днес, 15.06.2009 г., комисия за рисунка в състав:
Председател: акад. Светлин Русев и проф. Десислава Минчева
Като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:
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НАГРАДИ ЗА РИСУНКА
Първа група - от І до VІІІ клас
Първа награда – 70,00 лв
Венислав Каменов – гр. Враца – НУ „Софроний Врачански” – ІІІ кл.
Втора награда - 40.00лв
Росица Димитрова – гр. Силистра – СОУ „Н. Й. Вапцаров” – V кл.
Трета награда - 20.00 лв
Илия Илиев – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – VІІІ кл.
Поощрителни награди - 10.00 лв
Йоанна Тодорова – гр. Поморие – ОУ „Христо Ботев” – VІІ кл.
Елсер Мехмед – гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – VІІ кл.
Елис Капанджиева - гр. Силистра – СОУ „Ю. Гагарин” – VІІ кл.
Ирена Николова – гр. Силистра – СОУ „Н. Й. Вапцаров” – V кл.
Елис Ферадова – с. Смирненски, – ОУ „П. Р. Славейков” – VІ кл.
Втора група - от ІХ до ХІІ клас:
Първа и втора награда не се присъждат
Трета награда - 20.00 лв
Стелиана Димитрова – гр. Силистра – СОУ „Н. Й. Вапцаров” – ІХ кл.

София -1303
Осогово 60
Тел.02/ 929 6101
д-р А. Кънев :
/секретар на сдружение”Родно Лудогорие”/
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РЕДАКЦИОННО
Представяме Ви поредната книга на Борис Илиев – председател на КПД „Родно Лудогорие”
Да се представи автора е невъзможно:
краевед, театрал, юрист, изследовател, създател на два исторически похода, на прекрасно семейство.
Накратко - възрожденец и ренесансова личност.
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