Избори, избори...
„Духът е унизен
тогава, когато не
може да се съпостави
с друг дух, а трябва
да се съпостави със
силата на мускулите“.
А. Фол
Какво ли не преживяхме през изминалите „25 демократични години“. Мутри, приватизация, бели якички… Освободихме се от един
вид тоталитаризъм, но ни сполетя друг – мафиотският. Не случайно напоследък за характеристика на демократичните ни правителства най-често използваната дума е „задкулисие“, но с ново значение – този, който управлява отзад.
25 демократични години демократично избираме избрани избраници. Избори, избори и пак избори. Избори с предизвестени изборни резултати. И как не – нали политиката се оказа най-доходоносният бизнес. Избори на едни и същи хора, които създават
проблемите, а после щели били да ги решават. Съставят се правителства уж на националното спасение, а то се оказва на националното преразпределение. И отново избори, и отново спасение, и пак
преразпределение.
Наистина от Платон насам – нищо по-добро от държавата не е измислено за съвместното ни съществувание, но в нашия случай – и
за съвместната ни омраза. Стара поговорка е, че „сит на гладен не
вярва“, но защо гладният вярва на сития? Не че му вярва, просто
вярата у нас се търгува евтино – 20–30 лв. парчето. Докога? Докъде? Отговорът е, че в банкрутиралата ни държава с обезлюдени
села, празни училища и бивши предприятия живеят не само бедни
духом и предвидими избиратели. Не е истина, че ние, неемигриралите, сме „лош човешки материал“. Подобни квалификации са
нескопосан опит на т.нар. политически елит да ни внуши чувство
за малоценност. Напротив, по неписан природен закон маята на
този народ не емигрира. Иначе страната ни отдавна да бе заличена
от картата на света.
Всяка година от университетите излизат хиляди знаещи, можещи
и свободомислещи млади хора. Те са наясно, че ако съединението
не направи силата, то знанието може да я направи. Нещо повече,
знанието може да победи силата. Невежата, самодоволната, арогантната сила. И скоро ще дойде ред да изберем тях, тези, които
ще сложат край на посредственото управление на държавата. Тези,
които ще поискат не само да живеем добре, но и да има за какво да
живеем.
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Интервю
на д-р Анатолий Кънев
с проф. дин Иваничка Георгиева
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Благодарим Ви, че се съгласихте на
това интервю. Вие сте доказан историк-етнолог, учен и преподавател. Историята наука ли е, или разказ за миналото? И кога един народ се обръща
към миналото си: в периоди на апогей
или когато помръкнат идеалите?

помощта и сдружаването, в кооперирането, в традициите и обичаите.

Миналото трябва да се познава и да се
уважава. Защото не само победите е необходимо да се помнят, но и разгромите не
бива да се забравят. Така историята възпитава качества като човеколюбие, любов
Историята е наука със своите закони и към земята, любов към род и родина, тометодология. Но тя е и разказ за събития, лерантност, съпричастност, съчувствие,
герои, подвизи, падения, разруха и вели- разбиране на другите и т.н. Намирам, че
чие, за империи и революции. Всяко съ- историята не е учителка на народите. Не
битие може да бъде поднесено интересно, знам някой да се е поучил от нея, смятам,
за да събуди любопитството, също и като че това е и невъзможно. Няма повторепоучителен разказ с определено внуше- ние на събитията, всяко поколение има
ние, дори притча. „Историята е паметта свои разбирания, свои идеи, то изминава
на живота“, както е казал Цицерон. Затова самостоятелно и лутайки се житейския
е нормално при всеки спад да потърсим си път. Всяко поколение има свой специнякаква опора, с помощта на която да пре- фичен облик, то запазва и предава ценодолеем кризата и затова най-често обръ- ностите, духа, манталитета, унаследенищаме взор към миналото, оттам да почер- те през вековете качества. Именно тези
пим сила и гордост. Нашият исторически ценности, заедно с историческото знание,
опит е изработил механизъм за оцеляване определят поведението при дадени оби той е много прост. Българите намират стоятелства, а не „уроците“ на историята.
своята опора в семейството, във взаимо-

Иваничка Георгиева с дъщеря си Мартина в дома на питропа Киро Грудов, неговата жена Кереки и синът им Георги, с. Българи, 2001 г.
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Кога у Вас се появи интересът към историята и как започнахте следването
си в Историческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“?
Интересът ми към историята се появи
още в ученическите години. Беше ми любопитно какъв е бил животът на хората в
миналото. Още тогава започнах да възприемам историята като „точна“ наука,
със своя логика, в която всяко събитие
има причина за възникване, развитие и
следствие. Разпространено мнение беше,
че историята е зубраческа наука, сух сбор
от дати и събития. Още повече, че тогава беше времето на техниката, химията,
строителството, а историята нямаше
особен престиж. Но аз си давах сметка, че
не бих могла да имам професия, която не
обичам.
Има ли неща в съвременната история
и етнология, които трябва да се премълчават?

Среща в музея в с. Чернополе,
АР Крим, 2006 г.

Според мен хората трябва да са информирани. Свидетели сме как някои събития
не се споменават, други се идеологизират. Нищо не остава скрито, все някога
скритото излиза наяве. Фактите е редно
обективно да се анализират и обясняват.
Когато става въпрос за етнографските
проучвания обаче, има неща, които в определени случаи е неудобно да се съобщават, защото са твърде лични и по някакъв
начин биха оскърбили хората, които ги
споделят.

в нашия живот има унаследени и все още
живи традиции с отрицателен знак – например отношението към децата без родители, особено т.нар. „незаконородени“,
към неомъжените, към хората с увреждания и много други. Традициите не бива да
се разглеждат само като нещо закостеняло, те непрекъснато се обогатяват и преосмислят, изпитват влиянието и на други
култури. Освен това всяка епоха може да
създаде свои традиции. Традициите се
Ние, съвременните българи, следваме пораждат от някаква потребност на обли вековните си традиции, уважаваме ществата в даден момент. Оцеляват онези
ли ги? Или етнологията се е превърна- от тях, които отговарят на някаква необла в екзотична наука, не особено инте- ходимост. Времето е проверка за тяхната
ресна за широката публика?
жизненост. Налагането на едни традиции
Традициите са част от културата и пове- и преследването на други завършва безусдението на всеки народ. Те не винаги са пешно. Такива бяха опитите да не се празсамо добри, т.е. полезни за обществото. И нуват Коледа и Великден, а да се създадат
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Проф. Иваничка Георгиева със съпруга си Христо Юскеселиев по време на теренно проучване
в разговор със Стана Петкова от с. Кости в Странджа, 2005 г.

жената, на която в традиционното общество дори имените дни не са отбелязвани.
Или св. Валентин – един безспорно чужд
празник. По-голямата част от обществото
го отхвърля като католически, младежта
обаче не се интересува от това и го празнува, още повече, че съвпада с Трифон
Зарезан. Защото днес младите са свободни, а не както в патриархалното общество,
и могат да изявяват свободно своята любов. Тоест еманципираността на жената и
младежта в съвременното общество пораждат тези празници.

нови празнични ритуали. Например Бъдни вечер се отбелязваше само в тесния семеен кръг, защото в своето семейство, по
думите на Христо Ботев, българинът е бил
винаги свободен. При социализма се налагаха политически празници. Колко останаха? Един-единствен празник остава
безспорен, защото обединява българската нация – 24 май, Денят на българската
просвета и култура.
Кои празници остават, кои отпадат, кои
нови навлизат? Празнуването на 8 март,
което беше въведено при социализма, бе
отхвърлено при демокрацията, макар и
празникът да не е политически. Хората
обаче го празнуват и не се интересуват
от политическото му тълкувание. Защото той отговаря на една потребност, къде
сполучливо, къде не, да бъде почетена

Светът се глобализира, но едва ли процесът ще обхване всички сфери. Винаги
външните влияния се пречупват през етническата специфика. Достатъчно е да си
припомним културата през Възраждането – облекло, интериор, храна и т.н. Днес
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Иваничка Георгиева като аспирантка с Дечо Куртев в ромската махала в Сливен, 1965 г.

ни опознаване, което пък е един от пътищата за взаимното разбирателство.

повече от всякога изпитваме силни външни влияния, особено осезаеми в областта
на техниката и материалната култура, което от своя страна пряко се отразява върху
нашия бит. В условията на интернета и
електронните медии светът изгуби своите очертания и стана „досегаем“. Хората
приемат само онова, от което се нуждаят,
което е близко до техните вкусове и представи, и отговаря на техните разбирания.
Традицията присъства по друг начин в
културата на ХХІ в. Колкото и да смятаме себе си за модерни, ние носим своето
наследство и го откриваме в мисленето и
поведението си – като се започне от личния живот и се стигне до политиката.

Има ли хиатуси в етнологията?

Разбира се, че има. Липсва изворов материал за миналото. По-лошото е липсата на
отношение към запазването на неговите
материални носители. Не ценим нашите
лични и семейни архиви, унищожават се
като ненужни стари снимки, документи,
което също е въпрос на възпитание. Да
се записват семейни и лични спомени,
истории на селището, да се прави родословие – ето един начин да не се прекъсва
връзката между поколенията и да се възЗа съжаление, етнологията като наука ос- питава уважение към предците. Нали житава малко позната. А тя има своето мяс- вотът на всеки човек е един непрочетен
то, защото би могла да хвърли светлина роман.
върху много от явленията, които се случ- Известно е, че наши ценности се пазят
ват. Поради различни причини ние не по- в чужди музеи и архиви – Лондонското
знаваме „другите“, а етнологията е опит за евангелие, Манасиевата хроника... Дано
диалог между културите и за взаимното не стигнем до положение да търсим на6

шите образци, в това число и на песенния
ни и танцов фолклор, в чужбина.
Настоящият брой на списание „Път“
се издава във връзка с 18-ия традиционен поход „По пътя на Бедреддин“. Знаем, че в района на Лудогорието, свързан
с нашите походи, сте работили по програма „Гетика“ с проф. Ал. Фол. Какво
Ви е впечатлението веднъж от него и
от резултатите на това изследване?
С проф. Ал. Фол съм работила успешно и
с голямо удоволствие. Той беше не само
изключителен ерудит, но и рядко срещан
добър ръководител. Обичам такива ръководители! Той не „ръководеше“, т.е. не
командваше – даваше ми пълна свобода,
гласуваше ми пълно доверие и аз работех
с отговорност и ентусиазъм. Възложи ми
да създам проблемна група по Историческа етнография в Института по тракология, която да разгледа тракийската култура от позициите на етнологията и да покаже приемствеността между античната
и българската култура. В резултат на тези
проучвания излезе книгата „Тракийска
етнология“, С., 1999. През 1975 г. проф.
Ал. Фол ми повери ръководството на студентски експедиции за проучване на Родопите по програма „Родопи“.

Проф. Александър Фол по време
на експедиция, 1972 г.

и т.нар. Възродителен процес. От различни институции искаха час по-скоро
да публикувам материалите, за да докажа
българския произход на алианите. Сами
разбирате, че без задълбочено проучване
Но понеже Вие се интересувате за рабо- на историята, демографията, езика, без
тата ми по програма „Гетика“, на нея ще се сравнителен етнографски и лингвистиспра по-подробно. В района на Лудогори- чен материал нищо такова не би могло да
ето проучвахме етнографията на българ- се докаже. Задържахме материала, даже
ските алиани в селата Мъдрево и Бисерци. го скрихме, без да имам представа какво
Беше изключително интересно, защото за ще стане, само едно ми беше ясно – че не
пръв път наблюдавах една съвсем непо- съм в състояние да публикувам подобни
зната култура. Работата вървеше успеш- твърдения. Материалите можеха да се изно, хората ни приемаха добре. Нещо по- ползват идеологически, за да се доказват
вече, те за пръв път празнуваха по своята най-различни тези. Обаче щом настъпи
традиция празника Хъдрелез. С помощта промяната, веднага издадохме книгата
на местни учители бе събран изключи- „Българските алиани“. В нея за пръв път
телно интересен материал. Ще споделя бяха публикувани етнографски материанещо, което не съм казвала досега. Започ- ли, без внушения за етническото потекло
на преименуването на българските турци на къзълбашите. Събраната теренна ин7

Интервю с Хюсеин Сивриев по време на празника Хъдрелез в с. Мъдрево, Разградско, 1982 г.

формация можеше да послужи като основа за по-нататъшни обективни научни
изследвания.

интернет? Смятате ли, че формата
на походи и конкурси е подходяща за съвременния млад учен?

Работата ми с алианите отговаряше на
моите разбирания за необходимостта да
изследваме етническите и етноконфесионалните групи у нас. Защото ние живеем
с тях в продължение на столетия, а не ги
познаваме. Затова още през 70-те години
на ХХ в. започнах да възлагам на студентите да правят проучвания и да пишат дипломни работи за тези общности, което в
тогавашната наука не се допускаше по идеологически причини. По такъв начин след
1989 г. вече имахме изградени добри специалисти по етническата проблематика.

В съвременния глобализиращ се свят значението на историята и етнологията нараства, защото тези две науки спомагат,
освен да се запази нашата идентичност, да
опознаем и да се приобщим към останалите народи. Заедно с други хуманитарни
науки тези процеси започват още от училище. Не приемам нашия нихилизъм, изрази като „скапана държава“ – за държава, отвоювана с цената на хиляди жертви.
Едва ли има народ, който да е изпълнен
с такива негативни чувства към самия
себе си. Освен това медиите непрекъснато налагат клишета, които, откъснати от
контекста, допълнително влияят върху
образа на самите нас – че сме мързеливи,
негостоприемни, нетолерантни, че трябва да се учи, за да не се работи и т.н. Нека

Какво да се направи, за да стане популяризирането на историята и етнологията интересно във времето на
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Научна експедиция в Турция, 1995 г. От ляво на дясно: прави – проф. Цветана Георгиева,
доц. Красимир Стоилов, Бети Маврова, Огнян Липовски; седнали – Меглена Кусева,
проф. Иваничка Георгиева, доц. Антонина Желязкова, Донка Димитрова

и антична литература; същото се отнася и
за другите епохи.

се предпазим от подобни обобщения, без
оглед на времето и обстоятелствата, и да
не забравяме, че светът е пъстър и се срещат всякакви хора.

Датите и събитията са канавата на историята. Тестовете по история я схематизиПреподаването по история е част от из- рат, не дават възможност да се усети дуграждането на българската идентичност. хът на епохата. В това отношение етнолоВсеки факт и явление се ситуира в прос- гията би помогнала извънредно много. За
транството и времето. Трябва да се изя- съжаление, тя не се преподава в училище.
снят причините, които са го породили, Затова намирам за изключително поди факторите за неговото развитие. Зад ходящи организираните от Вас походи и
всички събития трябва да се види чове- конкурси.
кът. И тук е ролята на етнологията, която
Имаме много добри научнопопулярни и
„очовечава“ историята. За да стане истоигрални исторически филми. Защо да не
рията по-понятна и близка на съвременсе прожектират на учениците и след това
ното поколение, смятам, че би било добре
да се коментират? Целта е да се създаде
преподаването ѝ да се синхронизира и с
интерес.
други хуманитарни науки. Имам предвид,
когато се изучава история от определена Смятам, че историята би станала по-инепоха, тогава да се изучават и литератур- тересна, ако учениците се запознават с
ните произведения от същата епоха, на- житейския път на емблематични личнопример история на древна Гърция и Рим сти. Чрез тях може да се очертае по-пъл9

Церемония по награждаване с почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента, 2005 г.
От ляво на дясно: проф. Георги Бакалов, проф. Иван Илчев, проф. Иваничка Георгиева,
акад. Васил Гюзелев, проф. Цветана Георгиева, проф. Милияна Каймакамова,
проф. Пламен Митев, проф. Тотко Стоянов

нокръвно една епоха, която да стане поблизка и по-разбираема. Подходящ пример в случая са имена като Стефан Стамболов и Петко Каравелов. И не само.

възродим забравени традиционни занаяти за района. Осъществима ли е
тази наша амбиция и какво бихте ни
посъветвали?

Много успешно би било младите хора да
започнат от своята родова история. Обикновено нашата семейна памет стига до
трето поколение. Опитът ми показва, че
младежите се ентусиазират, когато трябва
сами да проучат своето семейство и род,
да запишат спомени и разкази на своите
роднини, да проучат църковните книги
и регистрите в общините. Респектът към
семейната история ще породи, надявам
се, любопитството у всеки млад човек към
неговото потекло и ще изгради респект
към миналото на неговите предци.

Приветствам най-горещо подобни инициативи. Животът така бързо се променя,
че материалните предмети изчезват и се
забравят. Осъществяването на подобни
идеи ще запази в нашия културен фонд изчезваща култура. Нека се събират образци
от материалната култура, но и да се описва технологията на тяхното изработване.
И то във всички сфери – занаяти; работата в дома, като обработване на вълна,
памук, лен, плетене, бродиране, тъкане,
месене на хляб, приготвяне на храна; билкарство; народна медицина и още много
други. Ето тук отново могат да бъдат привлечени млади хора. И съм убедена, че
все още има какво да се събере от пъстрия
етнически терен на проучвания от вашето
сдружение регион.

Нашето сдружение в момента изгражда интерактивен културен център в
с. Свещари (Мумджилар). Целта е да
10

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МИТОЛОГИЯ
Иваничка Георгиева
Една страна, която няма легенди,
казва поетът, е осъдена да умре.
Възможно е. Но един народ, който не
би имал митове, би бил вече мъртъв.
Ж. Дюмезил

Етимологията на думата „мит“ (от
гр. mythos – слово, разказ, предание) не
разкрива същността на явлението. По въпроса за произхода и същността на митологията съществува и огромна литература, която отразява интересите на много
учени от XIX и XX в. Съвременните изследвания дават основание митът да бъде
определен като фантастично, неосъзнато
художествено повествование, създадено
от въображението на хората, в чиято истинност те вярват, и което обяснява по
своеобразен начин реални явления и процеси в природата и обществото.
Твърде характерно за митологията е,
че тя съединява все още слабо диференцираното синкретично единство между
неосъзнатото поетично творчество, примитивната религия и зачатъчните форми
на донаучни представи. Митът като феномен на светоусещането и световъзприемането намира израз в различни форми – песен, показ, действие, разказ, обред
и т.н. Но при всички тези случаи той има
текстов израз в смисъла за семиотичното
понятие на текст.
Митологията не е тъждествена на
религията. Тя има други корени на зараждане, макар и по-късно да се свързва
11

Сътворението на света. Стенопис от църквата „Свети Архангел Михаил“
в с. Студена, Пернишко, ХІХ в.
Снимка: Христо Юскеселиев

с религията, та дори и да се използва като
идейно обосноваване на религиозно-магически обреди. Митологията отразява
стремежа на човека да обясни и подчини
света, макар и съобразно своите ограничени възможности. Затова и стихията на
митотворческия процес е пропита с увереност и оптимизъм, с жизненост и целеустременост.
Специфична функция на мита е моделирането. „Примитивният“ човек моделира света с помощта на въображението,
с което запълвал празнотите в човешкото

познание, както и противоречието, което
възниква от неразвитата степен на познанието и ограничената обществена практика.
Митологичните представи и образи
не съществуват изолирани и разхвърляно. Същността на осмислянето и моделирането на света – една от функциите на
митологията като мироглед, е организирането на елементите на космоса и обществото в система.
Митът е и дълбоко социален, защото
той изпълнява важна роля в хармонизи12

Релеф на Тракийски конник от
Глава Панега, Луковитско.

рането на отношенията между индивид
и общество, между социалната група и
природната среда. Той обяснява и санкционира съществуващия космически и
социален ред в това разбиране, което е
свойствено за дадена историко-стадиална
култура. При това митът обяснява реда по
начин, който цели не неговото разрушаване, а поддържането и утвърждаването му.
Във времето, когато митологията е
мироглед, нейните фантастични по същината си образи не се схващат като фантастични. За създателите и носителите
на мита, за живеещите в него и в неговия
свят тези образи са реални. За осъзната
фантастичност в мита може да се говори
едва когато той е изживян в съзнанието,
макар и фолклорът да използва целия запас от наследени митични образи.
Вярата в достоверността на информацията, която се съдържа в мита, е важен
13

структуроопределящ признак на неговата
същност като явление. Истинската митология е основана, а е и невъзможна без
безпрекословната вяра в нейните образи.
Вярата в истинността определя и жизнеността, и функционалността на мита. Отпадне ли тя, той вече престава да съществува като такъв и може да се приема като
символизъм, метафоризъм и т.н., придобива преносен смисъл, става алегория.
Съвременното значение на думата „мит“
често отразява именно този момент, когато вярата в истинността на мита е преодоляна, а той се възприема като нереалност, фантазия и противопоставяне на
действителността (в антитезата мит – реалност).
Като важна структуроопределяща
черта на мита трябва да бъде посочен и
неговият етиологизъм, неговата обяснителна функция, чрез което той отговаря

Отиване при врачката. Стенопис от църквата „Рождество Богородично“
в Рилския манастир, средата на ХІХ в.
Снимка: Христо Юскеселиев

самата действителност. В мита, за разлика от други семантични категории, е налице субстанциално (буквално) тъждество
между образа на вещите и самите вещи, а
не отражение на вещите в техните образи.
Митът хронологически се прикрепя
към идеалното доисторическо, към първоначалното време, макар хронологията
да е илюзорна, защото той осмисля такива явления, чието действие протича и сега
или резултатът от които има значение за
настоящето и бъдещето. Митът винаги
е свързан с минали събития, но те се извършват в определено време, образуват
постоянна структура, която е едновременна за минало, настояще и бъдеще.
От съвременна гледна точка митологичното мислене е парадоксално, но не и
„примитивно“, тъй като успешно се справя със сложни класификаторски задачи.
То притежава гъвкавост, която го прави
способно за анализ и класификация, да
решава логически задачи, макар и по околен път. То оперира с бинарни опозиции и
разрешава контрастите и конфликтите (в
случая илюзорността е без значение) чрез

на определена историко-стадиална степен на потребността за познание и обяснение на света и социалната среда. Митът
безспорно е първият израз в съзнанието
на човека на причинната връзка между
явленията. Той съдържа първия, макар и
наивен, опит да бъде обяснена, опозната,
но и овладяна действителността. Затова
много изследователи го определят като
примитивна „наука“, първобитна натурфилософия, която задоволява каузалната
потребност на човека.
Митотворческият процес е тясно
свързан с някои особености на архаичното мислене, а сред тях преди всичко с
неговия конкретно-образен начин (без
символи, знаци), със силно влияние на
емоционалната сфера. Неразривността
на архаичното съзнание определя и друга
главна особеност на мита – съвпадението
между смисъла и значението на явленията
и процесите. Това, което се изобразява в
мита, реалност, а не символ, знак или значение, то „е“, а не „значи“. Митът е такава
конструкция, в която идейната образност
на действителността е продиктувана от
14

народи, все пак те притежават и известно
етническо своеобразие. Всяка митология
отразява конкретната природна среда,
социално устройство и историческа съдба на народа – условия, поради които египетската митология „не е могла да бъде
почва или материнско лоно за гръцкото
изкуство“.
Когато митологията (като сложно
идеологическо образувание от слети познавателни, религиозни и художествени
елементи) престава да бъде цялостна мирогледна система, посочените елементи
засилват своето значение и прерастват в
обособени и задълбочаващи различието
си системи – изкуство, религия и др. Това
обаче не означава, че митологията изчезва напълно. Своето безсмъртие митичните герои получават тогава, когато престават да бъдат обект на преклонение. Те се
превръщат в художествени образи, които
продължават да живеят в света на изкуството – независимо дали е създадено
анонимно или от професионални творци.
Запазването и подхранването на митовете е процес, който не изчезва напъл-

медиация, чрез намиране на митологични
посредници (или медиатори).
Развитието на човешкото общество
изменя и митологичното съзнание в посока на формиране на религиозно съзнание, както и други форми на обществено
съзнание (философия, морал, изкуство)
и жанровете на народното художествено творчество. Митът все повече изгубва неразчлененото единство между су
бективно и обективно. Митичният образ
става символичен заместител и представител на определени социални и природни обекти, т.е. фантастичните същества
стават не само реално съществуващи за
хората, но и символи за определени стихии и социални явления.
Митовете на различни народи, независимо от специфичните им елементи или
обагреност, показват поразително сходство. То се дължи на еднаквите средства,
чрез които се подхожда към познанието
на света, и на еднаквостта на най-важните
явления, които изискват осмисляне. Но,
независимо че се срещат типоло
гични
образи и представи, присъщи на много

Св. Илия. Стенопис в черквата „Св. Лука“ край Рилския манастир.
Снимка: Михаил Енев
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Кереки, дъщерята на последната нестинарка баба Злата, облича Иваничка Георгиева
в народна носия, характерна за с. Българи, 2003 г.

самия човек. Както бе посочено, употребата на съчетанието „българска народна
митология“ е твърде условно – касае се не
за митология като форма на обществено
съзнание, а за онази система от митологични представи и образи, която се влива
в духовната култура и светоглед на българите и запазва своята жизненост докъм
края на XIX в., а на някои места и до началото, та дори и до средата на XX в.
Много от явленията и процесите на
българската митология биха останали
непонятни, ако се разглеждат откъснато
от формирането на българския мироглед
през Средновековието. Върху последния
особено силно влияние имат християнското учение и църква, обосноваващи
божествения принцип в създаването, уп
равлението и съществуването на света и
обществото. Но както показват редица
изследвания, той изпитва силно влияние
и на различните ереси, отразени и в апок-

но и в по-късните общества, независимо
че при тях по-висши религиозни системи
използват често образи от предшестващи
митологични системи. Но това е процес,
който е породен от други условия и има
други подбуди, поради което не бива да
се отъждествява със стихийно-неосъзнатото митотворчество. Елементи от този
процес се запазват и във всекидневието на
човека от съвременното общество, когато
на равнището на всекидневното съзнание
съществуват условия, подхранващи този
процес, още повече, че невинаги се мисли
само с логически категории и обобщения,
а често и емоционалната сфера е твърде
силна.
***
Българската народна митология е
част от традиционния мироглед, разглеждан като система от най-общи възгледи на
българския народ от доиндустриалното
общество за природата, обществото и за
16

Изображение на змия върху обредни хлябове. Краят на XIX – началото на ХХ в.
Етнографски музей – ИЕФЕМ – БАН

е принудена да проявява търпимост към
народното мислене, да се приспособява
към духовния свят на народните слоеве.
Затова на първо време тя води борба срещу външните прояви на езическия култ
за налагане на християнската обредност,
докато езическите вярвания твърде често
остават незасегнати.
В процеса на изграждането на българската народностна култура със своите
културни и светогледни системи участват славяни, прабългари и късноантично
население. Техните езически традиции и
наследство, независимо от борбата, водена срещу тях от християнската религия и
църква, не само участват в етногенетичния процес, но и запазват в една или друга
степен своята жизненост. Те са благоприятна почва за подхранване на антицърковни настроения. Продължават да се извършват езически обреди и да се почитат
природни явления независимо от тежките наказания, които се предвиждат в тези
случаи. Вярата в наличието на добри и зли
същества съдейства за подкопаване на
християнския монотеизъм и за укрепване
на дуалистичния светоглед. В резултат на

рифите и съчиненията с еретическо съдържание, които имат своето място в духовния живот и интереси на средновековния човек. Възникнали върху основата на
древни митологични легенди, старохристиянски предания, източни дуалистични
вярвания и изпитали силното влияние
на народните представи, апокрифите съдействат за формирането на специфични
светогледни идеи и убеждения.
Несъмнено влияние върху формирането на мирогледа оказва античната философска традиция, възприета с посредничеството на Византия. Чрез съчиненията на античните мислители българското
общество влиза в контакт с редица естественонаучни рационални знания за
космоса. Макар и пречупена през хрис
тиянския светоглед, тази древност съдейства за разпространение на възгледи,
противоречащи на официалната християнска догматика, и поддържа елементите
на една езическа мисловност.
Ортодоксалната църковна институция, която през IX–X в. има борчески
характер против езичеството за утвърждаване на новата християнска религия,
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Дървото на живота. Мотиви върху шевица от риза. Самоков.
Етнографски музей – ИЕФЕМ – БАН.
Снимка: Христо Юскеселиев

функция на българската църковна институция, която, загубила функцията на крепител и опора на държавата, става найобхватната социална организация. Това я
прави фактор и изразител на етническото и социалното разграничение между
българи и поробители. През този период
езическите представи сякаш са по-оживени, а църковната институция изоставя
борбата срещу тях, тъй като главната ѝ
задача е „спасението на душата“ от вярата на поробителя. Тя изпълнява ролята
на етнически стабилизатор. Християнската принадлежност на българите става

тези процеси се достига до своеобразен
етнокултурен феномен – синхронно съществуване за продължителен исторически период на християнство и езичество,
означаван в литературата с термина „битово християнство“, или „християнизиран паганизъм“. Езическите представи се
вплитат в християнския модел на народ
ната култура. Българинът се чувства християнин и християнското му съзнание определя неговото поведение, морал и ценностна система.
Османското
нашествие
внася
същест
вени изменения в социалната
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еднозначна на етническа принадлежност.
Църквата поддържа будно народностното съзнание и съдейства за запазването
на българските традиции и исторически
спомен. Създава се близост между църква и народ, което, наред с богослужението на разбираем език, демократизира
църковната институция. Една от чертите
на този демократизъм е търпимостта към
битовото християнство, с което се обяснява запазването на митичните представи. В тази сложна историческа ситуация
църквата придава по-голямо значение на
християнския морал и поведение, отколкото на теологичните концепции. Само
по този начин бихме могли да обясним
силното християнско съзнание при слабо християнско познание. Затова и през
следващите векове паганизмът си остава
дълбоко присъщ на българската религиозност.
Повратен момент за мирогледа настъпва през Възраждането. Борбата против суеверията, подета едва тогава, има
за цел да се надделее над едно или друго
суеверие, влизащо в разрез както с християнската религия, така и с тенденциите
на съвременния живот. Започва процес на
постепенно отпадане на езическите представи от мирогледа на възрожденското
общество, което търси нови знания.
Митологичните образи не изчезват,
напротив, те се запазват, но все повече загубват мирогледната си функция – в тях
не се вярва, приемат се именно като художествени образи с определено естетическо съдържание. Отпадане на мирогледната и запазване на естетическата функция на митологичните образи отразява
фактът, че естетическото пре
творяване
на света е белег за освобождаване на човека от съзнанието, че неговият живот и бъдеще зависят от митологичното схващане
и обяснение на природните и социалните
условия, при които той живее. Този процес обаче не е еднократен акт, а твърде

продължителен и при това своеобразен,
върху който влияят различни фактори.
По всяка вероятност има различни
преходни състояния. Например през един
период митологичните явления запазват
мирогледната си роля в една пасивна форма, в тях не се вярва, но не се отрича напълно тяхната реалност за миналото.
Разглеждани в диахронен план с оглед на генезиса, митологичните представи в българската народна митология
ни отвеждат към най-древните етапи от
формирането на човешкото съзнание.
Те отразяват първите опити на човека да
обясни света, да намери своето място в
него, да си създаде цялостна концепция
за него. Много по-рано от XIX в., времето, от което произхожда нашата основна
информация, тези елементи отдавна са загубили своя първоначален смисъл. Типологичната близост на образи и представи
от най-различни народи показва общите
закономерности в развитието на човешката култура и съзнание.
***
Българската народна митология е
сложно многостадиално и многопластово
етнокултурно явление, резултат от наслояване, преплитане и взаимодействие
между митологемите на етносите, от които се формира българската народност. Тя
образува обособен пласт в мирогледа на
българското средновековно общество.
Унаследените митологични представи и образи не съществуват обаче изолирано, разхвърляно и несистемно. Те са
интегрирани в мирогледната структура
на средновековното българско общество,
преплитат се с по-късни наслоения, осмислят се съобразно новата епоха и нейната идеологическа система. Митологичните представи са в своеобразно равновесие с християнската религия, преплитат
се с нейните представи и така съжителст19

Баене от самодивска болест, с. Гега, Петричко
Снимка: Христо Юскеселиев

ват. Включването на митологични образи
в християнството допринася и за тяхната
устойчивост. Ортодоксалната църковна
институция, която по силата на различни причини не е в състояние да изкорени
езическата обредност и вярвания, особено тези на всекидневно равнище, ги вплита в своята система и преосмисля според
християнското учение. Така при едно
християнско мирогледно възприемане
на явленията тя обективно съдейства, за
да се запази паганистичният комплекс
при много обреди, обичаи, празници и
поверия. Същественото в този процес е
20

цялостната промяна в типа мирогледна
система, тъй като християнската религия
моделира по друг начин света, обществото и поведението на човека.
Устойчивостта на митологичните образи и представи в българската духовна
култура и светоглед трябва да бъде обяснена с обстоятелството, че в доиндустриалните общества продължават да бъдат
налице условия, които подхранват народната фантазия и въображение и които
благоприятстват за митотворчество, а и
за поддържане на вярата в свръхестествени митични същества и сили.

Българската народна митология показва богатството си на широка етническа
основа. Тя функционира в цялата историческа етническа територия, върху която
се формира, и убедително демонстрира
единна структура, състав, идейно съдържание и битуване. Но едновременно с
това показва и подчертана вариантност,
която би могла да се разглежда като нейна
особеност. Общобългарската основа не
съществува в някакъв „чист вид“, а винаги
се пречупва в локални варианти, без обаче
това да променя нейния основен характер.
Това явление отразява по своеобразен
начин конкретно историческия, социалния и културния развой на нашия народ.
Изградена на единна мирогледна основа
въз основа на системите на етническите
субстратни компоненти, тя притежава
общо идейно-мирогледно и естетическо
съдържание и състав. Други фактори обаче като феодалната обособеност и разпокъсаност, слабите икономически връзки,
доминиращото натурално стопанство, а
през известни етапи и липсата на държавна институция, както и вече разгледаната
особена социална функция на българската църква през вековете на чуждестранното потисничество, показват, че липсва
обективна основа, която да тласка към
унифициране на локалните своеобразия.
Тази вариантност съществува успоредно с общобългарското ядро на системата (или по-точно като негова конкретна
изява) и се проявява както в терминологичното богатство, така и в отсъствието
или наличието на някои образи, белези и
представи, а и в динамиката на процеса на
разложението ѝ. Локалната специфика би
трябвало да се обясни преди всичко със
спецификата в социалния процес, който в рамките на цялостната историческа
територия позволява в отделни райони в
мирогледа на хората да се запазят някои
от формите и белезите, наследени от етническите компоненти, докато в други

райони те се изменят по-бързо. Времето,
към което се отнася достъпният засега
изворов материал, е твърде късно (XIX в.)
и поради това трудно би могъл да бъде характеризиран цялостният хронологичен
и регионален развой на процеса в общобългарски мащаб.
Измененията в народната митологична система са част от цялостното развитие на българската народна духовна
култура и светоглед. Качествените промени започват да възникват през Възраждането, но те не протичат навсякъде еднакво и не засягат в еднаква степен отделните
социални категории. Вече бе изтъкнато,
че този процес е най-интензивен в онези
райони, където социално-икономическото развитие е по-бързо, а по-бавен там,
където стопанството все още запазва своя
натурален характер, където общественият живот е по-затворен в рамките на
отделното селище. Измененията засягат
предимно градското население, до
като
селската среда продължава да бъде основният хранител на митологичните и демоничните образи и вярвания. Сред градските жители християнската религия и
църква имат по-голям обществен авторитет и заемат по-голямо място. Християнското поведение, дори и във външните му
форми, е съставна част от поведението на
градското население. Рационалните знания вследствие на проникващата просвета също заемат по-голямо място в тази социална среда и като резултат сравнително
по-бързо отпадат вярванията в митични и
демонични същества.
Промяната на традиционната мирогледна система при селското население е
процес, който протича по-активно в края
на XIX и началото на XX в., и то в по-различен вид. Най-голяма устойчивост проявяват митологичните и демонологичните представи.
Между отделните етнографски райони, както и между социалните слоеве, се
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Германчо. Кукла от обичай за дъжд от
с. Кичево, Варненско
Снимка: Христо Юскеселиев

проявява в съчетание с определено обредно или магическо действие (показателни
са случаите при различни лечебни прак
тики, предсказания и др.). Културно-битовата традиция също е мощен фактор,
който определя съществуването на мирогледа като устойчива система през един
продължителен период. Битовата среда, в
която се осъществява и приемствеността
на представите и знанията за света, съдейства за тяхното запазване и относително продължително функциониране.
Разложението на традиционната мирогледна система става подчертано интензивно към края на XIX и началото на
XX в., когато най-активно са засегнати
представите за социалното устройство и
космогонията. Тогава отпадат окончателно митологизираните представи за космическите елементи, за да останат в последното, но твърде устойчивото им прибежище – фонда на художествената кул
тура. По-значителни са измененията през

забелязва различие не само в динамиката,
но и по отношение съдържанието на митологичния пласт. Най-напред, вероятно към средата и края на XIX в., промени
настъпват във вярванията за природата,
атмосферните явления, от които отпада
религиозният елемент, а рационалният
се засилва бързо с разширяване на опита и знанието. Тези вярвания се запазват
по-дълго там, където са здраво свързани
с определени обичаи и където съхраняват
устойчива социалнопсихична подкладка,
тъй като е известно, че вярването, скрепено с обичая, проявява по-голяма устойчивост. В началото на XX в., с изменение на
мирогледа, вярването отпада от обичаите,
които продължават да изпълняват своите
естетически, социално-нормативни, етнически и други функции. Макар че вярването в митичните образи отпада, при жизненоважни обстоятелства, при наличието на
определени социални условия, а и слабо
рационално познание и опит, то отново се
22

Смъртта. Стенопис от черквата „Успение Богородично“
в с. Крайници, Дупнишко, XIX в.
Снимка: Христо Юскеселиев
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Дърво с парцалчета край гр. Ардино, където се извършва магически лечителен обред.
Снимка: Христо Юскеселиев

20-те и 30-те години на XX в., когато завършва разрушаването на локалната обособеност, проникват техническите и научните познания, разширява се светската
просвета и култура. Системата от традиционни митологични образи и представи

се разпада през 50-те – 70-те години, като
относително по-голяма устойчивост показват преди всичко някои суеверия, загубили най-често смисловото си значение
и пре
върнали се в битови всекидневни
практики.
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***

През Средновековието човек невинаги съвсем ясно отделя себе си от природата, която е главен източник за препитанието му. Често явленията се разглеждат
като изоморфни, а материалното и идеалното недостатъчно се разграничават.
Много образи, представи и елементи все
още не са превърнати в символи, т.е. не са
създадени като заместители на реалността, а се схващат като нейни адекватни отразители. Тези особености, разбира се, не
бива да се разглеждат като някакви специфични явления, които дават основание
да се издигне стена между мисленето на
човека от Средновековието и съвременността. Става въпрос само за някои особености и принципиално единния характер при развитието на човешкото мислене
и психика.
Значение за поддържането на устойчивостта на митологемите и митологичните образи има и психичното състояние
на индивида и колектива при посочените
стадии на обществото. В определена ситуация, при съответно психично състояние на страх и внушение, се „виждат“ като
реални редица свръхестествени същества
и действия. Така например нарушаването
на забраната да се излиза до полунощ край
места, свързани със зли сили, преплетено
с чувството на страх и несигурност, създава особена ситуация за пораждане на
определени видения, които обаче са унаследени и възпроизведени от по-рано слушани разкази за аналогични случки.
Характерът на мирогледната система
се определя от борбата на две начала –
рационално и ирационално. Нереалните,
ирационалните представи отразяват една
страна от процеса на познанието, когато
съзнанието установява случайни и погрешни връзки, непотвърдени от практиката, която като критерий за истината все
още е твърде ограничена. Затова в различни митологеми верните възгледи и знания
за природата са в своеобразна комбина-

Българската народна духовна култура е запазила и пренесла до наши дни
мирогледни напластявания не само от
определена историческа епоха, но от цялостния историко-стадиален път на българския етнос и неговата духовна култура.
Спецификата на мирогледно-културния
комплекс е, че новото невинаги измества
старото, а нерядко се наслоява и вплита с
него. Така се създава нова конкретно стадиална форма, която отговаря по-пълно
на нивото и потребностите на съответната обществена формация.
Митологичните образи и представи,
съхранявани и предавани чрез разказа или
състава на обредната практика, продължават да предават обществения социален
и емпиричен опит, макар и във фантастично-илюзорна форма. По този начин митологията изпълнява (изцяло или отчасти)
функцията си на регулатор за практическото отношение към света и социалното поведение и съобразно представите за
природното и общественото устройство.
Чрез системата от забрани и предписания по отношение на някои митични същества, запазени в бита, тя съдейства за
поддържане на известно съотношение в
контактите на индивида с колектива, с обществената и природната среда.
Устойчивостта на митичните представи би могла да се изясни, като се вземат предвид и някои особености в съзнанието на човека от Средновековието. И
през тази епоха често, особено на всекидневно-битово равнище, мисленето запазва своя конкретно-образен характер с
подчертана емоционалност. Много явления се представят в образна форма. Въображението продължава да има действаща
сила, да подхранва вярата във фантастичните образи, още повече, че за това определено влияние оказва и предаваната културно-битова информация.
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ция с ирационалните, без те да съдържат
в себе си нещо религиозно. Когато се установи масовото им непотвърждаване от
практиката, те отпадат от мирогледната
система.
Народната мирогледна система
включ
ва само митологични образи и
представи, които са актуални за обществото поради жизненоважните функции,
които изпълняват. Тук следва да се отбележи, че една част от тях битуват активно, с ясно изразена мирогледна функция,
а други са пасивни, запазени в народната
памет като факти, обясняващи дадено явление без активна вяра в него, макар тя да
не се отрича за миналото (например: някога така било, но днес вече не е; змейове
днес няма, но някога имало; вампири вече
не се срещат, защото навсякъде и нощем е
светло, и т.н.).
Значителна част от митологичните
образи остават във фонда на художествената култура. Основният белег, който отделя митологичните образи като елемент
на мирогледа и такъв на художествената
култура, е преди всичко отношението към
съдържащата се в тях информация. Вярата
в тяхната истинност определя мирогледната им функция. След като отпадне вярата в тяхната реалност, те отпадат от мирогледната система, но една част се запазва
във фолклора. Тази констатация обаче се
отнася до един късен исторически период, особено от втората половина на XIX и
началото на XX в., когато настъпват радикални промени в социалната структура,
мирогледната система и културата. За поранния период връзката на митологичните явления във фолклора с мирогледа по
всяка вероятност е по-различна.
По своята същност фолклорът е народен мироглед, зафиксиран от народното съзнание в художествени образи.
Той съдържа основните белези на примитивното изкуство, но най-голямо раз
витие като тип художествена култура

получава в условията на Средновековието. Не е съвсем лесно за този период да
се очертае съотношението във функционирането на митологичните образи като
елемент на мирогледа и на изкуството,
но връзката между тях е много по-непосредствена. Фолклорът като художествена култура има своя мирогледна основа,
която най-общо определя неговото място
в социалната структура на обществото.
Митологичните явления, образи и представи, запазени във фолклора, изпълняват мирогледна функция, защото за този
етап от развитието на отношението мироглед – фолклор митологичните образи, пресъздадени според принципите на
художественото мислене, до голяма степен се възприемат като реални. Някои
от фолклорните жанрове, в зависимост и
от време, място и субект на изпълнение,
имат определена мирогледна роля – те
поддържат и утвърждават вярата в тяхната истинност. Поради запазване на някои
аналогични условия за архаичното общество митотворческият процес не е съвсем
отмрял и изживян.
Повратен момент за фолклора и мирогледа настъпва през Възраждането.
Променят се фолклорът като тип художествена култура, неговото място и роля
в структурата на обществото. Основната
причина за тази промяна трябва да се търси в мирогледната система. Измененията
в мирогледа на възрожденското общество
дават своето отражение и във фолклора.
Митологичните образи не изчезват, напротив, те се запазват, но все повече загубват мирогледната си функция – в тях
не се вярва, приемат се именно като художествени образи с определено естетическо съдържание. Отпадане на мирогледната и запазване на естетическата функция на митологичните образи отразява
фактът, че естетическото пре
творяване
на света е белег за освобождаване на човека от съзнанието, че неговият живот и бъ26

деще зависят от митологичното схващане
и обяснение на природните и социалните
условия, при които той живее. Този процес обаче не е еднократен акт, а твърде
продължителен и при това своеобразен,
върху който влияят различни фактори.
По всяка вероятност има различни
преходни състояния. Например през един
период митологичните явления запазват
мирогледната си роля в една пасивна форма, в тях не се вярва, но не се отрича напълно тяхната реалност за миналото.
Разглеждани в диахронен план с оглед на генезиса, митологичните представи в българската народна митология
ни отвеждат към най-древните етапи от
формирането на човешкото съзнание.
Те отразяват първите опити на човека да
обясни света, да намери своето място в
него, да си създаде цялостна концепция
за него. Много по-рано от XIX в., времето, от което произхожда нашата основна
информация, тези елементи отдавна са загубили своя първоначален смисъл. Типологичната близост на образи и представи
от най-различни народи показва общите
закономерности в развитието на човешката култура и съзнание.
Една част от митологемите отразяват
идеята, че съвременният свят е предшестван от друг, несъвършен и хаотичен. В
българските вярвания тези представи са
твърде християнизирани и избледнели,
но и в тях прозира идеята за хаоса, предшествал установяването на съвременния
свят.
Българските представи отразяват
необходимостта от поддържане на космическото равновесие, страха от природните бедствия като връщане към хаоса,
като гибелна световна катастрофа. Опре
делена роля в това отношение се приписва
на змията и змея. Редица представи отразяват страха от унищожаването на земята
и живота поради увеличаване или изчезване на слънчевата или лунната светлина

и на водата. Митичните представи за змията, за борбата на змея или орела с халата,
на героя или светеца с ламята отразяват
по своеобразен начин привеждането на
природните стихии в равновесие, поддържането на светлинния, топлинния и
водния баланс от животно, фантастично
същество или човек. Българските поверия са запазили и степените в развитието
на субекта – реално животно, фантастичен хибрид, човек, който поддържа или
нарушава космическия ред. Едновременно с това много от митологемите отразяват установената от най-древни времена закономерност, че една стихия (огън,
вода) може да бъде полезна или вредна в
зависимост от нарушеното равновесие.
Познавателната същност на мита е
свързана с хармонизацията, с организиране реда във вселената. Превръщането
на хаоса в космос и непрекъснатият стремеж за запазване на реда (космически и
социален) са една от централните теми на
древните митологии. Осъзнаването на социалните отношения като определен тип
прогрес се запазва в онези митологеми,
които отразяват идеята за инцеста като
социална и природна катастрофа (запазени в легендите за женитбата на слънцето
и луната, за произхода на някои звезди и
др.). Във времето на XIX в. тези представи
нямат вече мирогледна функция, запазени са частично във фолклорните произведения и могат да се тълкуват като реминисценция на някогашни концептуални
идеи.
Българските митологеми са запазили представата за разделянето на земята
и небето и възникването на тричленното
делене на света. Българският фолклор
и обичаи разкриват мястото на космическото дърво като цялостна концепция
за устройството на света, което маркира
неговия център, свързва долния с горния свят, определя посоките и мястото
на космическите елементи. Различни не27

Вятър. Стенопис върху колона от църквата „Успение Богородично“ в с. Сапарево, ХІХ в.
Снимка: Христо Юскеселиев

реалност. Пластиката върху обредните
хлябове също моделира желаното като
реален процес и резултат. Често и някои
изображения се схващат като адекватно
възпроизвеждане на реалното, а не като
негов знак или символ.
Българските поверия са запазили
и друга важна за митологичното мислене черта: отъждествяването на човека с
околния свят, пренасянето на социални
явления и процеси в природата, идеята за
изоморфизма. Този недиференциран подход, резултат от цялостно възприемане на
света, се запазва доста продължително и
го откриваме в много представи, според
които между отделните елементи на света
няма непреодолима преграда – представите за различни превръщания на хора в

гови еквиваленти се откриват при строеж
на къща, сватбено знаме, кумово дръвче,
дръвче, засадено на гроба, и др.
Конкретният образен и наивно материалистичен характер на мисленето
оказва влияние и при възприемането на
някои природни явления (например затъмнението като сваляне или изяждане
на слънцето или луната; поддържане на
земята от стълбове, вода, някои животни и др.). Трудовият процес се осъзнава
като акт с огромна сила, който съобразно някои ситуации може да бъде с положителен (градивен) и отрицателен (разрушителен) знак. И през традиционния
период словото все още понякога не се
схваща като знак, а има материална същност. Чрез него желаното се описва като
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животни, представата, че частите на космоса произхождат от човека или някое
фантастично същество.
Още по-обобщено този възглед е отразен в отъждествяването на микрокосмоса (човек, дом) с макрокосмоса (вселена, природа, космическо дърво). В резултат от пренасянето на реални човешки отношения върху природата много от природните елементи (слънце, луна, звезди)
се разглеждат като живи същества, много
процеси в природата – като аналогични
на тези в обществото (например плодородие като резултат от брака между небето
и земята).
Народните легенди и разкази отразяват отношението на човека към природните явления, което се определя от тяхната полза за човека и колектива. На особена почит са тези природни обекти, които
имат изключително значение за живота
и труда: слънце, земя, луна, както и онези растения, които носят полза, които
раждат или които намират приложение в
стопанския живот, докато останалите са
„прокълнати“.
Този най-общ недиференциран подход към света отначало не съдържа нищо
религиозно, а е резултат от цялостното
му възприемане, от отъждествяването на
космоса със социума. Българската духовна култура (за състава ѝ, за който имаме
информация) е запазила само отделни елементи от този подход, които са отразени в
някои поверия или фолклорни мотиви.

Много от данните, които се съдържат в митологемите, ни дават основание
да приемем, че някои митични образи
са формирани в условията на общество,
намиращо се на стадия на присвояващата икономика (лов и събирачество) през
каменната епоха. Към тази древна епоха
може да се отнесе ядрото от митичния
образ на змея и самодивите. Развитието на земеделието оставя следи върху
тези образи, като върху тях се наслояват
представи, подчертаващи връзката с една
аграрна култура. Към неолита може би
трябва да се отнесе митологизирането на
някои природни обекти от особено значение за културата (земя, слънце, небесните
светила в образа на крави и домашни животни, звездите като земеделски оръдия).
Вероятно в своето зараждане митичните същества са схващани като тъждествени на природните явления, но във
времето, когато те са елемент от културата на българите, те са обобщение и олицетворение на тези природни явления и стихии: змеят – на гръмотевиците; халата –
на градоносния облак и дъжда; самодивите – на вегетацията и вихрушката и т.н.
Към социалното ниво в митологичния състав се отнасят онези матриархални и патриархални черти, които се съдържат в различни образи и обреди. Матриархални черти могат да бъдат открити в
образа на самодивите, в митологемата на
слънцето (доказателство за времето, когато се заражда основата на образа), а патриархални – например в семейния духпокровител. Също така по-голяма част от
митичните същества се мислят в образа
за жени (самодиви, орисници, болести и
др.), обстоятелство, което дава основание
да се предполага, че тези образи възникват в обществото, за което е типична подчертаната роля на жената.
В основата на много митологеми и
образи се откриват следи от друго социално явление, обредите на преминаване,

***
Българската митологична система е
полистадиално явление. В нея се откриват различни напластявания, които заедно с иновациите се интегрират в определени структури. Информацията, която се
съдържа в митологемите, се предава чрез
различни кодове: културен, календарен,
религиозен, социален и др.
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на инициация. Те са оставили незалечима
следа (макар и в модифициран и твърде
замъглен вид) в значимостта на обредите
за социалното развитие на обществото.
Така например инициацията като отражение на преминаването от една в друга
възрастова категория, свързана с усвояване на общественополезни дейности и
познания за бъдещия живот, намира отражение в много български обичаи (лазаруване, коледуване, сплитане на булката и
бръснене на младоженеца и др., отвличане на девойката от змея и др.). Огромната
роля на инициацията за приемане на новородените или достигналите определена
възраст младежи и девойки като пълноправни членове на обществото е оставила
дълбоки следи в идеологическата система, запазена и в обредната практика почти до наши дни. Би могло да се обясни, че
този важен, със социална функция обред,
тълкуван като смърт и ново раждане на
индивида, овладял полезни и необходими познания, е оказал въздействие върху
представата, че всеки, който не премине
обредите на посвещение, е вън от колектива, а ако почине, то се превръща в зъл
и отмъстителен демон. В този смисъл би
следвало да се търси и зараждането на
обичая погребение-сватба (като символично преминаване, на инициация); представите за самодивите като девойки и самодивската сватба; навите като починали
малки деца и др.
В достигналите до нас митологични
образи откриваме следи и от дохристиянски религиозни култове и системи. Следи
от тотемизма могат да бъдат посочени в
народните легенди и приказки за произхода на някои животни от хора; за брак
на тези животни с хора (например мечка,
орел); в представите за елен, вълк и особено в тези за змията. Някои от поверията отразяват и инициационните обреди,
тясно свързани с тотемизма – по време на
тези обреди посвещаваният бива надарен
30

от своя тотем с чудни способности, а раждането се осмисля като резултат от връзката с тотема.
Вярванията за душата и смъртта заемат голямо място в българската мирогледна система и обредност. Душата се
схваща като самостоятелна субстанция,
която може да се отделя от тялото, да бъде
действена, да приема образа на различни
животни. Това се запазва и в християнството (например дяволът приема образ
на вълк, коза). На тази основа се изграждат и образите на магьосници, които се
превръщат в различни животни, на вампира, който приема образа на животно,
вграждането на душата сянка и много
други.
Някои от представите дават податки
за относителна хронология при зараждане на представата за смъртта. Вероятно тя
се заражда в условията на ловната култура. Кръвта като носителка на жизненото
начало е запазена в представата, че където
е убит човек и нещо прескочи кръвта, „тя
наживява“, превръща се в демон. Според
някои митологеми смъртта се причинява
от стрели на самодиви и болести.
Вярата в отделянето на душата и в общуването с духове е в основата на представи, близки до шаманските. Откриваме
ги в представите за змея човек, в орела, в
почитането на някои животни (орел, елен,
кон) като вероятни помощници на шамана. Писмените източници и археологически данни дават основание на някои учени
да предполагат наличието на шаманство в
дохристиянската българска държава.
Голямо място в българската обредност и мироглед заема и култът към прадедите. Върху историческото му формиране са оказали влияние различни религиозни представи. Този култ проявява
изключителна жизненост, като намира
своето място и в християнската система.
Той е залегнал в основата на погребалната обредност и целия следпогребален

Чумата. Каменен релеф върху южната стена на черквата „Свети Георги“
в с. Столът, Севлиевско, XIX в.
Снимка: Христо Юскеселиев

Демонични могат да се нарекат, макар с известна условност, онези свръхестествени същества, които са зле настроени към хората, които приличат на хора
и външно, и по поведение, но са хора с
обратен знак. Те показват пряка връзка с
мъртвите, с конкретни покойници. При
изграждането образа на тези демони съществува и известна социална обосновка.
В демонични същества според народните
вярвания се превръщат след своята смърт
преди всичко хора, които са причинявали вреда и приживе, които са извършили
грях в ущърб на колектива, или хора, към
които живите са в дълг поради нарушено предписание на поведение, нарушено
табу. Някои от демоничните същества са
свързани само с микроколектива (например вампирът напада само своите близки).

цикъл, чийто основен смисъл е попадане
на мъртвия в задгробния свят на прадедите
и измолване покровителството му. Култът
на прадедите е тясно свързан с интересите
на микроколектива (семейството, рода).
Функционално с този култ се свързва и
стопанът – домашен покровител, почитан
в облика на животно или човек. Култът на
прадедите също така е залегнал в основата
на много календарни обичаи, чийто основен смисъл е осигуряване на плодородие,
здраве и щастлив живот.
Макар и свързани с мъртвите, някои
демонични същества не могат да бъдат
причислени към култа на прадедите. Те са
зли, причиняват болести и смърт, а обичаите са насочени към тяхното физическо
унищожаване и не съдържат елементи за
тяхното умилостивяване или почитане.
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нати в демони поради нарушаването на
някои норми от тях приживе или пък от
живите по отношение на тях – нарушение,
което се окачествява като нарушаване на
установената социална хармония, като
опасност от връщане към хаотичността.
В народната митология са запазени и
следи от стадиално по-развити религиозни системи, от свръхестествени същества
от по-висш ранг – богове като Артемида,
Перун, Велес, Зевс и др. Най-често те понижават своя ранг в епохата на християнството и се запазват като митични образи
в езическия пласт от мирогледа или пък
оказват силно влияние при формирането
на образите и култа на светците (св. Георги, св. Илия, св. Марина и др.).
В българската народна митология
присъства богат арсенал от образи и
представи, които показват поразително
сходство с митологията на други народи.
Това, както вече неведнъж бе отбелязано,
се дължи преди всичко на факта, че осмислянето на света се извършва по общи
за цялото човечество закономерности.
На това обстоятелство се дължи и твърде голямото типологическо сходство на
едни от най-древните митове, като косГлава на змей от владишки трон в
могоничните, които с известна модифичерквата „Св. Богородица“ от с. Крайници,
кация влизат в християнската космогоСамоковско. Снимка: Христо Юскеселиев
ния. Митологемите също така отразяват
преди всичко такива явления, които са
Отношението на хората към демо- най-тясно свързани с потребностите на
ните е рязко отрицателно, магическите обществото, които са обществено значидействия са насочени към тяхното физи- ми и имат определена практическа връзка
ческо унищожаване и отпъждане за раз- между човека и околния свят. Наблюделика от отношението в практиката към нието върху природата, пряко подчинено
митичните същества, които трябва да на практическата трудова дейност, води
бъдат умилостивени и спечелено тяхно- до установяване на важни закономерносто благоразположение и покровителство. ти между природните явления.
Въпреки че митотворческият проСпоред поверията митичните същества са
„вечни“, изначални, те заемат междинна цес има черти и закономерности, които
позиция между живота и смъртта, дока- са валидни за цялото човечество или за
то демоните винаги са свързани с втория, негови отделни големи ареали, той има
отрицателен член на опозицията живот – и белези, специфични за етническата му
смърт. Конкретни покойници са превър- определеност. Последната е в зависимост
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от конкретните исторически условия,
географска среда, социално устройство,
поминъчна дейност и други своеобразия,
при които етносът се развива. В митологията оставят следи и отделните митове
на народи, участвали в етногенетичните
процеси.
В българската митология като част
от духовната култура на българите се откриват образи и представи, типологично
свързани с аналогични, които са характерни както за цялото човечество, така и
за индоевропейците или само за славяните като част от тях, а и за други етноси.
Формирането и утвърждаването на българската народност се съпровожда – освен всичко друго – и от своеобразна интеграция в областта на духовната култура
и по-специално в тази на митологичните
системи на славяни, прабългари и късноантично население – компонентите, кои
то участват в посочения етногенетичен
процес. Налице е своеобразно преплитане на елементи, някои от които отпадат, а
други се преосмислят и запазват. Запазват се онези представи и образи, които са
пригодими и за новите условия и които са
свързани с важни моменти от живота на
индивида и колектива. Етническата специфика на българските митични образи
се състои и в това своеобразно сюжетно,
атрибутивно и функционално преплитане, което ги различава от образите и
представите за подобни свръхестествени
същества у други народи. Определено
може да се каже, че късноантичната традиция е повлияла върху митологията на
българския клон от южните славяни и
има съществено значение за оформянето на българската митология като специфична в етнически план българска
система, показваща най-непосредствена
близост с общославянската митологична
система.
Показателна в това отношение е
трансформацията в образа на змея, който

у българите и у други южни славяни има
някои особености. Той развива праобраза на змията и обединява влечуго, човек
и птица, с което съчетава трите сфери на
вселената и като космически посредник
поддържа световното равновесие. Бъл
гарският змей е запазил и етапите в трансформацията на образа, а функцията му
на покровител или вредител се определя
от принадлежността му към члена в опозицията свой – чужд. У българите змеят
се разделя функционално и в сфери на
дейност: благородният и добър змей се
запазва, а носители на унищожение са
халата и ламята; той запазва надземната и небесната сфера, докато подземната
вода и сушата се свързват с ламята. Той
съчетава в образа си огъня и водата като
полезни и овладени за хората стихии. У
българите и у другите южни славяни той е
положителен персонаж, докато за другите
славяни е преди всичко отрицателен.
Образът на самодивата е получен от
сложното наслагване на славянски и антични митологични образи. Самодивите
заемат междинна позиция между живота
и смъртта, докато аналогичните образи
при източните славяни са зли и отмъстителни и принадлежат към втория член
на опозицията. Античното влияние върху
техния образ проличава във връзката им
с лова (ездачки и ловджийки), свързани
с луната и нощта, лечителки, страстни
любителки на музиката. Източнославянските същества от същия разред (русалки
и др.) са свързани с друга култура – земеделската, и имат по-изразена връзка с
мъртвите. Образът на орисниците също
се доразвива под антично влияние, а караконджо е изцяло антично наследство.
Превъплътеният мъртвец е явление с
много широко разпространение. Етническата специфика на българските вярвания
може да се открои в някои представи, макар и с не особено ясен генезис (вампирът
е последица от прескачането на трупа; спе33

циални хора участват в неговото прогонване; етапите на превъплътяването му и др.).

И земята, ако дръжка има
бих я вдигнал, бих я преобърнал.

***

Нещо повече, той дръзнал да премери
силата си с Бога:

Българската народна митология изминава хилядолетно сложно и противоречиво развитие. Вкоренена дълбоко в
народния бит и мироглед, тя твърде дълго
време определя поведението на българина, а характеризира и степента и формата на неговата религиозност. Макар да
се възприема и чувства като християнин,
по същината на своите вярвания и всекидневно поведение той е носител на немалък слой от предхристиянски представи.
На всекидневно битово равнище значително място заемат обреди, практики и
представи, които са свързани с магии, демонични и митични същества.
Особено важна черта в етнопсихологическата характеристика на българина са
неговата увереност и оптимизъм. Тя изпъква особено силно и в българската митология, в която няма свръхестествено същество, което да не може да бъде победено
от човека. Последният е способен да намери винаги някакъв изход: да го унищожи,
а когато не може – да го надхитри, да го
излъже, да го заблуди, и ако всичко това не
помага – да го умилостиви. Човекът е този,
който благодарение на своя ум и съобразителност в края на краищата ще победи.
Българинът винаги поставя себе си
по-високо от демоничните и митичните
същества: змеят е лековерен, вампирът
е глупав, орисниците могат да бъдат заблудени, самодивите – умилостивени. За
него и дяволът не е така страшен, защото
може да бъде надхитрен. Изключение не
е направено и за Господ, който понякога
е несъобразителен и невинаги всесилен.
Обобщен израз на тази идея откриваме
в любимия народен герой Крали Марко.
Той вярвал, че би могъл да повдигне земята.

Да ми слезне Господ от небето
и сос него на мегдан излазям
и сос него борба, че се борим
***
Митологията е там, където се срещат
любопитството, непознатото, страхът и
въображението, за да бъде обяснен светът. Колкото и да е странно, митологията
е жива и днес. Дори възникват нови ми
тове – защото светът е още по-широк и
необозрим, а съвременният човек – все
по-любознателен. Както и преди, така и
днес всеки мит е провокиран от реално
съществуващо явление.
Трудният живот, икономическите
кри
зи, войните, религиозните сблъсъци и несигурността възраждат дълбоки
пластове от народния мироглед – гадания, магии, заклинания, които изпълват
все
кидневието и регулират поведението на обикновения човек. Мито
логията
е там, където в системата ни от знания
има празнина, а любознанието се опитва
да я запълни или с научно откритие, или
с фантастично обяснение. Освен това недостигът на информация поражда и нови
митологии – например политическата
и космическата. Те запълват липсата на
достатъчно сведения и данни за съвременни герои, събития и явления, които
често стават водещи и определящи в социалното и политическото поведение на
хората. Необяснимите явления от различен характер пораждат космическите
митове – за извънземните, за НЛО, за
началото и края на света… Тези митове
активно се намесват в живота ни. Но от
друга страна, подхранвана от митология34

Първото издание на книгата
на Иваничка Георгиева
„Българска народна митология“,
София, изд. „Наука и изкуство“,
1983 г.

българския народ през вековете. Част е
от нашата духовност, психика и идентич
ност. В съвременния живот, изпълнен с
несигурност и тревожност, възкръсват
унаследени вярвания и представи, дълбоко съхранявани в пластове на българската
митология.
Митичните образи отпадат под влияние на науката, светската култура и атеиз
ма. Митовете съществуват докато вярата
ги подхранва, докато хората вярват в тях.
Митовете се запазват и възпроизвеждат в
обредите, в легендите, в народното изкуство. Но митовете имат и свой втори живот. Естетически претворени от писатели,
художници и композитори, те стават част
от съвременното културно наследство.

та, научната фантастика провокира въображението и също създава образи, които
влизат в съвременния фонд от въображаеми обяснения.
В традиционното общество човекът
„съжителства“ с демонични и митични същества, които със своята сила и ум
българинът вина
ги побеждава. Страхът
от тях се преплита с неговата убеденост,
че може да ги победи. Той се бори против персонализираните стихии, болести
и природни бедствия с помощта на магически и обредни практики, в които често
рационалното се преплита с ирационалното. Затова митологията не е само фантастични образи и разкази. Тя е част от
стратегията за духовното оцеляване на
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Франц Бабингер
РЕДАКЦИОННО
Настоящият материал („Малоазийските сек
тантски формирования“) е част от книгата „Шейх
Бедреддин, синът на съдията от Симав“. В списание „Път“ вече представихме автора Франц
Бабингер (1891–1967 г.) и осем поредни глави
от книгата в броеве 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 на
списанието: „Животът на шейх Бедреддин“, „Османски извори“ и „Хроника на Ашъкпашазаде
и Хроника на Мевлана Нешри“, „Обобщение“,
„Хрониката на Дукас“, „Учението на Бедреддин“
и „Бедреддин и сефевидите“.
Продължаваме традицията във всеки следващ
брой на списанието, посветен на организирания
от дружеството поход „По пътя на Бедреддин“,
тази година 18-ти по ред, да представяме по една
глава от книгата на забележителния немски културолог и османист.
Целта на редакционния екип е в научен оборот да
влязат колкото може повече непревеждани материали за един малко изследван период от българската и европейската история.
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VI. Малоазийските
сектантски формирования
(къзълбаши, тахтаджи и др.)
Ако разгледаме така създалите се отношения в тяхната зависимост, ще се натъкнем първоначално на забележителния факт, че към началото на XVI в. една изненадващо голяма част от малоазийското население се причислява към форма на вярата,
която рязко противоречи на официалната религия на държавата и която бих искал да
обознача въобще като шиитска или може би по-добре като алианска. Една венецианска
хроника от 8 април 1514 г. (срв.: Jorga, N., II, S. 327, Anm.) изчислява броя на шиитските
анадолци на „quatro quinti de tuta la Natolia“, т.е. на четири пети от цяла Мала Азия. Това
може и да е пресилено, но относно застрашителното разпространение на тази форма
на вярата в азиатските части на турските владения не трябва да има съмнение. „Cujus
regio, ejus religio“ – средновековната максима за църковната ситуация, е важала открай
време в Ориента и в противовес със Запада никога не е губила своето приложение.
До този момент, тъй като Мала Азия се дели на безброй по-големи или по-малки
владения, чийто състав бива съществено редуциран едва в средата на XV в., тази максима важи с пълна сила. За съжаление, не знаем почти нищо за вероизповеданието на
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Средновековна монета от
Иконийски султанат, Kilij
Arslan I, 1195

много от своите привърженици, тук шиитското учение още отдавна е стъпило на
твърда почва. Тези „фанатици“, както са
наречени в османските хроники, наистина се изселват с хиляди към Гилан, за да
увеличат отрядите на Исмаил, а султанът
действително се разгневява с безпощадна сила, като ги заселва на големи групи в
европейските области; но и най-строгите
мерки не са успели да унищожат ядрото.
Всъщност още при управлението на Сюлейман Великолепни именно от онези
местности – източниците сочат Караман – води началото си едно своеобразно
течение, ръководено от Календероглу, наследник на Хаджи Бекташ (срв.: Petschewi,
Tarih I, 120, Stambul, 1283 [родословното дърво!]; Leunclavius, Histor. musulm.
Turcorum, Sp. 762 ff.; Hammer, J. v., III, S.
67 ff.), чиито шиитски отпечатъци, въпреки икономическите причини, изобщо не
бива да се поставят под въпрос. Броят на
поддръжниците на тези дервиши според
османските хронисти единодушно възлиза на няколко хиляди; наричат ги презрително tschiplaq, tschirlaq, uschaq, torlaq.

отделните владетели на области. Все пак с
доста висока степен на вероятност може
да се твърди, както вече стана ясно, че династията Айдъноглу изповядват шиизма;
и е много повече от просто предположение, ако мислим същото и за династията
Караманоглу. И ако нейният основател е
онзи Нур [ед-дин] суфи, чийто произход е
забулен в тайнствена тъмнота, то взаимоотношенията му с алидийския суфизъм
обаче разкриват неговото име. Във връзка
с това обстоятелство добива яснота фактът, че той е в съюз с онзи Баба Иляс, чиито странни безчинства бих искал да разглеждам като резултат от шиитско-политически течения, които още тогава, дори
и единични, изплуват на повърхността.
Някои малки общини, които ги подкрепят, впрочем не определят тези безчинства като нещо повече от местни размирици. Централно огнище на алианските
размирни действия, което не подлежи на
съмнение, е областта югозападно от Караман – онези местности, които тогава още
се подчиняват на Текеоглу и Хамидоглу.
Оттук, както видяхме, Исмаил привлича
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ени поименно (срв.: JRAS, 1896, S. 328, 2.
Anm.). Както пише Ферди в своята хроника ta’rih-i sultan Sülejman (срв.: Hammer,
J. v., GdOR, III, S. 68), във въстанието на
Календероглу някои туркменски племена
(бозуглу, чичекли, акджекоюнлу, масудлу)
също играят наистина важна роля. Дотолкова можем да сме сигурни, че някои
далечни източни области на империята не
изповядват сунитската вяра.
Такъв огромен напредък може да се
разглежда като резултат от продължителна и планирана агитация; такъв напредък
не може да се осъществи за един миг. Като
техни покровители се сочат онези суфийски мъже, чиято поява исторически е
установена още в средата на XIII в. Родината на повечето от тях вероятно е Азербайджан, преди всичко Тебриз и Ердебил,
където още от древни времена трябва да

Ще се срещнем отново с онези torlaqlar,
за които още 100 години преди това, по
времето на Бедреддин, се говори по абсолютно подобен начин. Такова е положението в Западна Анадола. За източната част, където в непосредствена връзка
с държавата на шиитите-перси нищо не
застава на пътя на алианското подстрекателство, разпространението на шиизма с
неговите популярни и противоречиви характерни черти напредва с огромни крачки. Мехмед Кятиб Заим разказва в своето
произведение от 982/1574 г. Dschami ültewarih за шах Исмаил, че при създаването на неговото владение към него се присъединяват и някои туркменски племена; юстаджлю, текели, шамлю (сирийски
преселници), ресава, дулкадр и каджари
(от които след това произлиза днешната
Персийска държава) и при това са избро39
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е имало sufihane’s. Първоначално идват
сами, заселват се и съвсем скоро могат да
си осигурят религиозна община, която се
отдава изцяло на тях и на техните учения.
Навсякъде се появяват колиби, т. нар.
zawije, в които хората водят уединен начин на живот и откъдето със своята тиха
дейност разпространяват надалеч светлината на вярата. Друга част ненавиждат
този уседнал живот, именно онези Календер, които се местят от едно място на
друго и без колебание „по волята на Али“
просят милостиня от добросърдечното
местно население. Георг Якоб говори в
своята статия относно Bektaschijje за „шиитския елемент“ (S. 38, ff.) в този орден, а
с нея оставя и за съжаление единственото
проучване върху този вид монаси, застъпен особено в Мала Азия. Извън всякакво
съмнение е това, че упоритото основаване
на други дервишки секти, установили се в
Анадола, би донесло същия резултат. Една
само повърхностна проверка на Халвети,
Накшбенди, Мевлеви, както и на Кадири
например, която предприех във връзка с
настоящата работа, разкри с изненадваща
пълнота алиански черти в тези съюзи. Относно шиитската пропаганда в Мала Азия
могат да се намерят много точни положителни данни.
Но може би нищо не говори толкова
много за образцовото разделение и обединение, същевременно и за наистина
извънредно голямото разпространение,
както неоспоримите факти, че по това
време тайни нишки като на шега свързват
хиляди километри. Исмаил е в постоянна, сигурна връзка със своите едноверци
в залива на Анталия, докато пребивава в
Далечния Изток при Каспийско море; неговият дядо – Джунейд, както разбрахме, получава при Джебел Арсус подкрепа
от привържениците на Бедреддин, които, ако не в Румелия, то човек във всеки
случай трябва да ги търси отвъд Тавър.
Тези обстоятелства говорят много пове-

Знаме на Карамански бейлик
според Atles català

че от каквото и да било друго за напълно
надежден съюз. Но не бива да стигате до
погрешното заключение, че сред различните суфийски разклонения (ордени),
които се разпространяват в цяла Мала
Азия, съществува пълно единодушие по
всички въпроси относно вярата. Според
учението на основателя на ордена, когото
вярващите почитат като господар и водач, съществуват разлики в тълкуването
на вярата. Те се обуславят от различия в
обичаите и упражненията, в които се изразява външната активност на посветения
на суфизма живот. Въпреки всички отклонения от наблюдаваните в отделните
суфийски братства правила, все пак всички те се обединяват от една обща връзка,
чието отричане би означавало неприемане на сунитското направление в Исляма.
Тези враждебни чувства срещу иджмите
в Мала Азия се насочват съвсем естествено на първо място срещу носителите и
поддръжниците на сунитската общност,
срещу династията Осман. В тяхно лице те
виждат своите заклети, смъртни врагове.
По този начин в малоазийския суфизъм
съвсем скоро политическите аспекти надделяват над религиозните. Старата пиеса,
която в арабския Юг се припокрива найясно с историята на династията Омаяди,
където в средата на VIII в. последователите на Абба с лекота успяват да осъществят
добре подготвения с помощта на шиитско
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към османската династия с помощта на
очевидни доказателства. Така по естествен начин се разпада единството, което
е било продължително изграждано във
всички шиитски общини. Евлия Челеби,
който в средата на XVII в. пътува из цяла
Мала Азия, обрисува една наистина точна картина на тогавашните събития. Той
добросъвестно отбелязва при различните
места, които посещава, че населението се
състои от qizilbaschlar, schahsewenler. Неговият състав дава приблизителна представа за религиозните отношения в Анадола по това време. Народът, доколкото
е бил отклонен от правия път, възприема сунизма. Само отделни части, които
с присъщата за шиитизма упоритост се
вкопчват в старата си вяра, успяват да се
съхранят. Планините, където най-бързо
успяват да избегнат общото движение, а

подстрекателство и подривна дейност
крах на управляващата династия, заплашва Османската империя с подобен фатален
изход. Служейки си изцяло с онази жестокост, на която дължи прякора си jawus,
Селим I наистина успява след страховита
кървава баня да ограничи опасното негативно влияние на шиитите в държавата
си. Но да се справи с него за вечни времена е отредено на неговия последовател,
който довежда водената с променлив военен успех битка срещу персийския крал до
победа. Така и в Мала Азия многообещаващото стимулиране на алидийското дело
завинаги е сведено до невъзможното. При
това страната преминава от собственост
на тези владетели на области в ръцете на
още по-голям брой управници, а именно
на онези притежатели на ленни владения,
които са засвидетелствали верността си
42

властващото лъжливо учение, може да се
прояви напълно само от привържениците
на потиснатата вяра. И. Голдциер онагледява с помощта на множество примери,
взети преди всичко от шиитската литература, как опитът да се оправдае този начин
на действие предизвиква появата на специални откъси в шиитския верски закон,
които напразно биват търсени в сунитските книги и показва, че според шиитското учение вътрешната борба в душата
на честния вярващ, която се причинява
от предизвикания чрез поведението takiq
фалшив външен вид, се счита за равна на
джихад (S. 221). Тази taqijja в Персия, преди всичко в сунитската среда, се изражда
в нравствена епидемия и влияе върху общия дух на Исляма по гибелен начин. Това
пристрастяване се разпространява все
повече в Османската империя или дори
в християнските страни, за да потули ис-

с това и преследването, се превръщат в
най-основното им убежище. Там те могат
необезпокоявани да спазват старите си
обичаи.
Игнац Голдциер с присъща острота и
своебразна яснота разглежда, т.е. разисква
в т. 60 на ZDMG (S. 213 ff.) Das Prinzip der
taqijja im Islam, как ислямските учени по
въпросите на вярата поставят под съмнение това дали под натиска на застрашаващото живота и свободата насилие от страна на държавата е позволено да се потисне
временно собствената, противопоставящата се вяра и да се премине открито към
формулата, срещу която в душата на човек
се надига ужасен протест. От само себе си
се разбира, че принудата да превърнеш истинската си вяра в тайна и да се отречеш
от нея на думи и дела в една враждебна обстановка и при определени обстоятелства
да симулираш принадлежността си към
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Миниатюра от ХVІІ в., на
която е изобразен Хаджи
Бекташ Вели – именит ислямски мистик, на чието
име е наречен орденът на
Бекташиите

тинското вероизповедание, за да упражнява
ketman. Ако може още
от самото начало да се
разчита на факта, че в
Мала Азия до ден днешен са се спасили
части от тогавашното шиитско население,
то при тяхното търсене човек трябва да
насочи вниманието си на първо място към
онези странни формации, които под името къзълбаши, зейбеки и накрая тахтаджи,
отдавна са привлекли към себе си вниманието на европейски пътешественици и са
дали повод за необичайни предположения. В рамките на този труд не би могло
да се направи обстойно проучване на тези
факти и бихме могли лесно да се откажем
от него, знаейки, че Георг Якоб също го
разглежда повече като проучване върху
свързани с бекташите явления; наистина
би трябвало да се наблегне повече на характерните черти на шиитизма и те да се
изследват още по-задълбочено. Що се отнася най-напред до къзълбашите (червените глави), невъзможно е да съществува
каквото и да било колебание относно тяхната принадлежност към шиитизма, без
съмнение те са потомци на онези привърженици на Исмаил, за които дори се е запазило името, произхождащо от цвета на
своебразните им шапки. F. Grénard в JA.,
X, 3 (Paris, 1904, p. 511 sq.) изследва подробно Une secte religieuse d’Asie Mineure,
les Kyzylbachs. Всичко до най-малката подробност съвпада с онези нрави и обичаи,
които спазват привържениците на Исмаил, същото се твърди и за али-илахите
(срв.: EI, I, 307), които наистина са малко в
Мала Азия, които обаче с тяхното подразделение показват много повече сходства
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със сродните сектантски формирования;
самото прозвище „обожествяващите Али“
казва всичко. Странният факт, че в Европа, в България и в Албания също живеят
къзълбаши, обяснява по задоволителен
начин гореспоменатото експедиране на
шиитите от Теке и Хамид по нареждане на
Баязид II. Сред тях, както и сред други секти и ордени, които се срещат в Албания,
Босна и т.н., без каквото и да било съмнение можем да търсим потомци на онези
принудително дошли от Мала Азия шиити. Най-накрая, що се отнася до тахтаджите, те подкрепят по особено впечатляващ
начин моето предположение, че става въпрос за последователи на привържениците на Исмаил, за алиани. Или е съвпадение, че точно те със своя наистина впечатляващ брой са се съхранили в онези найстари земи, в днешен санджак Анталия и
около Караман, най-вече в откъснатите от
света планини? Ф. ф. Лушан прави проучване върху тази своеобразна съставна част
от населението, като изследването представлява 13 глави от неговия труд Reisen
in Lykien, Miliyas und Kibyratis (Wien,
1889, от него в 19. Bd. на Arch. für Anthrop.,
Braunschweig, 1891, S. 31 ff.) и стига до
странния резултат, че става въпрос за потомци на пранаселение. Неговите доказателства, които в същината си се основават
на антропологични заключения (размери
на черепа и т.н.), за нашите цели изглеждат
не много убедителни. Много по-важни са
разсъжденията му върху обичаите на тахтаджите, за които Георг Якоб вярва, че
трябва да са принадлежали към бекташите. Tertium comparationis междувременно
тук също е алианският белег. Самият аз,
както в Кония, така и в Караман, съм чувал
за тахтаджите от устата на разумни турци
определението ‘alewi, а Й. Х. Мордтман,
който впрочем повторно ги среща в Смирна, т.е. в някогашната сфера на влияние на
Бедреддин, получава веднъж от шефа на
полицията в Айдън същите сведения.

Накрая бих искал да напомня още и
за онези, доколкото ми е известно останали напълно незабелязани в европейската
литература ahiler в местността Ангора, с
които Ahmed Tewfiq се занимава в своето
съчинение в Revue historique, publiée par
l’Institut d’Historie Ottomane, IV, Stambul,
1913, p. 1200–1204. Те също се числят към
току-що споменатите формации, а въпросът заслужава сериозен размисъл дали
тук не са се съхранили останали части от
онези ahi’s, за които Ибн Батута е оставил
забележително описание; ако се потвърди тази хипотеза, това ще хвърли светлина върху облика на тези ahijjat al-fitjan
и на свързаните с тях futuwwetname’s. Да
направим заключение: всички тези формации изповядват открито сунитския
Ислям – обстоятелство, което според казаното за taqijja едва ли може да е вярно.
Според опита на цялата история на религията често наблюдавано явление е това,
че такива закърнели секти се оказват податливи на смесвания на вероизповеданията (Goldziher, I. Vorlesungen, S. 257), с
което се обяснява непринуденото присъединяване на известни християнски елементи преди всичко в християнска среда.
Дервишизмът в Мала Азия все повече запада и накрая се превръща в една
напълно незначителна политически организация, която се проявява в уединението на манастирите далеч от суетата на
света и остава напълно безопасна за държавата. Падането на шейх Мехмед Ниязи
(el-Misri) е последното звено от веригата
на онези събития, които заплашват съществуването на Османската империя.
Kelimat-i dschefrije, които си позволява този суфийски шейх в изключително
посещаваните му проповеди и които му
носят дълго и повторно изгнание, звучат
като напомняне от старите дни къде суфизмът в Мала Азия става политически
влиятелен, те се появяват като плах опит
да възродят старите учения сред широ45
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ката маса от населението и да накърнят
междувременно здраво скрепеното единство на империята. Ниязи Тайнствения
пише онзи стих за Бедреддин, в който той
поставя стария шейх от Симав на едно
ниво със свободомислещия Мухиеддин
(ZDMG, LII, S. 516 ff.), чийто тих гроб в
подножието на Джебел Касиун в Салихие
днес все още е цел на набожни поклонници и строго вярващи мюсюлмани – един
красноречив пример за закостенялостта
и бездушието на Исляма в Сирия – онази
matla, с която бих искал да приключа моето изложение.

ГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – НАЧИН НА УПОТРЕБА
Една изложба на Емил Бачийски

Винаги съм смятала, че битието ни е едно
множество от паралелни светове. Ходим
по едни и същи улици, дишаме един и същ
въздух, даже някои от нас работят на едно и
също място (като Художествената академия
например) и въпреки това сякаш пресечните
ни точки са само на повърхността на видимия
свят. Въображението, чувствата, интересите
и моралните ни ценности понякога са толкова различни, че никога не могат да се пресекат. А когато това се случи (толкова рядко!)
ние изпитваме удивление и благодарност.
Емил Бачийски наскоро откри и закри
една изложба, която събуди интерес не само
към изключителните и пластически постижения, но най-вече предизвика размисъл
даже сред зрители, склонни да игнорират
този аспект на изкуството. Изложбата му
стана някаква макар и малка от космически
мащаб, но осезаема пресечна точка между
различните светове на различни хора.
Тази изложба не е лесна за възприемане.
Лесна е само за онези, които гледат на изкуството единствено като на естетически
обект. В случая става дума за нещо доста
по-сложно, а именно – за интерпретиране
на гръцката митология през погледа на съвременен пластик. Със сигурност клишето
за непреходните мъдрости от миналото е
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вярно. Те могат да бъдат малко неразбираеми от днешна гледна точка, леко скучни и
доста анахронични. Сегашният прочит на
тази митология или позалинелият, но все
още съществуващ интерес към нея говори,
че човечеството ни, колкото и да се е развило в някои отношения, но като генотип
или, казано по-просто, като същностна характеристика на морално и емоционално
ниво, си е все същото. Предполагам, че Емил
Бачийски се е опитал да открие точно тези
паралели между древните и нас, доказвайки,
че чрез свободна игра с формата и тълкуванието на легендите бихме могли да намерим
(евентуално) отговори за нас самите – кои
сме ние и накъде сме се запътили.
А. П. Чехов е казал нещо много вярно:
„Изкуството да пишеш е изкуството да съкращаваш“ Ако бих могла да имам таланта
му, щеше да ми е по-лесно. Уви, не съм Чехов… Правя някаква аналогия с великия писател не само по повод моя текст, който със
сигурност ще надхвърли необходимата мярка, но и по отношение на изложбата. Тя е лаконична и силна. Разказът в нея е заменен с
категоричен, опростен, пластически образ,
без наистина да отсъства. Зад всяка творба
има етикет с по едно-единствено име. Толкова. Оставени сме на собствената си култура и чувствителност.
Традиционно на страниците на това списание представяме художници, без да се
фиксираме върху определена тяхна изява.
Сега променяме обичайните параметри на
този вид портрет и ви показваме една конкретна изложба. Не защото авторът – доцент и завеждащ специалността „Метал“ в
НХА, човек с богата биография, няма други
значими изяви. Напротив! Той е изключително активен и разнообразен в търсенията
си. Минава през медала , малката пластика,
монументалната скулптура. Занимават го
ефимерното и трайното, драмата и вицът,
абстрактното и фигуративното. Може би
някой, някой ден ще се заеме с различните
му лица – артистично и съвестно, както прави пластиката си самият Емил Бачийски.

Аргус

Сега се опитвам да навляза в дълбокия
и естетизиран свят на скулптора, спирайки
се само върху последната му изложба през
септември т.г. Тя поражда толкова много
въпроси, че би била достатъчен материал за
нечие амбициозно изследване. Заемайки се
с този текст, бях наясно с трудността. Това
не е експозиция (или творчески етап), която
се възприема първосигнално, само емоционално и без поне повърхностно припомняне
на гръцката митология като основна нейна
инвенция. Ако имената на Прометей, Нарцис и Пенелопа будят недвусмислени асоциации в съзнанието на средно интелигентен човек, то Аргус, Арахна и Пигмалион,
струва ми се, са смътно познати персонажи.
Самата аз имах някои празноти и даже само
заради попълването им съм благодарна на
Емил. За да разбереш какво виждаш в изложбата, независимо от силната, опростена,
даже знакова форма, независимо от усещането и на вътрешно ниво, и емоцията, предизвикана от лаконичните обеми и материала, ти се налага да проникнеш под външно
експресивното или привличащото те и да
потърсиш мотива на самия автор. Не можеш
да пренебрегнеш причината за това той да се
заеме с пластично тълкувание на една древна история. Голямото постижение на Емил
Бачийски е, че кара зрителите да намерят
дълбоките хуманистични кодове, заложени
във всяко произведение. Това проникване под експресивната, съвременна форма и
осмислянето й като ясно послание е онова
равновесие между „какво“ и „как“, присъщо
на малцина художници.
Бях забравила кой е Аргус. Стоок пазач,
великан, син на Гея. Неговите очи никога не
се затварят. Той пази небезизвестната Йо от
божествения апетит на Зевс. Само Хермес
успява да го приспи с музиката си. И Йо бива
отвлечена. А Аргус – убит. Легендата разказва, че очите му са поставени на опашката на
пауна, но кому ли са нужни тези подробности? Това е леко профанизираната история за
вечно бдящия Аргус. Скулпторът ни изправя пред едно абстрактно, желязно чудовище,
чиито пипала завършват с керамични очи.
Голямо, тежко, агресивно и смазващо, не
можеш да се скриеш от него. Аргус е онази
сила, която постоянно ни наблюдава и днес.
Суровата, геометризирана форма напомня
за контролираща действителност, от чиято
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предопределеност (или поне контрол) никога не успяваш да се спасиш…
Макар пластиките, посветени на Арахна,
да се базират на влакното и мрежата и това
леко да измества в друга посока смисъла на
мита за нея, но въпреки това си мисля, че те
ни водят към идеята за оплитането в мрежата на собствената ни арогантност и високомерие. Арахна (а и ние) винаги попадаме в
паяжината или клопката на самомнението.
Огледалата в посветените на Нарцис
обекти не се нуждаят от много тълкувания.
Те са напълно ясни като извод и послание
и създават чрез начупените си плоскости и
отражения поглъщащ, самодостатъчен свят,
от който измъкването е трудно.
Митът за Фаетон – смелият, самоувереният и неопитният, е система от деструктивни, геометрични обекти, движещи се по несигурна траектория, малко преди да паднат
и да подпалят земята. Аналогията за краха
от всяко надценяване е закодирана в една от
най-интересните и силни за мен композиции на автора.
Пенелопа… Голямо око, взиращо се в очакване. Без романтика, без илюстрация на
верността, без апология на жената – просто едно оголено желание да видиш това, за
което мечтаеш. Забележителна трактовка на
амортизиран от употреба образ.
Прокруст на Емил е идеята за тесногръдието и жестокостта и също – за вкарването
на ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ в рамка, удобна за самите нас. Колоната му – разядена,
осакатена, а и леко бутафорна, причинява
болка.
Изложбата не е онази елементарна илюстрация, макар и облечена в скулптурна форма, буквална или дидактична, директно визуализираща митологията. Тя е нещо далеч
по-ценно. На места срещаш затруднения с
дешифрирането на подтекста, но пък си завладян от категоричната форма и нейното лаконично богатство, колкото и парадоксално
да звучи това. Има една ярка нестандартност на преживяването, която превръща
експозицията в лично постижение – и като
мисъл, и като език. Никъде няма да видиш
преднамерено обработени повърхности,
а само естетско използване на желязото.
Малкото изключения (като камък и керамика) само подчертават жизнеността и експресията на метала. Връзката с митологията

става органична и истинска, без грам флирт
с класиката.
Една скулптура, наречена „Малките не
ща“, леко откъсната от общото смислово
звучене, по някакъв странен начин ми дава
усещане за завършеност – в духовен и пластически смисъл. Нарушаването на равновесието (формално) по посока на уж дребните неща ни кара да преосмислим значението
на „голямо“ и „малко“, на „важно“ и „незначително“. Тази математически красива композиция, с перфектен ритъм на обемите и
острота на формата и силуета, за мен е смисленият пример за концептуалност – с пълно
съответствие между образ (форма) и съдържание. В тази творба малки неща няма, независимо от заглавието.
Не са много хората, които имат дарбата
и са в състояние да си позволят да направят такава изложба. Емил Бачийски знае
какво иска и го прави независимо от всичко. В овладяното пространство на залата са
представени произведения, които, за съжаление, трудно биха се възприели като украса в обичайния смисъл на думата. Надали,
доколкото го познавам, Емил някога е учил
студентите си на комерсиалност. Невероятно работоспособен и упорит, някак извън
времето, въпреки съвременния си изказ,
скулпторът прави своите пластики поради
вътрешна необходимост. Без тази тиха лудост, както е при него, истинско смислено
съзидание е невъзможно! Тази лудост всъщност е първопричината за всичко, свързано
с изкуството…
Възможно е на някого да липсват фигури
и лица, но едно от големите постижения на
автора е, че хуманистичните и философските му послания стават по-силни и въздействащи без човешки образ.
Разпадащата се колесница и червените следи по земния диск носят достатъчно
драма и без самия Фаетон. Нямаш нужда от
самовлюбен младеж, оглеждащ се във водата, за да проумееш болестта на Нарцис, респективно и на човечеството. Една ръждива
тел върху разядена плоскост говори достатъчно за цивилизацията ни. Самият Прометей, прикован заради благородството си,
отсъства, но огънят лети към нас… Дафне,
Одисей и Сизиф са само имена. Но символите им и идеята в митовете за тях съществуват активно в пластиката.

Емил Бачийски е достигнал до синтетичност и на мисълта, но и на формата, което
придава значимост на почти абстрактната
му скулптура, далеч над обичайното. Цялостна като възглед, оригинална като трактовка, многопластова и силна като внушение, тази колекция заслужава специално
внимание.
Въпреки че скулпторите (като цяло) не
обичат думите, въпреки сдържаността на
самия автор и въпреки клишето, че едно
произведение трябва да говори само за себе
си, аз мисля, че анализът, макар и от непрофесионалист, на такова явление е задължителен. Дано Емил Бачийски, който някак незабелязано стана на 50, има силата и волята
да продължи!
Той си е свършил работата... Моята сега
започва. Тя няма да приключи с написването на тези страници и ще продължи да подлага на изпитание и интелигентността ми, и
разбирането ми за изкуството …
Десислава Минчева
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Идеите на Бедреддин през призмата
на съвременния и модерен свят
(есе)
Аз съм роден през 21-ви век в Европейския съюз. Като всеки млад човек искам да
узная своята Европа и целия свят, да знам много неща. Даже имам въпроси за всичко
непознато, но знам, че само с упоритост и много труд ще разбера света, в който живея.
През лятото съвсем случайно, макар че няма нищо случайно, имах удоволствието
да гледам един великолепен спектакъл – „Танцът на дервишите“. Бях изумен, останах
без дъх от красотата на това изкуство. Това беше магия, това беше сън. Тази магия
разпали моето любопитство – откъде тези хора черпят своята сила и вдъхновение,
гордост и любов? Поисках да опозная живота на дервишите и така попаднах на името
на основателя, сложил началото на Дервишкия орден – Бедреддин Симави. Кой е той?
За него знаем толкова малко, а някои дори не са чували неговото име. Защо? Дa, той
е живял толкова назад във времето и неговото дело и творчество не е достигнало до
много от съвременните хора. Бях твърдо решен да науча повече за тази изключителна
личност.
Махмуд Бедреддин Симави е османски юрист и суфийски шейх. Живял през 14–
15-и век с майка християнка и баща мюсюлманин. Според мен именно семейното възпитание му дава сила да преодолее различията между хората и да провокира своите
съвременници да пожелаят един по-добър и по-справедлив живот.
Силно ме впечатли една негова мисъл: „Всеки човек трябва да бъде напълно свободен и господар на мислите си, в същото време да уважава мислите и вярата на своите
съседи“.
Това не звучи ли съвременно? Нима днес няма такива личности, които искат хората да живеят свободно и да се зачитат техните желания и правото на личен избор?
Има ги! Тe подкрепят думите на една изключителна личност, която е много уважавана
за своето време. Мистик, философ, реформатор – поклон пред неговия талант!
Днес много хора по земята говорят за силата на религиите и уважението към тях,
а той още по свое време осъжда религиозната нетърпимост, включително и враждата
между християни, мюсюлмани и евреи. Цял съзнателен живот посвещава за „равенство и разбирателство между хората“. Създава „Пoxод на толерантността“, където иска
децата да се научат да четат, да надникнат в историята много назад. Тази негова идея е
жива и днес, защото нашето поколение трябва да учи, да знае, да твори, но и да познава
своята история, защото от възрастните знам, че човек без минало няма бъдеще. Заради своите виждания за промяна в обществото, Бедреддин е гонен и преследван. Неговото знание за спасение на душата и вярата, за обединението между хора и религии
намира последователи и днес в моята модерна Европа и в целия свят, който осъзнава,
че толерантността и равноправието е най-важното човешко право.
За съжаление, съвременните и модерни хора много бързо забравят най-доброто
от световната история и може би не искат да приемат идеи и действия на хора, допринесли за една толерантност и желание за равноправие.
В България този реформатор на своето време е приеман за предшественик на турско социалистическо движение, а неговите идеи имат последователи – това са казълбашите в района на Казанлък. Тe са част от етническото и верско многообразие на
родината ни.
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1 група, 2 награда. Марина Нешева – V клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, общ. Дупница

Малко са хората като шейха, осъзнали красотата на религията. Според мен да си
различен е от полза не само за отделния човек, но и за целия свят.
А днес, какво се случва в нашия съвременен свят – понякога не приемат различните. Или не искат да ги разберат, или наистина така са устроени хората, че искат да
живеят в някаква рамка, създадена изкуствено от обществото.
За да докаже своята самостоятелност и смелост, човек трябва да държи на своето
Аз, да доказва и защитава своето място в обществото. През вековете като ехо достигат
до нас съветите на Бедреддин Симави, те сеят в съзнанието семена, които ще покълнат
в душите на младите хора. Ще допринесат за нашето пълноценно развитие като хора,
които ще направят един нов, по-различен и по-добър свят.
Съвременно звучат днес думите на философа Симави – хората, използващи различни религии, трябва да имат една цел – любов и разбирателство. Той достига до още
един ценен извод, че хората никога не са живели задружно и не е необходимо изкуствено да бъдат разделяни. Само властимащите разделят хората, а днес на много места
по света виждаме такова изкуствено делене.
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1 група, 3 награда.
Нуркан Айдън Нуф – 11 г., ПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград

Животът е толкова кратък миг от вечността – той е като запален факел, който аз
искам да разпаля още по-ярко. Да, аз съм млад човек, а младите хора са бунтари, те искат да разпалят този факел, за да покажат на хората един различен начин на мислене,
пълен с любов, толерантност и с търпение.
Пак се сещам за онзи танц на дервишите – хора, силни по дух, които странстват
и носят любов, като я даряват, без да се замислят и да очакват нещо. Тe винаги са се
стремели да бъдат себе си, да усещат живота и любовта във всичко.
Гордея се, че Георги Сава Раковски за кратко е бил дервиш и в неговата философия
откривам стремежа за равенство и братство между народите.
Ние, младите хора, трябва да търсим най-доброто от историята и да приветстваме идеята, изповядвана от Бедреддин:
,,Да няма бедни и богати, да няма верски различия“.
Аз съм роден през 21-ви век в Европейския съюз, възхищавам се и на танца на
дервишите, и на идеите на Бедреддин. Като него искам да събера в себе си Изтока и
Запада, Европа и Азия и всички религии на моята планета.
Еджен Еджевит Тасим – VІб клас, СОУ „В. Левски“, гр. Русе
Преподавател: Ивелина Димитрова
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2 група, 1 награда
Зейнун Османов Османов – X клас,
ПГТЛП, гр. Попово

2 група, поощрителна награда.
Димитър Маринов Йорданов – IX клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
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Водачът Бедреддин
Започвам да пиша за Шейха,
за Бедреддин и силата на духа.
Обгръща ме яркото чувство,
че мит се превръща в изкуство.
Полумесец и кръст в едно цяло,
хората клети –
 в бит и дух сляло.
По Пътя стар, сочещ истината,
и в Светлината, дарила земята.
Мисълта на Шейха е история,
а историята не е само теория.
Тя е нещо конкретно, заветно,
низ от събития, минало цветно.
Тук е и Шейха в приказка стара –
със цел и посока да носи товара.
На хора, народи, съдби да събира
по друми прашни, но с обща вяра.
Това е мъдрецът Бедреддин – будител,
учен, философ, човек-мислител,
от родна Симавна, Заара, Силистра,
към бъдеще светло, в история стара.
Глория Кънчева – ІХа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
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Идеите на Бедреддин
през призмата на
съвременния и модерен свят
По време на криза хората се обединяват! Изтъркано, но е вярно. Когато живееш
в трудни времена, когато не виждаш изход от ситуацията, протягаш ръка към хората
около теб. Имаш нужда от топлината на друго човешко същество, неговата подкрепа
и разбиране, с надеждата, че заедно ще можете да прогледнете през гъстата мъгла на
отчаянието и мъката.
В такова време на отчаяние и безизходица живеят народите през XIV в. В епохата
на османската експанзия доминират кръвопролитията, разрушенията и отвличанията в робство. Тогава Балканският полуостров е прочут с името „земята на войната“.
Друго, което подхранва тази представа, са движенията на принц Муса и принудителното изселване на българите. Точно в тези трудни времена се ражда идея за сътрудничество, сближение и дори единство на религиите. Точно в тези трудни времена виреят
и идеите на Шейх Бедреддин. Той – наследникът на Шишмановия род по женска линия
и потомък на султана, е един невероятен случай за опит да се обединят две религии.
Роден приблизително в 1364 г. в семейство на баща мюсюлманин и майка християнка. Възпитаван в духа на Корана и на християнските ценности. Времето, в което той
живее, е първият век от 700-годишната Османска империя. Негово е
прозрението, че хората са равни, че
религиите проповядват принципно едни и същи идеи: равенство,
мир и любов. В средата, в която
живее Бедреддин, опознава бедни
и богати, християни и мюсюлмани, опитали от мъката на трудния
живот. Шейхът предлага спасение
за душата и вярата: „Да се събори
изостаналата от Европа Османска
империя и да се изгради нова, посправедлива“. Това негово разбиране е плод на пренебрежението
към злободневието и кръвопролитията, с които се сблъсква докато е
участник в събитията по време на
движението на Муса.
Много хора приемат Бед
реддин и последователите му за
секта, а него за еретик. За други
той е пророк. Що се отнася до нас,
българите, ние гледаме на него като
на ранен просветител. Той поставя
основите на последващите борби
2 група, 2 награда. Десислава Миткова Русева –
IX клас, ПГТМ, гр. Казанлък
за освобождение. Неговите идеи се
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1 група, поощрителна награда.
Станислав Михайлов – VIII клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници

преповтарят в словата на Ботев и Левски, които твърдят, че душмани не са друговерците, а чорбаджиите, поповете, които проповядват, че страхът е пътят към спасение на
душата, учителят, който не просвещава народа, вестникарят, който не пише истините,
които трябва да се знаят.
Днес, седем века по-късно, Бедреддиновите идеи още са актуални. Хората живеят
в мир, любов и равенство и са готови на всичко да запазят това тяхно блажено състояние. Животът на никого не е перфектен, разбира се, но без значение в кое време живеят, хората все още се уповават на същите принципи. Ние имаме науката, която ни дава
познания за света, а религията – за нормите на поведение и духовното. Няма значение
дали човек изповядва християнска религия, ислям, индуизъм или каквато и да е друга,
тя му дава спокойствие и чувство на принадлежност.
За жалост не всичко в моето съвремие е така красиво. Всеки ден по новините се
чува за нови инциденти на база религия, религиозни войни и погрешни интерпретации на словото Божие. Този факт ме наранява и отчайва, но във всяка история има и по
нещо добро и тук това добро са хората, които се борят срещу неправдата и се опитват
да променят света около нас. И в най-мрачните епохи на противопоставяне между религиите има хора, които могат да проявят научно и политическо мъжество и да издигнат глас за равноправие и отказ от взаимно изтребление. Днес тази мисия изпълнява
КПД „Родно Лудогорие“ с ежегодното организиране на похода „По стъпките на Шейх
Бедреддин“, националният конкурс-викторина, срещите с проф. Христо Матанов и
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други историци. Тези действия показват на хората истинския път към мира, любовта,
просветлението. Те посяват семето на толерантността и уважението сред учениците от
ранна възраст и така те порастват достойни членове на обществото.
Културата, мирът, щастието не са само думи в речника, те са нещо, което трябва да
се научи, и нещо, за което трябва да се бориш и защитаваш. Само чрез истинска вяра и
чисти намерения можем да направим един по-красив свят. В нас живее наследството
на Бедреддин.
Симона Пенева, ХІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

2 група, 3 награда.
Юмит Гюрсес Хакъ – X клас, СОУ „Н. Й.Вапцаров“, гр. Силистра
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ИДЕИТЕ НА ШЕЙХ БЕДРЕДДИН
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ И МОДЕРЕН СВЯТ
В моето есе бих желал да защитя тезата, че толерантността или омразата, любовта
или ксенофобията са постоянни величини, независимо в кое време си живял и през
каква призма си гледал. Всеки човек е личност и играе определена роля в историята,
изпълнява едни или други обществени функции, проявява своята гражданска позиция.
Но има и такива хора, които се открояват, които винаги са една глава над другите.
Те са умни, решителни, смели, принципни, не се боят да рискуват и поемат отговорност за взетите решения. Тези личности не се раждат такива, а се създават при определени исторически условия.
Такава личност за мен е шейх Бедреддин. Него историята отдавна го е припознала
с много лица – и като философ, и като еретик, и като бунтовник, но неизменно проповядващ идеи, които противоречали на официалните. Той по собствен път мъчително
достига до идеите си за пантеизъм и за равенство между християни и мюсюлмани.
Но кога издига тези идеи? През 15-и век. Сега сме 21-ви век. Дали тези негови
убеждения тогава днес са станали реални проекции? Едва ли! Ако сега се взрем в родната мила българска картина, неминуемо ще ни лъхне омразата и нетолерантността
към другия, „различния”.
Сблъсъците между български граждани и хора от други страни, пребиваващи у
нас с различен статут, са естествено продължение на целия бум на омразата, който
наблюдаваме в последните месеци. Когато започнаха протестите, в интернет се появи
снимка на човек, който държеше малкото си дете с едната си ръка, а с другата носеше
плакат: „Мразим ви безплатно“. Омразата е най-тежкото патологично състояние на
човека. То отнема човешката му същност. Обществото в България позволи на омразата да излезе на улиците, защото за много от нас тя е основното, с което живеят.
Нападателите на чужди граждани са хора, които не са направили нищо в живота
си. Те могат само да мразят и го правят от сутрин до вечер. И се занимават само с
това – да коментират различните от тях и най-вече успелите. Човекът, който мрази,
не може да приеме различието. Той винаги търси причина за собствения си неуспех
извън себе си, за да спаси мъничкото си его. Може ли човек, който има съзнание за
собствената си ценност, да гори книги и да бие други хора? Не може. По същество тези
хора са аутсайдери. Фашизмът също се е родил върху основата на подобни индивиди и
затова трябва да се внимава тези опасни тенденции да не вземат връх.
Нападенията над чужденци бяха кулминацията на цялата омраза. Случаите показаха дълбокия комплекс на българската нация от чужденците, макар че винаги сме
били толерантни като общество.
В цялата си история сме го доказвали. Вземете тракийските бежанци – приехме
хиляди наши сънародници след погрома и двете национални катастрофи. Приехме пострадалите арменци от геноцида на Османската империя. А примерът със спасяването
на българските евреи ни държеше като нация високо в ценностната система на света.
Как можем да си обясним тази днешна омраза към чуждите граждани на фона на цялата толерантност, която сме демонстрирали през вековете?
Напливът от бежанци и имигранти в България в последните месеци видимо засили националистическата вълна и се стигна дори до появата на откровено фашистка
партия, която, надявам се, няма да бъде регистрирана.
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Да нападнеш 17-годишно момче и 20-годишна жена на спирката, които дори не
знаят езика на страната, в която пребивават, е мерзост.
Този процес на нападения и ксенофобия може да се овладее постепенно, когато се
научим да контролираме поведението си. Важно е да имаме и съзнание за собствената
си отговорност. Младите българи, децата, трябва да се учат на това, че има други хора
и към тях трябва да си толерантен, защото в тяхно лице и ти си друг.
А може да отворим и прашасалия скрин на историята и да прочетем, че тези неща
вече ни бяха казани с малко по-други думи и в друго време от шейх Бедреддин. Не е
ли по-добре да се поучим от него и да гледаме само в бъдещето, да градим помежду си
мостове, така, както и сръбският писател Иво Андрич деликатно ни намекваше – че
можем и по-малко да се мразим.
Хюсеин Нурхан Хамид – ХІІа клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

Балада за Бедреддин
Ти срещал ли си философ, мистик,
еретик или бунтовник странен ...?
Не си? Аз срещнах го във книги стари
преди няколко години.
В очите му потъваше нощта,
а дните с него ставаха по-слънчеви и млади.
Да, това е личност странна и чудата, идваща от древността,
мечтаеща Рая да направи, но тук на Земята.
Той носеше в сърцето обич,
обич най-обикновена,
обич топла, съкровена,
сътворяваща добро,
обич, с ласка приютила
всекиго под своето крило.
Когато плачеше, валеше дъжд,
с усмивката му грейваше дъгата,
от устните си мъдри мисли неведнъж
посипваше пред мене по земята.
Прегръдката му още ме теши
от думите му е спокойствие в съня ми,
дори и без крила той може да лети,
достатъчна е само любовта му.
Та питах – Срещал ли си философ, мистик,
еретик или бунтовник странен ...?
Не си... не бързай... помисли...
Сега към огледалото вдигни глава...
Позна ли го, О боже, да, но това си ти?
Мариян Петров Манолов – Ха клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
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СТАТУТ
за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс,
посветен на 18-ия традиционен поход
„ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН“
Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на 18-ия традиционен поход „По пътя на Бедреддин“.
Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и
клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на
МОН и съдействието на РИО на МОН в страната.
Теми:
1. „Времето на Бедреддин (1359–1420 г.) и неговото въстание (1413–1418 г.)“
2. „Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят“
3. За участниците в раздел „Рисунки“ темата е: „Светът е за всички“.
Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества,
свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за
учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и
гражданска позиция.
3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на
лична теза и боравене с историческите факти и извори.
4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения
3. Рисунки
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове,
рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да
участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:
– I–VIII клас;
– VIII–XII клас.
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Специфични изисквания:
І. Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
 При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
 Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един
проект;
 Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници,
които са ползвали при разработването на проекта;
 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
 Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
 Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат
и обем;
 Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power
Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;
 Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.
Критерии за оценяване:
 осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 умение за излагане на фактите;
 елементи на изследователска дейност;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 езикова и стилистична култура;
 естетическо изпълнение.
ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета
Критерии за оценяване:
 ясно и точно формулирана теза;
 удачно подбрани аргументи;
 личностна позиция;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове;
 езикова и стилистична култура.
ІІІ. Стихотворение
Учениците могат да участват с повече от една творба.
ІV. Рисунка
Всеки участник може да изпрати не повече от две рисунки, като може да се
използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика,
флумастер, молив, колаж.
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Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На
гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес.
Етапи и оценяване:
I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група от І
до VIII клас и втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по
история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика,
изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на
специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща найкъсно до 25.12.2014 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово“ № 60, КПД „Родно Лудогорие“ – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org
II етап: Комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: акад.
Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като
ги оценява и класира според образователните степени: първа група: І–VIII клас и
втора група: IX–XII клас, в срок до 31.01.2015 г.
Награди:
Материални награди на стойност:
първа награда – 70 лв.; втора награда – 40 лв.; трета награда – 20 лв.; Поощрителни награди.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно
за текстове, рисунка и мултимедия. Те ще се обявят в началото на втория учебен
срок.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.
Уведомяване:
 Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон,
факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

КПД „Родно Лудогорие“
София,
ул. „Осогово“ 60
02/929 61 01
Председател: д-р Анатолий Кънев
www.ludogorie.org
70

ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина,
посветен на 29-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, 2014 г.
за ученически текстове, рисунки и мултимедия
ТЕМИ:
I – VIII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска
Освободителна война – 1877–1878 г.
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?
IX – XII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска
Освободителна война – 1877–1878 г.
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
Днес, 20.06.2014 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лева:
– Ивайло Савов – 9 г., 35 СОУ „Добри Войников“, гр. София
II награда – 40 лева
– Димо Красимиров Савов – VII кл., СОУ ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр.
Силистра
III награда – 20 лева:
– Мартин Тенев Митев – 15 г., Спортно училище „Д. Рохов“, гр. Сливен
Поощрителна награда:
– Ния Савова, 6 г., 35 СОУ „Добри Войников“, гр. София
II група – от ІХ до ХІІ клас
I награда – 70 лева:
– Надежда Росенова Бончева – 16г., 2-ро СОУ „Проф. Никола Маринов“, гр.
Търговище
II награда – 40 лева:
– Рени Кадир – VIII кл., 1-во ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик
III награда – 20 лева:
– Калина Йорданова Йорданова – IX кл., НГПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр.
Казанлък
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Днес, 20.06.2014 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,
направи следното класиране :
Награди – есе:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лева:
– Веселин Манчев – VI кл., СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Земен
II награда – 40 лева:
– Теодора Радостинова Евгениева – V кл., ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово
III награда – 20 лева:
– Полина Валентинова Иванова – VIII кл., ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
I награда – 70 лева:
– Криста Николаева Колева – X кл., ГПЧЕ „Хр. Ботев“, гр. Кърджали
II награда – 40 лева:
– Мехмед Шенол Мехмед – XII кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
III награда – 20 лева:
– Ния Емилова Иванова – VIII кл., ОУ „Хр. Ботев“ гр. Исперих
Награди – стихотворение:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лева:
– Георги Герански – VIII кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
II награда – 40 лева:
– Християна Йорданова – VII кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
III награда – 20 лева:
– Росица Пейчева – VI кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
Поощрителна награда – 10 лева:
– Назенде Илмазова Велиева – VI кл., ОУ „Христо Ботев“, с. Острово
– Емили Юсменова Ахмедова – III кл., ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево
II група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70 лева:
– Иван Красимиров Савов – XI кл., ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра
ІІ награда – 40 лева:
– Мариян Петров Манолов – X кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
ІІІ награда – 20 лева:
– Глория Кънчева – IX кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
Поощрителна награда – 10 лева:
– Николай Росенов Колев – X кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
72

Днес, 20.06.2014 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Боряна Мекушина, Васил Кънев, Росица Филипова,
направи следното класиране:
Награди – мултимедиен проект:
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70 лева:
– Александър Великов Енчев – VІ кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
ІІ награда – 40 лева:
– Селин Хасан Мехмед – VII кл., ОУ „Христо Смирненски“ гр. Дулово
ІІІ награда – 20 лева:
– Гюнер Ахмед Джер – VІІ кл., ОУ „Христо Ботев“, общ. Завет, обл. Разград
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70 лева:
– Николай Веселинов Великов – Х кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
ІІ награда – 40 лева:
– Габриела Иванова Гоцева – Х кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
ІІІ награда – 20 лева:
– Ирина Тотева – X кл., СОУ „Хр.Ботев“, гр. Тутракан
Поощрителна награда – 10 лева:
– Елвира Симеонова, Михаела Първанова, Станимир Първанов – СОУ „Бачо
Киро“, гр. Павликени
д-р Анатолий Кънев
(председател на КПД „Родно Лудогорие“)
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Тази година издателска къща „Гутенберг“ издаде поредната книга на проф.
Христо Матанов „В търсене на средновековното време“. Стремежът е на пазара на
историческата книжнина да има издания, служещи за пример как се пише история,
лишена от митологеми и политически украси. Историята е муза, но и наука, и като
всяка наука, трябва спокойно и промислено да се изучава, анализира и популяризира. На този фронт много хора са пробвали перото си, било като поръчка, било
като част от научна кариера и не на последно място, гъделичкайки с перото собственото си его.
Всички историци твърдят, че в историята няма ако, но почти няма такъв, който да не го използва. Ако прочетете книгата, ще видите, че тук науката е освободена
от сковаващи я догми и фактите са се случили, а ако е заменено със защо. Изучаването на история не е занимание самотно и сухите факти говорят, когато човек иска
чрез историята на своя народ да опознае себе си – един от начините историята да
се превърне в човекознание.
Използвам случая да благодаря на автора и на екипа, участвал в създаването на
книгата, а на самата нея – успешно „Път“-уване.
д-р Анатолий Кънев
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Свитъкът на Клио
Според представите на древните гърци поезията, изкуството и науката имат свои богини – покровителки и вдъхновителки, наричани музи. Музата на историята е Клио,
изобразявана обикновено със свитък в едната си ръка. От съвременните науки историята – за добро или лошо – е единствената, която и досега е запазила своята муза.
Това означава, че към научния разказ за миналото се очаква, освен да бъде правдоподобен, още да бъде интересен и емоционално наситен. Не всички разбират по един и
същи начин това изискване на древногръцката муза. Някои схващат историческото
вдъхновение като възможност за развихряне на фантазията и го поставят над правдоподобността. В историческия разказ, според тях, трябва да има всичко, което пленява
въображението – сензация, произволни етимологии, субективно пренареждане на историческата шахматна дъска, преекспониране на едни събития или явления за сметка
на други и т.н. Вероятно някои от творците на митове са искрени и тъкмо по този начин
схващат предмета на историята. Мотивите на други обаче са по-прозаични: по-висок
тираж, популярност, осигурено място в средствата за масово осведомяване, внушаване на определени априорни идеи. Мислят си, че музата ще изтърпи всичко, без да
възроптае! Обикновено надеждите им рано или късно се оказват излъгани.
Между високите критерии, предявявани от Клио, и тяхната свободна интерпретация
минава една от разделителните линии между любителите и професионалните изследователи на историята. За първите е позволено да пренебрегват основното историческо градиво – изворите, а вторите работят тъкмо с тях. Те се стремят да са критични
към информацията, да съпоставят отделните факти, да са внимателни и премерени в
заключенията, да не се поддават на виртуални комбинации и произволна фактология.
За съжаление подобен тип изследователи у нас често остават неразбрани и недооценени. Причината е елементарна: професионалният исторически разказ често е скучен
и трудно се чете или слуша. Той отговаря на изискванията на Клио за достоверност,
но не и на класическия императив за увлекателност на разказа. Разбира се, най-добре
е правдоподобността и вдъхновението да вървят ръка за ръка. Тъкмо това изискване
трудно се осъществява на практика.
За хората от историческата колегия проблемът не е нов и отдавна се дискутира. В историческия език дори е въведен специален научен жаргон, с който определят типовете
историци: онези, които пишат скучно и много научно, са наричани „гъсеници“ или
„събирачи“, а другите, които излагат повествованието си интересно и се опитват да
обобщават, ги наричат „пеперуди“ или „ловци“. Бързам веднага да отбележа, че в историческите кръгове „интересното“ никога не е синоним на „историческа фантазия“. То
се търси по линията на иманентно присъщия на историческия процес драматизъм, на
множеството личностни драми, с които той е изпъстрен, на откриването на неизвестното, на вникване във всекидневието на някогашните хора, на обсъждането на различни варианти на развитие и много още неща. У нас непрежалимата Вера Мутафчиева
ясно напомни на професионалните историци, че трябва да пишат интересно, за да не
губят читателска аудитория.
Не крия, че онова, което ме накара да отгърна свитъка на Клио и да предложа на читателите исторически разказ за Българското средновековие, освен множество фактори
са и размишленията в горния смисъл. Малцина от любителите на исторически знания
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ще прочетат дебелите томове с важни приноси за тази част от българското минало.
Иска ми се да им предложа по-лесно четивна алтернатива. Стремях се, след като съм
показал известно умение да бъда „гъсеница“, чрез тази книга да се опитам да стана
„пеперуда“. Все пак основното не е какво аз искам и към какво се стремя. Основното е
читателят да остане удовлетворен от прочетеното, без това да е за сметка на историческата достоверност. Доколко съм успял, ще отсъди пак той.
Средновековието е много изследвана, но в съзнанието на някои съвременници все
още недостатъчно оценена част от европейското минало. Върху нея все още тежи пренебрежението и дори презрението, които са хвърлили върху ѝ редица мислители, предимно от времето на Просвещението. Според тях това е исторически период, пълен с
варварство и невежество. Дори и днес в политическата терминология понятия като
„средновековно“ или „феодално“ (в различните им вариации) имат обикновено негативен смисъл. Като израз на подобно отношение още преди векове нарекли този период от европейската история Средни векове (Medii aevi). Това означава, че той е разположен „по средата“ между блестящите епохи на Античността и Новото време, но далеч
им отстъпва по постижения и приноси в човешкия прогрес. Изразено с конкретни
години, Средновековието започва с рухването на античната цивилизация, с Великото
преселение на народите, с налагането на християнството и с още някои емблематични
събития в периода ІV–VІІ в. То завършва с началото на Великите географски открития в края на ХV в., които разширяват неимоверно европейския хоризонт и дават на
европейците нови и неподозирани дотогава възможности във всички сфери на прогреса. Обективната преценка води до извода, че макар и невинаги правилно разбрани,
столетията между края на Античността и началото на Новото време са изключително
продуктивни за развитието на Стара Европа. Да, тъкмо на Европа. Противно на схващането, че Средновековието е глобална епоха, неговите истински параметри се проявяват тъкмо в пространството между Урал, Пиренеите, Скандинавия, Британските
острови, Средиземноморието и части от Мала Азия. Развитието на такива дадености,
като свободните градове, университетите, огнестрелното оръжие, компаса и още много други, които се появяват и налагат тъкмо тогава, осигуряват на Европейския континент дългосрочно предимство пред останалите географски области на световния
глобус. Доколко това ще продължава, е въпрос на дискусия. Но с огромна убеденост
бихме могли да кажем, че качественото и пълнокръвното Европейско средновековие е
могъщ катализатор за развитие на Европа в следващите времена.
Средновековна България е част от европейските процеси, но отношението към
Българското средновековие като че ли има свои национални особености. За пренебрежение и дума не може да става. Българският подход „прескача“ просвещенското отвращение от Средните векове и по-скоро възприема преклонението към него на по-късния европейски романтизъм. А как иначе? За възрожденските и за съвременните българи всичко, което се случва през Българското средновековие, има основно значение за
формирането на тяхното историческо и до голяма степен национално самосъзнание. В
него има изобилие от онова, около което гравитира българската историческа съдба –
героизъм, трагизъм, предателство. Ако се замислите, ще се убедите, че всичко, което се
случва в българското минало, опира до някой от елементите на тази „национална триада“. Заедно с това представата за българската средновековна епоха е пълна с клишета, с
преекспониране на героичното и трагичното, с прекомерни очаквания от гледна точка
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на древност, постижения, роля в европейския прогрес и пр. Очевидно е, че истинските
последователи на Клио имат още какво да кажат по всички тези въпроси.
Българските средновековни особености във всички сфери на развитието се формират под въздействието на много фактори. Основен от тях все пак е геополитическото разположение на българските територии. Земите на Балканския полуостров,
Северното Черноморие и отчасти на Централна Европа, където се простират нейните
земи през значителна част от Средновековието, най-често се определят като исторически и културен кръстопът. Де да беше така! Понятието „кръстопът“ обикновено
извиква представи за разминаване на различни държавно-политически, демографски
и културни влияния и много по-малко – за взаимодействието помежду им. Ако нещата се ограничаваха само с появата и изчезването на множеството влияния, българското средновековно и постсредновековно развитие вероятно нямаше да бъде
толкова сложно. Работата е там, че българските територии още от далечните „междинни векове“ са по-скоро „контактна зона“, в която се осъществява богат историкокултурен синтез. Тук си взаимодействат влиянията на номадския свят, напиращ откъм Северночерноморските степи, византийският държавен и културно-религиозен
модел, повеите от Централна Европа. Малко от европейските региони могат да се
похвалят с такова съцветие от разнопосочни влияния. При това те не само минават
оттук, а се преплитат, често по причудлив начин, за да създадат една сложна реалност.
Погледнато чисто интелектуално, регионалният синтез в българските земи е изключително интересен. Ако се замислим как това се отразява на живелите тогава хора, ще
трябва да припомним в перифразиран вид една стара китайска поговорка: „Проклятие
е да живееш в интересен регион“. Начинът, по който се осъществява историко-културният синтез, дава достатъчно храна за размишление на съвременните хуманитаристи,
но за средновековните българи и за тяхната държава той предизвиква предимно негативни последствия.
Понякога, но предимно на неофициално ниво, мнозина си задават въпроса, дали кан
Аспарух не е могъл да намери за своята част от българите други земи, които са поспокойни за обитаване. Напълно отговорно мога да заявя: това не е било възможно!
При разпределяне на историко-географското пространство по време на Великото
преселение на народите всяка човешка група, която участва в този привидно спонтанен процес, заема онова, което ѝ позволява времевата конюнктура. Без да разполага
с карта или други съвременни средства за ориентация, първостроителят на Дунавска
България добре вижда, че за българите няма алтернатива за поселване, освен Малка
Скития, т.е. дн. Добруджа – на юг е Византия, на запад е Аварският хаганат, откъм
изток напират хазарите. Привидно обширните пространства на Източна, Югоизточна
и Централна Европа наистина не предоставят други възможности – всичко е заето, а
обитателите на тези територии са настръхнали и готови да ги бранят с цената на всичко. Действително не знам дали трябва да се разсъждава така: онова, което се случва по
времето на кан Аспарух, е fait accompli, а другите възможности са теоретични и неосъществими. До заемането на определена територия се стига закономерно, а не по волята
на великия кан. Така че ние можем да си мечтаем сладостно за друга обетована земя,
но историческата съдба ни е отредила тази, която обитаваме вече повече от 13 века.
Българите обикновено се взират в южния си съсед, когото първите негови изследователи условно наричат Византия, и търсят българската държавна и религиозно-кул80

турна типология във византийското влияние. Византийската империя е източната
част на Римската империя, преживяла прехода от Античност към Средновековие и
просъществувала в „средновековни одежди“ до средата на ХV в. Принципно ролята
на Византия в българското средновековно житие-битие е значителна: от юг идват основната маса историческа информация за българите, оттам прониква християнската
религия в нейния византийски вариант, както и основните параметри на държавната
идеология. В много отношения ние сме продукт на византийския модел, независимо
дали това ни харесва, или не. Българите обикновено високо ценят някои от неговите
параметри. Военните победи срещу империята са извор на гордост, пораженията се
смятат за досадни подробности. Обикновено се забравя, че византийската държавнополитическа конструкция има присъщи за нея слабости, които въпреки безспорните
постижения в перспектива отдалечават византийската държавност и култура от европейските образци. Това е липсата на свободни градове, фанатичното придържане
към държавно-политическия централизъм, отсъствието на ясно изразена обществена
йерархия, богословско-филологическият характер на византийската култура, особено
в късния ѝ период, и др. Тези „неевропейски“ особености за съжаление проникват у
нас и стават присъщи за българското средновековно развитие.
Но влиянията не са само византийски. Откъм бреговете на Северното Черноморие
бликат последователни номадски вълни, които носят със себе си политико-военна
непредсказуемост. Северночерноморските области обикновено са крайната спирка за десетки народи, дошли най-често от дълбините на Азия. Пулсирането на тези
нашествия вероятно се дължи на циклични климатични промени или на събития,
които се развиват далече от България, без да имат нищо общо с нейното държавно
поведение. През първите два века и половина на своето съществуване българската
държава удържа този постоянен напор – една от големите български заслуги към византийско-европейския ранносредновековен свят. За дълъг период от време българската държава пази своите съседи, а така и големи части от Европейския континент от
номадите, намерили свой вълнолом в североизточните, днес позабравени български
владения по долните течения на реките Днестър, Буг и Днепър. Българският принос
стои на еднакво ниво със спирането на арабския пристъп към Европа от страна на
Византия. Днес никой не може точно да определи какво точно струват на българите
тези усилия и защо в определен момент те престават да бъдат толкова резултатни.
Във всеки случай във времето след края на ІХ и началото на Х в. откъм североизток
върху България ще се стоварят все нашествия с катастрофални последици – унгарци,
варяго-руси, печенеги, узи, кумани, татари. Притиснати между нашествия и византийския империализъм, българите като че ли свикват да живеят под напрежение. А
всяка общност, принудена да съществува в подобни условия, развива особена психология. В нея има изостреното чувство за съхранение, което преобладава над необходимостта от промяна, култ към централизираната държавност, която се схваща
като върховен защитник и покровител на общността, преклонението пред планината, на която се гледа като убежище във времена на опасност. С оглед на този пиетет
към планината българите създават своя фолклор и разполагат своите населени места
предимно в полупланинските райони. Когато пътувате по магистрала „Тракия“ и навлизате в Тракийската равнина, обърнете внимание как са разположени селата в нея.
Повечето са на границата между равнината и планината. Техните жители сякаш всеки
момент са готови в изпълнение на създадения векове наред инстинкт за съхранение
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да потеглят към планинските чукари. Читателят ще прецени доколко тези черти на
народната психология, формирани още през Средновековието, живеят и днес в светогледа на българите.
На северозапад средновековна България граничи със значителни центрове на военна и
политическа власт. Първоначално с Аварския хаганат, след това с Франкската империя
и възникналото след 843 г. Немско кралство, после, до края на Средновековието – с унгарците и възникналата към 1000 г. унгарска държава. Това е геополитическа ситуация,
която съпътства българите от момента на образуването на Дунавска България до края
на нейното независимо съществуване. Като се изключи Аварският хаганат, който по
традиция се възприема като досадна екстензия на азиатскономадския свят в Европа,
от северозапад на българска почва проникват европейски или поне централноевропейски влияния. Отношенията са напрегнати, най-често свързани с необходимост от
защита и с териториални загуби. Единственото изключение е времето от рухването на
Аварския хаганат в края на VІІІ в. до настаняването на унгарците в Панония около век
по-късно. Тогава българската държава владее Трансилвания – една от най-богатите на
природни изкопаеми области в ранносредновековна Европа. От особено значение са
солните рудници (да не забравяме, че в онази епоха солта е стратегическа и високо ценена суровина), находищата на желязо и сребро. Наличието на подобен ресурс съвпада
с най-благополучния период в българското средновековно развитие – от началото на
ІХ до първите десетилетия на Х в. Това не е случайно. В този период зад българските
политически амбиции стои значителен икономически и човешки потенциал. Нужно
е да припомня, че държавните амбиции са реални не само когато владетелят е „далновиден“, „добър пълководец и дипломат“, „мъдър управник“ и т.н., а когато зад политиката стои необходим ресурс. Една от най-упоритите митологеми по отношение
на Българското средновековие е приказката за добрия и лошия цар, която в различни
варианти се повтаря от „История славянобългарска“ на Паисий до ден днешен.
Всички споменати по-горе геополитически фактори действат посредством поредица
от уникални исторически ситуации в целия период на Българското средновековие, а
и след това. Те създават относително трайна геополитическа обстановка, в която българската държава и общество живеят в продължение на векове. Геополитическият триъгълник североизток-северозапад-юг (югоизток) съществува постоянно, само действащите изпълнители и лица се сменят. Към края на средновековната епоха, някъде
откъм края на ХІІ и особено след началото на ХІІІ в., на балканската политическа сцена
се появяват нови играчи – Сърбия, Босна, Влашкото воеводство. Политическата карта
около България става все по-пъстра. От тогава, та до наши дни Балканският полуостров се отличава с изключително държавно-политическо многообразие.
Вече предугаждам поне две от забележките, които определени групи читатели ще отправят към духа и съдържанието на тази книга. На първо място вероятно ще се каже, че
начинът, по който българската средновековна история е представена, не съдържа достатъчна степен на възхвала към постиженията на политическите и културните дейци.
Традиционната българска историческа наука отдавна е разделила персонажите и явленията на такива, които заслужават тотална възхвала, и на други, които са белязани от сурова критика и са изтикани в историческия ъгъл. Великите са много велики, грешниците
са много грешни. Ако съм постигнал разрушаване на тази черно-бяла картина, ще схвана
подобни бележки не като критика, а като похвала.
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Втората бележка вероятно ще е свързана с отказа ми да се занимавам подробно с далечното българско минало, което някои съвременни автори произволно и без особени
колебания отнасят към третото хилядолетие преди Христа. Нека прочее припомня на
читателите как започва нашумялата напоследък книга „Български хроники“ на известния наш писател, поет и драматург Стефан Цанев.
В България, според автора, пристига анонимен унгарски учен, който търси някакъв
надпис, зазидан в стените на стара църква. Надписа той не получава от българските
си колеги, но за сметка на това, седнал заедно с тях в селската кръчма на чаша ракия,
им излага една грандиозна и смайваща версия за най-старата история на българите.
Да, тъкмо на българите, които ние по традиция наричаме „прабългари“ или „първобългари“! Според унгарския приятел тяхната история стартира чак в далечната 2137
г. преди Христа. И като се започва! В унгарския разказ има всичко, което да плени
въображението: сблъсъци със слабо познатата на българите китайска цивилизация
около строежа на прочутата Китайска стена, китайски циркаджийки, които „мятат
голи кълки“ от зъберите на стената, за да забаламосат простодушните българи, докато „китайският мравуняк“ продължава нейния градеж, фантастични миграции,
при които българите образуват десетки държави, още по-фантастични местни названия, които те донасят от различните си места на придвижване в днешните български земи. От интригуващо – по-интригуващо!
Тази „унгарска притча“ е смайваща, но отговаря на очакванията на част от българите
за миналото им. Ключови понятия в тях са „дълбока древност“, „сензация“, „връзка с
далечни и екзотични цивилизации“ и може би още в този смисъл. Да, много от нас
искат историята им да бъде пълна с причудливи и неочаквани сюжети и вече десетки
години търсят тези неща тъкмо в историята на прабългарите. Славянското минало не
е толкова древно, изглежда тривиално и като че ли не заслужава внимание.
Често размишлявам върху поразителното влияние, което миналото на българите има
върху въображението на някои иначе умни хора. Ако става въпрос за дълбока древност, толкова ли не можеха да хранят своята фантазия с удивителните находки от
тракийската древност? На пръв поглед историята и културата на древните обитатели
на българските земи предлага повечето от онова, което българинът очаква. Траките
продължават да ни изненадват с изобилието от злато, с надгробните си могили, с вярванията си, със светилищата си, със странностите си, отразени от старите автори, с
презрението си към смъртта, със страстта си към силното и неразредено с вода вино
и с още много. Въпреки това, струва ми се, на тракийското минало липсват поне две
неща, за да стане то същностен елемент от българските представи за славно и загадъчно минало. То изглежда някак си прекалено нашенско. Можеш да видиш тракийските
съкровища, остатъците от техните колесници, въоръжението им, дори да ги пипнеш,
ако имаш връзки в музея. Тук я няма онази степен на загадъчност, с която могат да
се похвалят евентуалните подвизи на старите българи в далечни и непознати земи, и
предполагаемите им контакти с много древни и екзотични цивилизации. Но изглежда,
че не е само това. Каквото и да прави, съвременната наука може да отбележи началото на тракийската древност едва от епохата на Троянската война или, казано иначе,
от времето на микенската цивилизация. Дори смелата фантазия не може да свърже
траките с такива изненадващи и феноменални открития, като пиктографската (картинната) писменост от плочката от с. Градешница, с известния Варненски енеолитен
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некропол, съдържащ най-старото европейско злато, или с първата европейска „фабрика за сол“, разкопана в околностите на Провадия. Така нишката на Древността се
оказва прекъсната. Реалността на тракийските останки в днешните български земи е
забележителна, но, уви, с недостатъчен привкус на загадъчност. При първобългарите е
друго. Въображаемата древност е виртуална, нея не можеш нито да я пипнеш, нито да
я снимаш. А когато има неизвестност, има фантазия и всичко, което може да произлезе
от нея.
Онова, което повече ме безпокои обаче, е самата философия на „свеждането“ на знания, показана в историята с приказливия унгарски професор. Българските му колеги го слушат и демонстрират типичен Мохамедов синдром! Обяснявам: на пророка
Мохамед приписват прочутите думи, изречени при бягството му от Мека в Медина:
„Никой не е станал пророк в собствения си град“. С други думи, те, учените, а заедно с
тях и останалите българи биха приели всяка фантастична историческа версия за своето минало, стига тя да е изречена от устата на чужденец. Мисля, че коментарът тук е
излишен. Обичаме миналото ни да е пълно със сензации, но предпочитаме те да ни бъдат разказани от чужденец. Така де, чуждата реч, изглежда, за съвременния българин
е с по-висока степен на достоверност.
Лично на мен много ми се иска миналото на българите да е много древно, но в настоящето време научни доказателства за това липсват. Затова предпочитам да се отнасям с
разумен скептицизъм към тези теории и да не ги коментирам, поне докато не се появи
сериозно и убедително доказателство в тяхна полза.
А сега нека ми е позволено да предложа своя прочит на свитъка на Клио!
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