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Дали мощността на локомотива е 
насочена главно към свирката?

д-р а. кънев

 Пари – казал наполеон и тръгнал да 
завладее света. Пари – казал бай ганьо и зинал 
да го лапне. този популярен виц от недалечното 
ни минало отново е актуален. чрез финансовата 
криза ни се внушава, че г-7 трябвало да стане 
г-14. Пеперудата, която с крилцата си променя 
света, била станала какавида и е прибрана в бан-
ковите трезори.
Замисляме ли се, че светът на идеите стана свят 
на акциите и борсите, че думата “гражданско 
общество” стана срамна дума или само дума. 
исторически погледнато, човечеството е съз-
дало много материални блага, но е сътворило 
и много легенди, митове, идеи. не се наемам с 
равносметка кое е по-важно, кое го е движело, 
но съм убеден, че всеки в душата си, дори и да 
не си го признава публично, носи зрънце любов 
и търси духовен мир.
човек е самотно същество, но единици са тези 
(а дали ги и има), които могат да живеят без 
социум. всяко поколение пише собствена ис-
тория, ни учеше александър Фол. ако не беше 
така щяхме да живеем в съвършено общество, 
поучило се от всички грешки на миналото. тук е 
разковничето: какво вземаме и даваме, кое ни 
обединява.
 возещите се във влака (принципно сами 
избрали машиниста) ли определят посоката или 
водачът на локомотива. Добре е да се подсетим, 
че има и ръчна спирачка (ако машинистът пред-
видливо не я е изключил) и винаги можем да 
слезем.
 миналото и бъдещето стават едно днес 
– сега.
 “от миналото вземам само формата, но 
обичам единствено само съвременния живот. аз 
съм критянин, който тачи преданията, за да ги 
надживее.” (никос казандзакис)
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1. Уважаема г-жо професор, както вече знаете, 
организираният от нас гео-културен поход “По 
пътя на Шейх Бедреддин” е насочен както към 
разкриването на една енигматична за Лудогорие-
то личност, така и към осветляването на пери-
од от историческото ни развитие, чието осмис-
ляне винаги е било натоварено с редица социални 
и политически фактори. Какъв, според Вас, тряб-
ва да е подходът ни към времето и събитията 
около падането на България под османска власт? 
Всъщност как се стига до тази съдбоносна за нас 
“историческа развръзка”, все пак България и Ви-
зантия са на далеч по-високо културно ниво от 
своя завоевател?

Намирам за много уместно начинанието с учас-
тието на предимно млади хора периодично да се 
провежда гео-културен поход “По пътя на Шейх 
Бедреддин”, посветен на една несъмнено забеле-
жителна за началото на ХV в. личност, чиято 
съдба по един или друг начин е тясно обвързана с 
историята на Лудогорието и неговото населе-

стокхолмският синДром в
 османистиката или търсене на 

верен ПоДхоД към историята 
интервю с проф. елена грозданова, ст.н.с. I ст. д.и.н. – институт по история – Бан
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ние отпреди столетия. Ползата от реализира-
нето на това начинание е най-малко двояка. От 
една страна това е може би най-подходящият 
начин да се провокира и поддържа сред подра-
стващите поколения интерес към миналото на 
родния край, а от друга – своеобразен призив към 
изследователите-историци да насочат по-на-
стойчиво вниманието си към все още недоста-
тъчно проучен период от българската история 
– последните десетилетия на ХIV и началните на 
ХV в. Това са години, наситени с особено динамич-
ни събития, с трайни последици за българите 
в историческа перспектива, свързани с осман-
ските завоевания и установяването на чуждо 
владичество в българските земи. И най-вече на 
българските медиевисти от различни поколения 
принадлежи заслугата този период от истори-
ята ни да бъде стъпка по стъпка в значителна 
степен осветлен на основата на наличните, 
за жалост, твърде оскъдни извори. Похвални са 
и усилията им да издирят и добавят нови, на-
длежно документирани факти към известното 
ни досега. И все пак остават немалко спорни и 
недостатъчно изяснени въпроси и събития от 
тези смутни времена, които отново и отно-
во подбуждат историците, при това не само 
български, да потърсят възможно най-точен 
отговор и предложат свои версии, подкрепени 
със съответната историческа аргументация. 
Доказателство за това е например публикувана-
та неотдавна у нас в сп. “Исторически преглед” 
(през предходната 2007 г.) статия на турския 
учен проф. Халил Иналджък (Доктор хонорис кау-
за на СУ “Св. Климент Охридски”) като нов опит 
за доизясняване хронологията на османските 
завоевания на Балканите (1354-1371 г.) с акцент 
върху превземането на Аполония (дн. Созопол). 
Между другото, както добре личи от текста на 
изложението, авторът добре познава и високо 
цени приносите на българските медиевисти в 
тази насока и нееднократно се позовава най-вече 
на проучванията на акад. Васил Гюзелев и проф. 
Христо Матанов. Намирам също така за много 
продуктивна инициативата, подета още през 
90-те години от Народната библиотека “Св. 
Св. Кирил и Методий” в София, която доведе до 
обнародването през 1993 г. на сборник с доклади 
от научна сесия за българската обща и култур-
на история през ХV в. под надслов “Българският 
петнадесети век”. Впрочем, в него е поместена и 
статия на Невена Гаврилова точно за движение-
то на Шейх Бедреддин и неговите последовате-
ли. Що се отнася до последния от зададените от 
Вас по-горе серия въпроси, не мисля, че винаги и 
при всички обстоятелства по-напредналите по 
отношение на култура и степен на цивилизация 

общества се оказват непременно победители на 
бойното поле във военното си противоборство 
с други, които им отстъпват по посочените по-
казатели. Достатъчно е да си припомним съдба-
та на Римската империя, например, съсипана под 
напора на т. нар. варвари.

2. Доколко българската османистика се е зани-
мавала с този проблем – конкретно Бедреддин. 
Като публикации открих единствено П. Парушев, 
макар и в романизиран стил и откъслечни споме-
навания за личността му, но сериозен труд – не. 
Как си обяснявате това, защо е безинтересен за 
българската османистика?

Боя се, че българската османистика не е в със-
тояние да допринесе особено много за едно по-
широкообхватно проучване с оглед личността и 
възгледите на Шейх Бедреддин и оглавеното от 
него движение. Не защото не разполага с отлично 
подготвени специалисти или го намира за безин-
тересен, а най-напред защото чисто и просто 
не притежава необходимата изворова база, за 
да добави нещо ново към известното досега в 
резултат от усилията на други изследователи. 
Това не означава, че Шейх Махмуд Бедреддин е 
пренебрегван в българската историография. 
Подобаващо място му е отделено например в 
“История на Добруджа”, т. 3, но посветеният 
на него и неговото движение текст, макар да е 
написан от един от асовете на българската ос-
манистика – чл.-кор. Страшимир Димитров, по 
същество възпроизвежда предходни проучвания, 
не съдържа, а и не би могъл да предложи при из-
тъкнатите по-горе обстоятелства, оригинални 
научни приноси в тази насока. Бих казала това 
и за иначе много смислено написаната статия 
на Невена Гаврилова, за която вече стана дума. 
А когато през 1996 г. подготвихме съвместно 
с проф. Николай Жечев учебника по История за 
ученици от 5 клас на Издателство “Анубис”, със 
съзнание за значимостта на тези събития, вклю-
чихме и съответен достатъчно пространен, но 
и съобразен с възрастта на читателите текст, 
за т. нар. въстание на Бедреддин и участието на 
българи в него. Разбира се, без каквито и да е на-
учни претенции, а с образователна и бих казала, 
с известна доза възпитателна цел. Що се отнася 
до книгата на Парашкев Парушев “Шейх Бедред-
дин Еретика”, тя наистина носи белезите на по-
популярно четиво, но пък е написана достатъчно 
добросъвестно, струва ми се, и с позоваване на 
немалък брой извори и научна книжнина, че и на 
философското наследство на самия Бедреддин и 
особено на книгата му “Варидат” (Субстанция). 
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3. Какви са внушенията на образа на Шейх Бедред-
дин – бунтовник-реформатор или мистик-фило-
соф?

Може би в зависимост от конкретните об-
стоятелства едната или другата личностна 
характеристика на Шейх Бедреддин да е имала 
временен превес, но, струва ми се, у него като 
правило те съжителстват в някакво неразривно 
единство и са му еднакво присъщи.

4. Защо според Вас под неговите знамена заста-
ват хора от различни етноси?

Като привърженик на суфизма и по-конкретно 
на пантеизма, Бедреддин проповядва, че както 
всичко в природата, така и хората, независимо 
от своята вяра и народност, са в еднаква степен 
Божие творение, Божи чада, които имат право 
на достойнство и уважение, все едно дали са мю-
сюлмани, християни или юдеи. Тази рядка за вре-
мето си толерантност към “другия”, към “раз-
личния”, наред с идеите му за свобода, равенство, 
справедливост, срещу господството на едни над 
други, очевидно са намерили отклик и сред етни-
чески и конфесионално по-пъстра обществена 
среда.

5. Уместно ли е да се прави сравнение между ев-
ропейските просветители в този период, като 

Томас Мюнцер и Ян Хус или Бедреддин е по-скоро 
регионално явление?

Сравнения между ярки личности и възгледите 
им винаги биха могли да се правят, а и не мисля, 
че Бедреддин е тясно регионално явление. Той 
увлича съмишленици и последователи не само 
в Лудогорието и областта Загора, но и в Мала 
Азия в лицето на съвременниците си Бьорклюдже 
Мустафа, Торлак Кемал и техните въстаници. А 
възгледите му, макар и считани за еретични от 
гледна точка на ортодоксалния ислям, както и 
споменът за Бедреддин и неговото име, оста-
ват живи из обширните предели на Османската 
империя, поне според свидетелствата на дълго 
пребивавалия в нея англичанин Пол Рико, повече 
от 250 години след гибелта му на бесилката, та, 
както се вижда, и до ден днешен. Немалко редове 
посвещава на Бедреддин и неговото учение въ-
просният англичанин в съчинението си от вто-
рата половина на ХVII в. И макар очевидно да е 
възприел официалната негативна позиция спря-
мо “еретика” и съответно неговата ерес, не про-
пуска да отбележи, че Бедреддин е проповядвал 
“на народа за свобода” и “свобода на съвестта”, 
считал се за “цар на справедливостта” и “при-
влечен от тези новости”, народът “се стичал 
на тълпи при Бедреддин” под неговите “развени 
знамена”.
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6. Съжителстват ли историите в Историята? 
Смятате ли, че османският период на Балкани-
те все още предимно се чете през фолклора и 
литературните образи?

Изключително много беше направено през по-
следните поне 5-6 десетилетия и повече от 
българската историческа наука, а и от колегите 
ни от всички балкански страни, за наистина 
всестранното осветляване на т.нар. османски 
период от историята на Балканите, в това чис-
ло и за началните му векове – ХV-ХVII, ХV-ХVIII в., 
считани дотогава за “тъмни”, в смисъл именно 
на непроучени, неосветлени. Разполагаме по-
настоящем, бих казала с необозрим брой стой-
ностни и богато аргументирани изследвания по 
политическа, стопанска и културна история, 
историческа и етнодемография, а и за ежедневи-
ето на предците ни от тези отдавна отминали 
векове. И перспективата това уплътняване на 
представите ни за този период да 
продължи не по-малко интензивно 
и занапред е повече от обещава-
ща. Залог за това е наличието на 
относително малко на брой, но 
висококвалифицирани специали-
сти в тази област, право или кри-
во обозначавани най-често като 
“османисти”, способни да работят 
наред с всички други извори и с най-
масовия за периода арабописмен 
османотурски изворов материал, 
който пък, поне засега, а и още за 
дълго, се очертава в истинския 
смисъл на думата, като неизчер-
паем. Имам предвид и богатите 
архивни колекции на Ориенталския 
отдел на Народна библиотека 
“Св. Св. Кирил и Методий” в София 
и особено османските архиви в Истанбул и Ан-
кара, до които от 90-те години на миналия век 
най-после и българските историци получиха дос-
тъп. Друг е въпросът, че широката читателска 
публика, както се казва, като че ли продължава 
да предпочита като източник на познание за 
този период по-популярните, по-понятните й 
четива и, както казвате, “да чете” събитията 
“през фолклора и литературните образи”, да по-
глъща от тях и емоционален заряд и да изгражда 
представи, които нерядко се разминават с уста-
новеното от науката. Единствено изключение 
в това отношение са може би т.нар. регионални 
и поселищни истории, подготвени не от диле-
танти, а от специалисти, но поднесени по един 
по-понятен и атрактивен за масовия читател 
начин. В този смисъл ми се струва, че не е излиш-

но наред със сериозните и наистина приносни на-
учни изследвания, които се четат като правило 
само в рамките на тясната колегиална общност 
и вероятно изглеждат “скучни” за всички оста-
нали, точно от страна на учените-специалисти 
да се полагат паралелно и необходимите усилия 
научните им постижения да намерят по подхо-
дящ за това начин достъп и съответно отклик 
и предвид “неизкушения” читател. Това, разбира 
се, не е призив за профанизиране на науката, а 
предимно напомняне, че все пак “И Клио е муза”, 
както с основание твърди и като никой друг го 
доказва на практика проф. Вера Мутафчиева. По 
повод на Вашия въпрос бих добавила и още нещо. 
Струва ми се, че не съвсем заслужено историче-
ската наука се отнася с тотално пренебрежение 
към произведенията на фолклора, преданията, 
легендите, митовете – в случая конкретно за 
т.нар. османски период. В тях нерядко може да се 
открие, макар и дълбоко “законспирирано”, ако 

може да се каже така, и рационал-
но зърно, което да провокира из-
дирването и съответно открива-
нето и на писмени доказателства 
в подкрепа на един или друг исто-
рически факт, който първоначал-
но ни е изглеждал невероятен или 
направо измислен. В края на краи-
щата, и многобройните османски 
писмени хроники, да речем, са 
пълни с безброй неточности и от-
кровени измислици, но това съвсем 
не е причина след обстоен анализ 
и съпоставка с други данни те да 
бъдат използвани като важен ис-
торически извор.

7. Вече в три поредни списания 
превеждаме труда на Франц Ба-

бингер за Бедреддин. По време на идването му в 
България, конкретно в тюрбето на Демир баба, 
той открива и коментира силното влияние на 
Бедреддин върху хетеродоксните мюсюлмани по 
нашите земи. Лично Вие попадала ли сте на по-
добни данни?

Твърдението на такъв виден учен като Франц 
Бабингер относно влиянието на Шейх Бедреддин 
и неговите възгледи върху хетеродоксните мю-
сюлмани по нашите земи, почерпено от личните 
му впечатления вече в началните десетилетия 
на ХХ в., идва в подкрепа и като продължение на 
констатираното от Пол Рико през втората по-
ловина на ХVII в., за което стана вече дума по-го-
ре. Още веднъж по недвусмислен начин се изтъква 
силата и необикновената жизненост на пропо-

Томас Мюнцер (1489/1495 – 1525)
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менило особено много. По това време – през 1585 
г., в нея според Пави пребивавали около 200 души 
дервиши, “облечени изцяло в бяло, с овчи кожи на 
раменете”, които оказвали в еднаква степен по-
чит на мюсюлмани и християни и тачели гроба 
на християнски светец, погребан според местни-
те вярвания на Калиакра и считан според случая 
за св. Георги или за св. Никола. Освен за очевидна-
та приемственост между християнски и мюсюл-
мански светилища и култови места, за които 
свидетелстват, посочените сведения може би не 
са без връзка и отношение и към възгледите на 
Бедреддин и евентуално тяхно влияние. Във всеки 
случай, доколкото може да се съди при цялата 
лаконичност на сведенията, очевидна е поне 
близостта, сходството, с проповядваната от 
Бедреддин толерантност между мюсюлмани и 
християни.

8. Смятате ли, че българската османистика 
страда от “стокхолмски” синдром?

Не бих казала, освен може би с отделни изключе-
ния. Разбира се, всеки учен по един или друг начин 
“се привързва” в по-голяма степен към обекта на 
своите изследвания и навлизайки в дълбочина, 
се стреми да го осветли възможно най-добре и 
от различни гледни точки, превъзмогвайки едно-
странчивите клишета, решени само и единстве-
но в черно-бяло. И кой друг, ако не османистите, 
които боравят с огромен масив от извори за 
времето на османското владичество, са в състо-
яние да установят, че независимо от насилията, 
издевателствата и религиозната дискримина-
ция спрямо подвластното население, за което 

вядваните от Бедреддин идеи, макар и считани 
за еретични от гледна точка на ортодоксалния 
ислям. Лично аз не съм попадала на подобни дан-
ни, доколкото не се занимавам изследователски 
с мюсюлманските хетеродоксни вярвания, а на-
учните ми интереси са съсредоточени върху друг 
род проблематика. Мимоходом и по-скоро слу-
чайно обаче попаднахме преди години с колегата 
Стефан Андреев на един любопитен, струва ми 
се, османски документ – султанска заповед от 
1559 г. до кадията на Варна по повод публично 
демонстрирано непростимо отклонение от 
ортодоксалния ислям, установено в завието на 
Саръ Салтък на Калиакра. Публикувахме го още 
през 1981 г., а през 1986 г. включихме въпросните 
сведения в книгата си “Българите през ХVI век. По 
документи от наши и чужди архиви”. На тези об-
народвани от нас сведения и същия документ се 
позовава и чл.-кор. Стр. Димитров в “История на 
Добруджа”, т. 3 от 1988 г. В документа не се сочи 
директно името на Бедреддин, но се говори за 
лица, които именно във въпросната мюсюлман-
ска обител изричат слова, “противоречащи на 
свещения верозакон и мюсюлманска вяра” и оче-
видно имат немалко последователи сред околно-
то население. Затова и варненският кадия полу-
чава строга заръка да проучи дали обитаващите 
това завие са верни на исляма или пък са еретици 
и с оглед на това да предприеме съответните 
мерки. Ако и да са били предприети подобни 
мерки, те очевидно не са се оказали достатъчно 
резултатни. Защото четвърт век по-късно, 
когато в залива на Калиакра акостира галерата 
на французина Франсоа дьо Пави, положението в 
тукашната мюсюлманска обител не се било про-

Ян Хус (1369 – 1415)
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съществува изобилие от данни, при определени 
обстоятелства Османската империя се оказва 
по-толерантна спрямо друговерците, отколко-
то католическа Европа, да речем. Характерен 
и особено известен пример в това отношение 
е благосклонният прием, който получават към 
края на ХV в. в Османска Турция прогонените от 
редица европейски страни евреи. Разбира се, ста-
ва дума за толерантност много относителна, 
доколкото и те, както и османските поданици-
християни при всяко положение са дискриминира-
ни и третирани като хора от по-низш порядък 
в сравнение с “правоверните” мюсюлмани. А и 
рискът да бъдат подложени на гонения и смърт-
на опасност по волята на някой от по-ревност-

ните и фанатично настроени османски султани, 
като например към края на ХVI в. по времето на 
Мурад III, неизменно си съществува. Пак така 
проучванията върху статута на т.нар. “рая” в 
османската държава недвусмислено сочат, че 
макар и онеправдана, претоварена с данъци и 
повинности и обект на множество злоупотреби, 
а нерядко и на физическа разправа, все пак тя е в 
ситуация по-благоприятна, ако може да се каже 
така, в сравнение с крепостните селяни в Руска-
та империя, да речем. И дори по закон може да 
съди своя господар. Друг е въпросът доколко има 
шансове за успех в това си начинание, но така 

или иначе в т. нар. кадийски сиджили съвсем не 
липсват и съдебни решения в полза на раята. 
Изтъквайки тези, а и други обстоятелства от 
подобен род, обаче, съвсем не искам да кажа, че 
имаме каквито и да било основания да гримираме 
в розова светлина един несъмнено тежък и мра-
чен период от българската история, периода на 
османско владичество. И признавам, че бях силно 
шокирана, когато сравнително неотдавна чух 
от екрана на българската телевизия, и то от из-
тъкнат и уважаван от всички ни учен-османист, 
че “рахат са си живеели българите” под османска 
власт. Е, това, струва ми се, е вече прекалено и по 
никакъв начин не бих могла да го приема при всич-
кото ми уважение и респект.

9. Прекалено е, наистина. Но и някои чужди авто-
ри застъпват подобно становище в свои книги и 
статии, посветени на България и българите през 
т.нар. османски период. Какво мислите по този 
въпрос? 

Вероятно имате предвид холандския историк д-р 
Махиел Кийл, доколкото не ми е известен уважа-
ващ себе си чужд автор, който така ревностно 
и последователно вече много години наред да 
защитава подобно крайно неприемливо ста-
новище. Най-общо то би могло да се резюмира 

Нос Калиакра
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приблизително по следния начин: “Ах, тези лоши 
и неблагодарни българи, които неизвестно защо 
са вечно недоволни от така добре уредения си 
живот по време на чуждото владичество, спре-
тнато им от невероятно благородните и то-
лерантни османлии, вместо да им се чувстват 
задължени за това. Но какво може да се очаква 
от балкански аборигени, сред които пък бълга-
рите са най-скапаният народ, след като за едно 
адекватно отношение към османското минало 
и останалите от него културни паметници се 
изискват човешки качества, каквито не се поощ-
ряват на Балканите.” Последният израз е цитат 
от първата от 
двете монографии 
на д-р М. Кийл, пре-
ведени и издадени, 
между другото, 
сравнително 
неотдавна и на 
български език, а 
останалото – къде 
директно, къде 
индиректно посла-
ние към техните 
читатели. Бързам 
да подчертая по 
този повод, че съв-
сем не принадлежа 
към “феновете” 
на д-р Кийл (макар 
такива да не му 
липсват) и нерядко 
“кръстосваме шпа-
ги” на научното 
поприще. Впрочем, 
не съм сигурна 
доколко в случая с 
холандския колега 
винаги и при всички 
обстоятелства 
може да се говори 
точно за наука, 
защото немалка 
част от написаното от него представлява по 
същество класическа смесица от истини, полу-
истини и откровени фалшификации, присъщи 
по-скоро на публицистиката с пропагандна цел и 
поднесени при това с един нетърпящ възражение 
менторски тон. Изкушавам се по този повод да 
се позова на заключението в много детайлната и 
компетентно написана рецензия върху първата 
от книгите на д-р Кийл – “Изкуство и общество в 
България през турския период” още при появата 
й на английски език. Дължим я на проф. Мария 
Тодорова, понастоящем професор по балканския 

история в Университета на Илинойс, Урбана-
Шампейн в САЩ и Doctor honoris causa на СУ “Св. 
Климент Охридски”. Та това подробно аргумен-
тирано заключение окачествява въпросната 
книга на М. Кийл като “голям, на 400 страници 
памфлет”, която откровено поставя въпроса 
“доколко не е плод на “политическа поръчка”, грях, 
който М. Кийл така щедро вменява на българска-
та историография.” Същевременно, и не бих иска-
ла това да се схваща като че ли противореча на 
самата себе си, намирам за полезни редица сту-
дии и статии на д-р М. Кийл, особено по въпроси-
те на ислямизационния процес, протекъл в бъл-

гарските земи през 
вековете османско 
владичество, как-
то и във връзка с 
колонизацията на 
юруци тук. Ценя ги 
предимно заради 
изобилните данни, 
извлечени от бога-
тите турски ар-
хиви на Истанбул 
и Анкара, в които 
д-р М. Кийл години 
наред е работил 
и до които, както 
вече беше посочено 
по-горе, едва от 
началото на 90-те 
години на миналия 
век българските 
османисти полу-
чиха достъп. С впе-
чатление съм за 
коректно предста-
вяне на тези данни, 
което ги прави и 
използваеми, но 
интерпретацията 
им, коментарът 
към тях отново 
буди сериозни въз-

ражения. Така например отново пристрастни, 
едностранчиви и лишени от основания са кон-
статациите на автора, че българите са преми-
навали в лоното на исляма само доброволно, пре-
димно по икономически съображения и без да им 
е оказван какъвто и да било натиск или упраж-
нявано насилие в тази насока. Това е несериозно, 
разполагаме с достатъчно много данни и за до-
броволен, и за насилствен преход към исляма, и, 
разбира се, не само и единствено на българи-хрис-
тияни. Така или иначе, мога само да съжалявам, 
че българската проблематика, свързана с осман-
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ския период, не привлече в достатъчна степен 
вниманието и на други, далеч по-обективни и 
компетентни учени от водещи османистични 
центрове извън България. Може би единствено 
изключение в тази връзка е уважаваният герман-
ски османист проф. д-р Михаел Урзинус, който 
обаче концентрира изследователските си усилия 
в регионален аспект предимно с оглед територи-
алния обхват на днешна Република Македония. 

10. Какви са приоритетите на съвременната 
българска османистика в момента и какви са ней-
ните цели и задачи?

Това е въпрос, по който би могло да се разсъждава 
надълго и нашироко и който отдавна ме зани-
мава. И за да не се повтарям, ако това не Ви се 
струва неуместно и нещо като самореклама, бих 
предложила вместо отговор студията си под 
надслов “Българската османистика на граници-
те между две столетия – приемственост и обно-
вление”, поместена в сп. “Исторически преглед” 
(2005, кн. 1-2). Съзнавам, че тя принадлежи точно 
към категорията “скучни” за по-широкия кръг 
читатели, но накратко бих могла да отговоря 
на въпроса Ви само чисто схематично: издирване 
и обнародване на още и още османотурски изво-
ри за българската и балканската история и на 
основата на значително разширена и различна 
по произход база в условията на методологиче-
ски плурализъм, а и без зависимост от меняща-
та се политическа конюнктура, по-нататъшна 
работа по широкия кръг проблеми, свързани с 
историческата демография и етнодемография-
та, политическата, стопанската и културната 
история на българските и съседните им земи под 
османска власт.

11. Считате ли, че българите и българските тур-
ци свободно споделят всяка истина по фактите 
от историята? Смятате ли, че хора от турски 
етнос могат да ратуват за български национа-
лен идеал?

Съществуват несъмнено “щекотливи” теми, 
в това число и непосредствено свързани със 
събитията от т.нар. османски период, които 
биха могли понякога да не се възприемат едноз-
начно от страна но българите и българските 
турци. Убедена съм обаче (и това се потвърж-
дава нееднократно при преподавателската 
ми работа със студенти по история например 
от Шуменския университет или от Филиала на 
Пловдивския университет в гр. Кърджали), че един 
аргументиран, безпристрастен, обективен и 
непредубеден подход към фактите и събитията 

неизменно среща всеобщо разбиране. Смятам ли, 
че хората от турския етнос могат да ратуват 
за български национален идеал. Защо пък не? Дори 
го намирам за напълно естествено. Стига да не 
им се човъркат душите и мъти съзнанието с не-
бивалици. Още повече, че миналото – добро или 
лошо, вече е било такова, каквото е било и нито 
може да бъде заслуга, нито вина на днешните 
поколения. Затова пък настоящето и бъдещето 
– те са обща наша отговорност, особено на мла-
дите хора. Разчитам на тях. И им вярвам. 
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 след като е настанен в Дръстър през 
1370 г. тертер (Йоан - иванко ?)  започва да се 
държи независимо спрямо баща си Добротица, 
който сам го определя да управлява този забеле-
жителен град. Действително след промените от 
1369-1370 г. Дръстър се явява най-значителният 
във военно-стратегическо, културно-истори-
ческо и духовно отношение град в границите 
на деспотата на Добротица. Затова той поставя 
за управител на града не някой друг, а собстве-
ния си син тертер (Йоан - иванко ?). в първите 
години тертер навярно е лоялен към баща 
си. Фактът, че в дръстърската монетарница 
се секат монетите на деспотата, включващи 
изписана титлата (деспот) и  монограма (Йоан 
томпротица=Добротица), е достатъчно показате-
лен. и все пак до конфликт се стига. той е безспо-
рен факт в края на 1376 г., когато според месем-
врийската хроника и една кратка византийска 

тертер (Йоан?) и Дръстърското 
ФеоДално княжество

ст.н.с. д.и.н. г. атанасов, ръководител отдел археология в рим - силистра
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хроника (№22)  в Дръстър иванко убива шурея си  
михаил Палеолог. Последният е син на византий-
ския император Йоан V и деспот на месемврия, 
женен за дъщерята на Добротица, респективно 
сестрата на иванко (Йоан тертер). През 1376 г. 
Йоан тертер и баща му Добротица са представи-
тели на две противоборстващи регионални коа-
лиции. Първата включва император Йоан V, сина 
му михаил Палеолог, венеция, Добруджанското 
деспотство. втората включва престолонаследни-
ка андроник IV Палеолог, генуезката република 
и османските турци. именно към тях започва да 
гравитира тертер. интересна в случая е позици-
ята на цар иван Шишман, който, за разлика от 
баща си цар иван александър, действа много на-
пористо в първите години на управлението. Цар 
иван Шишман  трябва да се изключи от групата 
съюзници на венеция и Йоан V и е по-логично да 
подкрепя генуа и андроник IV.
 около събитията в 1376 г. тертер (Йоан ?) вероят-
но отцепва Дръстър от 
Добруджанското дес-
потство и се обявява за 
господин. територията 
на Дръстърското фе-
одално княжество об-
хваща крайдунавската 
територия от тутракан 
до черна вода, като 
включва още крепо-
стите ветрен, Пъкуюл 
луй соаре, гарван и 
околните селища от тип 
кокони.  на юг, запад, 
североизток и югоизток 
следва една обширна необитаема територия, 
която отделя  княжеството на тертер (Йоан?) от 
центровете на търновското царство (Шумен, 
червен, Пиргово и др.), Дунавската делта (вичи-
на, исакча, килия-ликостомо, енисала, които са 
под генуезка доминация) и най-сетне – от обита-
емата територия на Добруджанското деспотство 
между варна, овеч и калиакра. тази относителна 
изолираност подпомага в голяма степен сепара-
тизма на тертер. 
и все пак да удържи независимостта си при 
ограничените ресурси, с които разполага,  са 
му били нужни силни покровители. единствен 
авторитетен съюзник, които може да окаже ре-
ална подкрепа на иванко тертер, са татарите. те 
доминират на север от  делтата на Дунав. Прочее, 
това може да бъде едно от обясненията  на  кон-
трамарките върху монетите на тертер (с двуглав 
орел и монограм трр – тертер) под форма на 

бюст на татарски велможа с дълга коса, сплете-
на на плитка, от едната страна и полумесец със 
звезда от другата страна. тези контрамаркирани 
монети, разпространени в целия регион, редом с 
останалото, се явяват и един своеобразен афиш 
на Йоан тертер, с който напомня на опонентите 
си, че има могъщ покровител, с който трябва да 
се съобразяват. кой именно и конкретно е този 
покровител, този татарски доминант в зоната на 
Делтата? Писмените източници не са особено 
словоохотливи на тази тема, но все пак фиксират 
присъствието на татарския принц Димитър в 
тази зона. татарите на Димитър се преселили в 
северна Добруджа, наречени в османски източ-
ници от хV-хVI в. „Добруджанската орда”.  тъкмо 
този татарски принц е споменат в грамота от 
1368 г. на унгарския крал лайош I (342-1382), даде-
на на брашовските търговци за безмитна търго-
вия в земите на татарския владетел. Приема се, 
че североизточна Добруджа е най-вероятното 

място, където обитава 
този татарски принц и 
с него се свързват един 
тип хибридни монети, 
откривани в района 
на килия  и енисала. 
върху едното им лице 
е изобразен непознат 
тип  татарска (?) тамга, 
а върху другото – рав-
нораменен (генуезки ?) 
кръст. 
 от друга страна обаче 
тамгата върху монетите 
от килия (?) не пред-

полага разчитане Demetri, а и няма нищо общо 
с контрамаркираната тамга върху монетите на 
Йоан тертер. най-после има и резерви относно 
зоната, в която се подвизава въпросният татар-
ски Demetrii principis. някак a priori се приема, 
че след поражението  при р. синюха през 1362 
г. татарите са изтласкани на изток от Днестър 
и зоната между Дунав и Днестър е напълно 
овладяна от молдовските господари. културата 
в археологически изследваните центрове като 
стария орхей, Белгород Днестровски и костещи 
обаче продължава да носи източни  (татарски) 
черти и след средата на хIV в. Дори според  с. а. 
янинa старият орхей е обявен за столица под 
името Шехр ал-Джедид или янги-Шехр, т.е.  “но-
вия град”. това се случва около 1365 г., т.е. три 
години след битката при р. синюха. има и други 
източници, според които татарското присъствие 
между Дунав и Днестър е достатъчно респекти-
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ращо и през 70-те години на хIV в. от грамотата 
на  унгарския крал лайош I от 1368 г. се вижда, 
че принц Димитър има високото  положение в 
региона. въпреки че румънската и българската 
историографии приемат, че след 1362 г. татарите 
на Димитър се настаняват в Добруджа, въпро-
сът не е окончателно решен.  твърде отдавна и. 
коновалова разчете върху монети от типа Шехр 
ал-Джедид (стария орхей) незабелязаната преди 
нея татарска титла “емир”. изучавайки вече де-
тайлно монетите от колекцията на стария орхей 
на среден Днестър, румънският нумизмат е. ни-
колае регистрира емисии от 769 и 770 г. х. (1367-
1369 г.) с надпис “емир”, които свързва с въпрос-
ния татарски принц Димитър. това предполага, 
че и след 1362 г. татарите на Димитър номадстват 
не в Добруджа, а по-скоро на север от Делтата в 
Пруто-Днестровското междуречие. впрочем, за 
такава една локализация има още едно основа-
ние. Православният  монах Зосима, пътувайки 
през 1419 г. към светите места, описва намира-
щия се по пътя на поклонничеството му брод на 
литовско-молдовската граница “обретохом реку 
велику под митиревыми кишинами, еже зовется 
нестр; туто бяше перевоз и порубежье воло-
ское”. топонимът “митиревы”, определено може 
да се тълкува като „Дмитриеви” и това, редом 
с останалото, означава, че земите на татарския 
темник-емир Димитър не са в Добруджа, а на се-
вер от Дунав и по-специално около Днестър. а и 
според грамотата на крал лайош I,  брашовските 
търговци могат да търгуват безмитно през земи-
те на domini Demetrii principis tartarorum. това е 
напълно възможно на север от Делтата на Дунав, 
но едва ли може да се реализира безпроблемно 
в Добруджа само с евентуалното покровителство 

на татарите. По това време Добротица е на върха 
на могъществото си, а в Делтата генуезката фло-
та и генуезките търговци владеят положението. 
Без тяхна санкция брашовските търговци не 
могат да оперират. към това трябва да прибавим 
и факта, че главните търговски центрове в Доб-
руджа по това време са единствено по черномо-
рието и Дунав, като вътрешността продължава 
да е ненаселена. освен това те са под властта на 
деспот Добротица (на юг от калиакра), цар иван 
александър (Дръстър и околните крепости) и 
генуа (килия-ликостомо, енисала). на този фон 
не виждам как татарският принц Димитър ще 
гарантира безмитната търговия на брашовските 
търговци в Добруджа, нещо, което е напълно 
във възможностите му по Пруто-Днестровското 
междуречие. 
тогава следва да се запитаме кой татарски емир 
е влияел пряко или косвено върху процесите 
в исакча, килия, Добруджанското деспотство и 
Дръстърското феодално княжество. най-вероят-
но това е кутлу бег. на първо място може да по-
сочим факта, че най-голямото езеро на север от 
Дунав, т.е. само на 10 км от Делтата, носи името 
катлабух! кутлу буг продължава да обитава зона-
та на север от Добруджа и до черно море по вре-
мето на тертер (Йоан ?), защото името му фигури-
ра в грамота на златоординския хан тохтамъш от 
1382 г. За последен път е споменат от м. нешри, 
по повод похода на великия везир али паша 
през 1388 г. срещу Добруджанското деспотство и 
с крайна цел Дръстър-силистра. тогава турците 
изпратили посланик на север от Дунав до татар-
ските предводители янджэ (хаджи) бег и кутлу 
бег с предложение да подпомогнат 30 000 турска 
армия срещу българите.  Забележителен е фа-



13

ктът, че двамата татарски емири не се включват в 
акцията на али паша. не е изключено причината 
за това да са отколешните  добри отношения на 
иванко с кутлу бег.
на фона на тези източници може да се предпола-
га, че силният татарски бег на север от Дунав, на 
чиято подкрепа разчита дръстърският господар 
тертер (Йоан ?) срещу баща си Добротица и ви-
зантия, е по-скоро кутлу бeг, отколкото Димитър. 
не е изключено и генуа да поощрява сепаратиз-
ма на тертер. 
остава открит въпросът кога и при какви обсто-
ятелства тертер (Йоан ?) е принуден да отстъпи 
Дръстър на иван Шишман и идентичен ли е с 
иванко, наследил Добротица след кончината му. 
отговорите са трудни и нееднозначни, защото 
на първо време са загадка взаимоотношенията 
между търново и Дръстър. от една страна цар 
иван Шишман започва активна политика, която 
включва и претенции към доброволно отстъ-
пенитe територии от баща му през 
1370 г. от друга страна монетите на 
иван Шишман отсъстват напълно в 
монетното обръщение на калиакра, 
каварна, Балчик, овеч и кастрици 
и са рядкост във варна. определе-
но обтегнатите отношения между 
Добротица и новия търновски цар 
рефлектират върху икономическите 
връзки между калиакра и търново 
между 1371-1395 г. Забележително е, 
че в Шумен (град винаги в границите 
на търновска България) са открити 
41 монети на иван Шишман, а в овеч 
(град в Добруджанското деспотство 
след 1370 г.), разположен само на 40 км в източ-
на посока, няма нито един екземпляр. на този 
фон многобройните монети на иван Шишман от 
Дръстър (над 70 монети), Пъкуюл луй соаре (21 
бр.),  и ветрен (4 бр.) впечатляват и се нуждаят от 
обяснение. със сигурност знаем, че през 1388 г., 
в навечерието на падането му под турска власт, 
Дръстър е в границите на търновското царство. 
многобройните Шишманови монети на пръв по-
глед предполагат, че градът е овладян доста пре-
ди 1388 г. същевременно широко разпростране-
ните монети на тертер (Йоан ?) в Дръстър и ре-
гиона предполагат, че е управлявал достатъчно 
дълго след 1376 г., когато започва тяхното еми-
тиране.  ако се приеме идеята, че тертер (Йоан 
?) е идентичен със сина  на Добротица иванко и 
като се знае, че последният го наследява в края 
на 1385-1386 г., то изглежда,  че това е датата, в 
която тертер напуска Дръстър и се установява 

в калиакра. още по-неясно е дали насилствено, 
по договор или доброволно отстъпва Дръстър 
на българския цар. като имаме предвид, че още 
през 1388 г. Дръстър попада под турска власт, 
а след това е в границите на влахия, то е малко 
вероятно само за две години да се получи такъв 
ръст на монети на иван Шишман. между 1386-
1388 г. и овеч влиза в границите на търновското 
царство, но там не е регистриран подобен ръст. 
Затова не е изключено на фона на лошите отно-
шения между Добротица и тертер (Йоан ?) след 
1376 г. от една страна и перманентното напреже-
ние между Добротица и иван Шишман от друга, 
да се е задействала аксиомата „врагът на моя 
враг не е мой враг”. в този смисъл  е логично 
опонентите на Добротица – търновският цар и 
дръстърският феодал да са нормализирали кон-
тактите си на всякакво ниво. 
около 1384-1386 г. търновският цар целенасо-
чено  започва да провежда политика на възста-

новяване властта на търново над 
Дръстър. в резултат е възможно 
постъпване на монети на иван 
Шишман в Дръстър и региона меж-
ду 1376-1384 г. и особено активно 
между 1386-1388 г. иначе няма как 
да обясним, че в Дръстър са открити 
71 монети на иван Шишман, докато 
в такъв главен град на Шишманова 
България като Шумен са 41. 
наскоро бе предложена още една 
оригинална хипотеза за премина-
ването на Дръстър в границите на 
Шишманова България. нумизматът 
и. лазаренко смята, че това е стана-

ло далеч преди 1385-1388 г. и сочи като основен 
репер 1376 г. Уповава се основно на твърдението 
на П. Павлов и ив. тютюнджиев, че през 1376 г. 
султан мурад I предприел поход  срещу земята 
на цар иван Шишман, който  бил насочен и сре-
щу втората по значение в царството му крепост 
силистра. Действително през 1376/1377 г. е имало 
реална османска инвазия, която е принудила цар 
иван Шишман да стане васал на султана. изобщо 
от контекста на изворите се остава с впечатле-
ние, че в резултат на реални заплахи след пре-
минаването на османската армия от мала азия 
на Балканите, Шишман доброволно да е приел 
васалитета.  остава обаче загадка споменаването 
на силистра редом с никопол, като град в стра-
ната на иван Шишман. късните османски хронис-
ти, очевидно повлияни от по-ранни източници 
като анонимната османска хроника от хV в. и 
мехмед нешри от края на хV в.,  автоматично 
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пренасят топоси за събитията от 1376 г.  но през 
1376 г. Шишман управлява от търново, а не от 
никопол и същевременно силистра все още се 
е казвала само Дръстър-Дристра. нещо повече, 
със сигурност в края на 1376 - началото на 1377 
г. Дръстър (силистра) е извън границите на цар-
ството на иван Шишман. има и още един косвен 
аргумент, който парира възможността още през 
1376/1377 г. цар иван Шишман да е  завладял 
Дръстър-Дристра-силистра. По-горе се спомена 
спeциално монетосеченето в Дръстър, където 
след 1370 г. тертер емитира монети с титлата и 
монограма на баща си. в града обаче е регистри-
рано и второ монетосечене, свързано със самия 
тертер, защото върху новите емисии с двуглав 
орел виждаме собствения му монограм. Без съм-
нение тертер може да пусне емисии със собствен 
монограм и двуглав орел след еманципирането 
си като самостоятелен владетел, а това опре-
делено става след семейния конфликт, свързан 
с убийството на шурея му Йоан Палеолог през 
1376/1377 г. освен това тертеровите монети са 
най-често срещани в Дръстър и околните кре-
пости Пъкуюл луй соаре, ветрен и черна вода, 
което изисква достатъчно време за емитиране 
и разпространение. очевидно е невъзможно 
преди 1376/1377 г. цар иван Шишман да завладее 
Дръстър и едновременно с това местният фео-
дал тертер да започне собствено монетосечене. 
ето защо отхвърлям възможността, подсказана 
индиректно от късни османски хронисти, Дръс-
тър (силистра) да е в границите на Шишманова 
България още през 1376/7 г. Засега най-вероятна-
та дата на това събитие  е около 1385 г.
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  Докато в края на хІІІ и през първите де-
сетилетия на хІV в. средновековна България се 
люшкала между кризи и временни стабилизации, 
в мала азия се извършват промени с изключи-
телно значение за бъдещето на Балканския по-
луостров. там пълни господари стават различни 
тюркски вождове, които основават свои бей-
лици. не знаем дали това обстоятелство е раз-
тревожило българските владетели. ако са били 
по-прозорливи би трябвало да ги обезпокои об-
стоятелството, че византия е престанала да бъде 
бариера срещу мюсюлманския свят. ако се съди 
от тяхната политика, насочена към откъсване на 
парчета от територията на империята, подобна 
парадигма е била далеч от тяхното съзнание.
в най-северозападния ъгъл на мала азия към 
края на хІІІ в. се създава бейликът на владетеля 
осман, все още малко известен мюсюлмански 
вожд. неговото местоположение му дава изклю-
чителен шанс за бъдещо развитие. той е раз-
положен на подстъпите към европа, на негова 
територия се излива основният преселнически 
поток от тюркски номадски племена, поради 
което осман придобива самочувствието да се 
изтъква като основен “борец за вярата” срещу 
християнския свят. 
османските турци стъпват на Балканска земя 
като наемници по време на поредната визан-

краят на среДновековна България

проф. д.и.н. христо матанов – исторически факултет в сУ ” св. климент охридски” 

Стремежът  на „Родно Лудогорие’’ е да осъществява срещи на изтъкнати наши 
учени с ученици, учители и общественици  по време на ежегодните походи

“Обсадата на Виена” (27.09 – 14.10.1529г.), 
худ. Питер Снайерс
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тийска гражданска война от 1341-1347 г. така те 
намират своя път към европа и страшно опусто-
шават византийска тракия. освен това още като 
византийски наемници техни отряди нападат юж-
ните български земи и дори достигат в близост 
до столицата търново. 
едва тогава цар иван александър разбира отчас-
ти степента на заплахата и започва да мисли как 
да се отърве от азиатските пришълци. той трес-
каво търси съюзници сред византийци и сърби, 
но не постига успех. в едни случаи балканските 
християни били подозрителни един към друг, 
а в други османците с военна сила съкрушава-
ли крехкото и трудно постигано християнско 
единство. в края на краищата българският цар 
– иначе горещ любител на историческите знания 
– решава, че османската опасност, подобно на 
татарската, е временно явление и ще отмине от 
само себе си. 
Докато балканските владетели се суетят и не 
намират противодействие, отряди на осман-
ските турци се 
прехвърлят трайно 
на Балканска земя. 
През 1352-1354 г. те 
завладяват няколко 
основни крепости 
на галиполския 
полуостров и така 
си осигуряват плац-
дарм за по-ната-
тъшно настъпление. 
За българите и за 
другите балкански 
народи започвал 
период на изключителни из-
питания. 
след стъпването си в галиполи османските турци 
се заемат да завладяват византийска тракия. те 
не срещат организирана съпротива и сравнител-
но лесно се настаняват от долното течение на 
марица до черноморския бряг и в родопското 
крайбрежие.  нашествениците се движели по 
трасетата на основните пътища и по долините 
на големите реки и по този начин достигат и до 
българските граници. тъй като периодът е доста 
зле документиран, реакцията на българските 
владетели на тези първи рейдове остава неяс-
на. изглежда българите упорито са защитавали 
своите южни граници, тъй като тъкмо там в сра-
жения с турците загиват двама от синовете на 
българския цар иван александър. а иначе той си 
имал достатъчно други проблеми. Българското 
пространство неудържимо се разпада на отдел-
ни малки държавици. в този процес се включват 
и земите в македония, завладени преди това от 

сърбите. не спират и вече станалите дребнави 
и смешни конфликти с византия. През 1364 г. 
избухва последната българо-византийска война,  
в която обект на спор били няколко черномор-
ски крепости. тя завършва със скромна победа 
на византия. За българите остават загубите на 
хора, пари и усилия. а що се отнася до турците, 
в търново сметнали, че е достатъчно да попра-
вят крепостните стени на града. в края на 60-те 
години на хІV в. унгарците нападат и завземат 
видинското царство и царят трябвало да положи 
огромни усилия да ги изтласка оттам. това била 
и последната му значима политическа акция, за-
щото в началото на 1371 г. цар иван александър 
склопил очи. 
впрочем ленивото на първо време османско 
нашествие добива неочаквана динамика в края 
на 60-те и в началото на 70-те години на хІV в. 
През 1369 г. османските нашественици завземат 
одрин. Две години след това те като на шега 
разгромяват най-голямата християнска войска, 

която до този мо-
мент им излязла 
насреща. команд-
вали я двама об-
ластни владетели 
в македония: крал 
вълкашин и деспот 
Йоан Углеша. те 
имали ясни цели: да 
изтласкат турците 
обратно в азия, но 
проявяват прека-
лено самочувствие 
и небрежност и се 

оставили да бъдат поразени, 
когато достигнали до долното течение на р. ма-
рица. 
Цар иван александър е последният български 
владетел, който все още олицетворявал един-
ството на българските земи. неговият наследник 
цар иван Шишман бил в обтегнати отношения с 
брат си във видин. нищо не го свързва с владе-
телите на Добруджа и с няколкото независими 
владетели в македония. в решителния момент на 
османското нашествие българските владетели се 
оказват необратимо разделени и неспособни да 
изградят общ фронт на съпротива.
впрочем цар иван Шишман проявява достатъчно 
воля да се противопостави на нашествениците, 
които вече напредвали към софийското поле. 
тъкмо тук, по поречието на р. искър, изглежда 
се разиграват основните сражения на царските 
войски с турците. сигурни документи за това 
няма, но десетки песни и предания локализират 
съпротивата на цар Шишман тъкмо в тези обла-

Ландскнехте, худ. Даниел Хопфнер, ок.1530г.
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сти. колкото и странно да звучи,  той е единстве-
ният български средновековен владетел, възпят 
от обикновените българи. 
съпротивата продължава около седем години, 
след което търновският цар се признава за васал 
на османския владетел. той трябвало да плаща 
годишен данък и да участва със свои войски 
в османски походи. Цар иван Шишман твърде 
неохотно изпълнявал тези задължения, поради 
което над неговото царство постоянно висяла 
заплаха от нашествие. 
През 1388-1389 г. Балканският полуостров е раз-
търсен от серия важни събития. сръбският княз 
лазар започва да подготвя широка християнска 
коалиция, призвана да спре османското напред-
ване. Потенциален участник в нея бил и тър-
новският цар иван Шишман. обаче османският 
емир мурад решил, че за да се справи със сър-
бия трябва да си осигури сигурен фланг откъм 
българските земи. По тази причина той нарежда 
през зимата на 1388 г. 30 000 османска войска да 
нападне земите на цар Шишман. 
Българите не успяват да предотвратят нахлува-
нето на тази войска северно от стара планина. 
яростна съпротива оказват десетки крепости в 
източните български земи, но въпреки това ос-
манците напредвали и достигнали до бреговете 
на р. Дунав. Цар иван Шишман е принуден да 
проси мир. мирът бил сключен, но с цената на 
големи териториални загуби, унижения и много 
жертви от българска страна. нахлулата северно 
от стара планина османска войска успяла да уни-
щожи и Добруджанското княжество.
новият османски владетел Баязид I (1389-1402 
г.) - първият османски владетел със султанска 
титла - ясно си поставил целта да унищожи 
българските държави. През 1393 г. той обсажда 
и след тримесечна обсада превзема търново. 
междувременно цар иван Шишман благоразум-
но се оттегля в никопол, който става последната 
столица на търновското царство. През лятото на 
1395 г. османският султан напада новата столица 
след един поход във влашко. тъй като атаката 
идва от север, царят бил напълно изненадан и 
не успява да окаже съпротива. той бил пленен 
и екзекутиран. търновското царство престава 
да съществува. По същото време султан Баязид 
завладява практически без походи повечето от 
земите в македония. 
При тази обстановка единственото спасение за 
останалите все още свободни български земи е 
Унгария. През 1396 г. унгарският крал сигизмунд 
организира кръстоносен поход срещу турците. 
този поход завършва с пълен провал, след като 
кръстоносците са разгромени от султан Баязид 
под стените на никопол. след това турците уни-

щожават и видинското царство. Формалната 
причина била, че видинският цар иван срацимир 
се бил присъединил към кръстоносците. така в 
края на 1396 г. цялото  българското пространство 
е завладяно от османските турци. с това събитие 
в историческата съдба на българите започва нов 
период, който за дълго ги отдалечава от развити-
ето на християнска европа.

“Обсадата на Виена” (27.09 – 14.10.1529г.), 
турска миниатюра



18

 ще започна изложението си с откъс 
от обмена на мисли в българското интернет-
пространство. на 2 април т. г. потребител с 
ник  „4avdar” отваря темата за софиялъ Бали 
ефенди във форума на Abv.bg, с която се опитва 
да сондира мнение и да привлече вниманието 
към обекта на нашата среща. на 4 април същият 
постинг се появява и в клуб „религия” на Dir.bg. 
авторът е вече „EastSoul” (‘източна душа’) и към 
непроменения текст е добавил още едно изрече-
ние. той пише буквално:
 наскоро прочетох някъде за един голям 
ислямски мистик (суфи), който е проповядвал в 
софия, или по-скоро там, където сега се намира 
княжево. Дори цялото село по турско се е нари-
чало Бали ефенди в чест на този светец, почитан 
и от турци, и от българи, и от цигани. та интерес-
ното стана, когато разбрах, че тюрбето (гробни-
ца) му е запазено и до днес от 1553 г. и си седи 
тихо и мирно в двора на княжевската църква “св.
илия”. интересува ме, ако някои знае нещо по 
въпроса или например житието му. Защото е гре-
хота нищо да не знаем за такива големи лично-
сти и просветители, живели в града ни. и изобщо 
какво е мнението ви за суфизма като учение?
след кратко обсъждане на темата (3 мнения в 
Abv.bg от 4 април и вял опит за дискусия между 
4 потребители в Dir.bg) интересът сякаш стихва, 
докато на 23 април потребителят Басри (навярно 
г-н Басри Зилябид, председател на Управителния 
съвет на Фондацията за приятелство и братство 

Бали еФенДи и неговото време

ст.н.с. д.и.н. валери стоянов, заместник - директор на института по история – Бан

Настоящият материал е представен на научна конференция 
“Бали Ефенди Софийски”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 27-28 май 

2006 г.

e-mail: valerist@ihist.bas.bg
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„ахмед Давудоглу”) не анонсира провеждането 
на конференцията, насочвайки и към уеб-сайта 
на фондацията инициатор. Ден по-късно EastSoul 
благодари с думите:
мерси за инфото, Басри бей!

няма да аргументирам усещането, че темата за 
Бали ефенди е била умишлено начената от лице, 
посветено в подготвяния научен форум, нито ще 
се занимавам с коментарите по горния постинг. 
впечатли ме обаче мнението на някой си Simran, 
написал на 4 април в Abv.bg, че „светците нямат 
народност”. това ме накара да се замисля за по-
знатия по нашите земи феномен на религиозен 
синкретизъм, когато 
мюсюлмани и хрис-
тияни почитат заедно 
едни и същи свети мес-
та. на какво се дължи 
това? Дали на среща-
ната сред българи и 
турци етнорелигиозна 
търпимост, когато – на 
битово равнище – те са 
си помагали взаимно, 
за да оцелеят в изпи-
танията на времето? 
Дали на липсата на 
крайни верски увлече-
ния, на онова екстрем-
но отричане правото 
на другия, характерно 
за идеологическия 
фундаментализъм? или 
може би на прозрени-
ето, че Бог е един, все-
благ и всемилостив, че 
ни обича и ни помага, 
че е всеопрощаващ, 
независимо от различ-
ните пътища, по които 
се доближаваме до 
него?  
отговорът явно не е 
еднозначен, както не може да бъде едностранна 
и всяка търсена истина. толерантността е качест-
во, което се възпитава, но то вирее само в среда, 
в която индивидът и/или групата не се чувстват 
екзистенциално застрашени. във времена на 
смут и на разруха човек ограничава съпричаст-
ността си  до „своите”, а „другите” стават „чужди” 
и с това – заплаха, „врагове” и „виновници” за 
сполетелите ни неудачи. що се отнася до пред-
ставата за всеобщото единно начало, до нея се 
достига или в резултат на собствени интелек-
туални дирения, или благодарение на духовни 

наставници, склонили да споделят с жадуващия 
Правдата своя собствен изстрадан опит. такъв 
ще да е бил и софийският Бали ефенди, смятан 
в преданията за „особено толерантен към хрис-
тияните”. това обяснява и почитта, на която се е 
радвало името му през вековете и сред турци, и 
сред българи, а днес – сред циганите мюсюлмани 
и християни. 
случаят с Бали ефенди не е изолиран. Далеч на 
изток край исперих, разградско, е разположено 
текето на живелия по неговото време дервиш 
Демир Баба. гробницата му е смятана за свещено 
място на мюсюлманите алиани (алевити, къзъл-
баши), но тя е обект на особено поклонение и 

от страна на местното 
християнско, предим-
но ромско население, 
което на 6 май (гер-
гьовден, хъдърлез) 
пали там свещи и 
завързва конци от дре-
хите си по околните 
дървета за здраве. По 
същия начин и ромите 
от софийско се съби-
рат на илинден (20 юли 
по Юлианския или 2 
август по грегориан-
ския календар) в двора 
на издигнатата върху 
руините на джамията 
на Бали ефенди църква 
„св. илия”, палят свещи 
и се молят на светеца, 
след което при тюрбе-
то отдават почит също 
на „али Баба”, както те 
са преиначили името 
на Бали ефенди, било 
защото софийският 
мистик е обозначаван 
в традицията и като 
„Бали Баба” или поне-
же у нас битовизира-

ният ислям често свързвал култа към св. илия 
с почитта към имама али, а това загатва за неи-
зяснени връзки и взаимодействия както между 
главните конкурентни направления в мюсюлман-
ската религия, така въобще между православие 
и ислям.
но докато почитта към Демир Баба намира обяс-
нение и в ролята на бекташийските дервиши в 
региона, допринесли за разпространението и 
по-лесното усвояване на исляма от местното 
население, при което то запазило в трансформи-
ран вариант някои от старите си (включително 
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християнски по произход) обичаи, а това му е 
помогнало да намира душевен мир както в но-
вото си „настояще”, така и (без особен конфликт 
с вярата) в миналото на своите предци, то Бали 
ефенди е принадлежал към халветийския орден, 
поддържащ ортодоксалния сунитски ислям и с 
това самата османска власт, доколкото не само 
представители на улемата, но дори 15 османски 
султани са спадали към Tariqat-i Halvetiyye. нещо 
повече, Бали ефенди е бил един от най-ожесто-
чените критици на получилото широко разпрос-
транение сред бекташите в североизточна Бъл-
гария социално-религиозно движение на шейх 
Бедреддин симави – някогашен кадъ-аскер на 
опериращия от същия регион след разгрома на 
султан Байезид І край анкара (1402) принц муса 
челеби – един от претендентите за властта и съ-
перник на брат си мехмед І, бъдещия завоевател 
на константинопол. тогава кое го прави съпоста-
вим по влияние сред християнското население с 
хетеродоксните мюсюлмански шейхове? навяр-
но обстоятелството, че както те, така и той сами-
ят са се числели към представителите на ислям-
ския мистицизъм (на суфизма –араб. tasawwuf), 
били са не само сведущи по въпросите на вярата, 

но също философи и мъдреци (суфии) – тълкува-
тели на Божия закон. 
четири пространства е трябвало да усвои пое-
лият към духовното си усъвършенстване – през 
четири вградени една в друга порти по пътя към 
Бога е трябвало той да премине: 1. Šaria (ислям-
ският закон, разбиран не само като религиозно 
право, а и като норми на поведение, начин на 
живот), 2. Tariqa (Пътят, схващан като мистичен 
път, различен при всеки отделен орден или суф-
истка школа – тарикат), 3. Haqiqa (истината) и 4. 
Ma’rifa (Познанието). тяхната взаимна обуслове-
ност се отразява в елементите на розата – стар 
символ на суфизма, познат и от историята на 
християнския мистицизъм. смятало се е, че тръ-
ните на розата са символизирали шариа, стебло-
то й – тарика, цветът – хакика, а нейният аромат 
– ма’рифа. и ако за бекташите-алевити ма’рифа 
(изкуството в достигането до Познанието, осъз-
наването и разпознаването на същността) е сто-
яла във времето пред хакика (истината, Божест-
вената Правда, самият Бог – ал-хакк), с което те 
се отличавали от ортодоксалните суфии, то тази 
разлика е била нищожна за „почитателя на роза-
та”, опиянен както от цвета, така и от аромата на 

Тюрбето на Бали Ефенди в кв. Княжево, София
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древното персийско цвете. наистина, Бали ефен-
ди критикува в доклада си (lâyiha) до султан сю-
лейман кануни следовниците на Бедреддин си-
мави от Добруджа и лудогорието, в чиито сбирки 
мъжете и жените са участвали заедно, пиели са 
вино и са „потъпквали  шериата”. той пише това 
обаче в качеството си на „блюстител на закона” 
и на религиозен глава в софия (средоточието на 
румелийския вилайет, лявото и най-важното, из-
правено срещу европейския Dar-ü’l-Harb, крило 
на устремилата се към универсално господство 
османска империя), в ролята на духовно лице, 
воюващо не само с различни на халветийския 
„път” тарикати, но и въобще с изкривяванията на 
правата вяра. на него, като на религиозен мис-
тик, му е било известно, че виното в суфистична-
та поезия е една от многото метафори за възпя-
ване на любовта, разбирана на свой ред преди 
всичко като „отдаване (на Бога)”. но позицията му 
на представител на улемата и крепител на дър-
жавния ред го е накарала да се присъедини към 
упреците на правоверните мюсюлмани срещу 
смятаните за „разгулни и непристойни” обичаи 
на „бедрединистите” – алевитите бекташи и 
къзълбаши, привърженици на хетеродоксния 
ислям. още повече, че това става в периода на 
остра борба между подкрепящия шиитите сафе-
видски иран и вече установяващата надмощие 
в ислямския свят сунитска османска империя. 
след като султан селим І (1512-1520) отблъсква в 
азербайджан инвазията на шах исмаил І (1514) и 
поставя под свой контрол както кюрдистан, така 
и цяла месопотамия, пресичайки сафевидските 
експанзионистични стремежи на запад, а малко 
по-късно побеждава и мамелюкските султани, 
като завладява сирия (1516) и египет (1517), по-
лучавайки ключовете над ка’ба в мекка и леги-
тимирайки се с контрола над светите места като 
глава (халиф) на всички мюсюлмани, в империята 
започва да се обръща по-голямо внимание върху 
„чистотата на вярата”, особено сред преселените 
на Балканите в резултат на войните с иран групи 
хетеродоксни мюсюлмани. може би това е една 
от причините за зачестилите през хVІ в. прояви 
на религиозна нетърпимост, най-вече –срещу 
„отклонилите се” от обичайните норми (разби-
рай сунната) събратя мюсюлмани и едва на вто-
ро място (и не в такъв мащаб) срещу следващите 
по-различен път в общението си с Бога „прите-
жатели на Писанието” (ehl-i kitāb) – намиращите 
се в положението на „закриляни” християни и 
евреи. 
Бали ефенди се появява на света доста след 
бурните събития, които разтърсват османската 
държава в началото на хV в., а именно борбата 
за надмощие между синовете на султан Байезид 

І и оттук – като проява на дезинтеграционните 
процеси – надиганията на селяни, номади и спа-
хии в анадола (начело с Бюрклюдже мустафа) и в 
румелия (под водачеството на Шейх Бедреддин 
симави). той е роден около края на същото сто-
летие в струмица (Istrumça) – по някои автори 
„в околностите на софия”, по други – около ма-
кедоно-албанската граница, по-скоро обаче – в 
наречения на р. струма и разположен недалеч от 
Петрич в днешна македония град, родно място и 
на българската „пророчица” вангелия гущерова 
(Баба ванга, 1911-1996). не е известен етнически-
ят му произход. По негово време на това не е об-
ръщано такова голямо внимание, както по-къс-
но, през 19-20 в. възможно е да е бил етнически 
турчин или най-вероятно потомък на преминали 
към исляма коренни жители. опитът обаче „Бали 
ефенди, софийският светец”, да бъде смятан за 
„българин от с. Боримечково, Пазарджишко”, съз-
дал „известната в софия потурнашка фамилия”, 
за която е споменавал и евлия челеби, е прека-
лено спекулативен. той противоречи не само на 
наличните изворови податки, но и на логиката на 
религиозното мислене, съгласно която „светците 
нямат народност”. 
след като израства в струмишко, младият Бали 
се преселва в софия – главен град на европей-
ските османски владения, привличащ като маг-
нит мюсюлманите от цяла румелия. тук той за-
почва да учи, после продължава образованието 
си в истанбул – в духовното училище, поместено 
в сградите на бившия християнски комплекс 
„Панкратор”. в имперската столица той става уче-
ник на халветийския шейх касъм ефенди. тъкмо 
там (навярно в първите две десетилетия на хVІ в.) 
изпитва и онова мистично преживяване – „сре-
щата” със смятания за „най-велик учител” сред 
мистиците MuŒyî-u’d -dīn MuŒammad ibn ‘Arabî 
(1165-1240), което предопределя и бъдещото му 
развитие. това става по времето, когато ибн ара-
би се е радвал на особена почит сред османския 
духовен елит и управляваща прослойка – сам 
султан селим І повелява да се съгради в Дамаск 
мавзолей с джамия при гроба на големия мисли-
тел. и ако биографите на Бали ефенди пишат, че 
ибн араби му се е явил „в плът и кръв”, а на учи-
теля му касъм челеби – „в света на виденията”, то 
това е не само агиографски похват, следващ тра-
дицията, съгласно която ибн араби се е разкри-
вал пред най-достойните. можем да допуснем, 
че в духовната атмосфера на османската столица 
от онова време стремящият се към съвършен-
ство млад мъж действително ще да е изпитал 
субективното усещане и ще да е изживял такава 
„среща” в състоянието на религиозна медитация, 
породена от практикуването на Zikir (šikr-u’llāh). 
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 както и да се интерпретира този момент 
– като умишлено използван от биографите на 
Бали ефенди похват, обясняващ неговата „из-
браност”, или като „случило се” възприятие, до-
колкото „реални” са и съновиденията, при които 
ни се „дава” решение на някакъв вълнуващ ни 
проблем, или се загатва смътно за предстоящи 
събития, – то тази „среща” е предопределила бъ-
дещото развитие на шейх Бали. Защото сред ос-
новните му религиозно-философски и поетични 
творби – Tarikatnāme-i Halvetiye (книга за ордена 
халвети), Risale-i Kaza ve Kader (рисале за съдба-
та), Atvar-i Sitte (Шестте начина), Risale-i Atvar-ı 
Seb’a (трактат за седемте способа), Meğmuat-ü’n-
Nasayih (сбирка наставления), Manzume-i Varidat 
(Поетични постъпления), и др. – се откроява 
тъкмо тълкуването (šerh), което той прави на 
приетия за „Magnum Opus“ сред 350-те труда на 
ибн араби, Fusûs al-Hikam (Ювелири на мъдрост-
та) – произведение, 
сметнато като дос-
татъчно ценно, за да 
бъде обнародвано и в 
европа (например: Die 
Weisheit der Propheten 
[мъдростта на Проро-
ците], Graz, 1986; ново-
то Цюрихско издание, 
2005, е немски текст 
на изготвения от Titus 
Burckhard по арабския 
оригинал френски 
превод; на английски 
заглавието звучи The 
Bezels Of Wisdom [Фа-
сетите на мъдростта] 
или – при „он-лайн” вариант на текста – The Seals 
Of Wisdom [Печатите на мъдростта], срв. http://
bewley.virtualave.net/fusus.html). явно шейх Бали 
е смятан за един от най-добрите интерпрета-
тори на големия мюсюлмански мистик, иначе 
неговото Šerh-i Fusûs al-Hikam нямаше да бъде 
издадено на старопечат в 1308 г. х. (1891), а и днес 
някои изследователи се позовават на обяснени-
ята му, когато посягат към духовното наследство 
на ибн араби (James Arraj. Christianity in the 
Crucible of East-West Dialogue: A Critical Look at 
Catholic Participation. Complete Book Online: Inner 
Exploration, vol. IV; вж. 
http://www.innerexploration.com/catew/cruz.htm). 
 опознаването на една идеологическа, 
в това число и религиозна доктрина, често е 
съпътствано с възприемане на нейните главни 
постулати. и може би тъкмо това обяснява по-
кровителствената толерантност на Бали ефенди 
към местното християнско население, по която 

той се доближава до иначе така оборваните от 
него хетеродоксни веяния в балканския ислям. 
Защото софийският мъдрец нерядко е смятан 
и за последовател на ибн араби, за човек, при-
знаващ „само една религия – любовта” (разбира 
се, в смисъл на висшата, Божествена любов 
и нейната рефлексия във видимия свят, а не 
на сведената до сексуалния контакт любов на 
простосмъртните). ако трябва да осъвременим 
и направим по-разбираема за „западния човек” 
личността на Бали ефенди, то той би бил – казано 
в най-условен смисъл – съпоставим не толкова с 
пледиращия за всеобхватна любов последовател 
на хипи-движението от 60-те години на 20 в., кол-
кото с духовните учители (гуру) на същите тези 
търсещи истината девойки и младежи, допри-
несли за промените на съвременността. и нека 
аналогията да не звучи кощунствено в ушите на 
традиционалистите. мъдростта на Далечния из-

ток (в частност на ин-
дийските хилядолетия) 
„опложда” не само ев-
ропейската духовност 
в постмодерната епоха, 
но по неопределени 
още пътища – и мюсюл-
манския мистицизъм, 
един от чиито видни 
представители несъм-
нено е софиянецът 
Бали.
 неговият нетле-
нен учител ибн араби 
е описал четирите 
състояния в духовното 
израстване на човека 

по следния начин: на нивото на шариа има „твое 
и мое”. това значи, че религиозният закон регу-
лира индивидуалните права на хората и техните 
етични взаимоотношения. на нивото на тарика 
„моето става твое, а твоето – мое”. от избралите 
този път на развитие се очаква да се отнасят 
помежду си като братя и сестри, споделящи с 
другите своята собственост, мисли, радости и 
любов. на нивото на хакика „няма ни твое, нито 
мое” – напредналите суфии разбират, че всичко 
идва от Бог, а те само се грижат за нещата (богат-
ство, дом, кариера, живот), без всъщност да ги 
притежават. Затова и онези, които осъзнаят тази 
истина, престават да се интересуват от имуще-
ство, външна изява и обществено положение, а 
се задълбават във вътрешното си самоусъвър-
шенстване. и накрая, на нивото на ма’рифа (По-
знанието) няма „никакъв аз и никакъв ти”. човек 
осъзнава, че нищо не е разделено от Бога, че Бог 
е навсякъде, а неговото достигане е върховната 
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цел на суфизма. това обаче означава, че Бог е във 
всичко и че всеки отделен човек (включително 
немюсюлманин) носи Божествения дух. а когато 
това прозрение бъде възприето и приложено в 
ежедневния живот, то става база за развитие на 
търпимостта, оттук – на толерантността и – на 
„по-висок етап” – на любовта към „другия” както 
към себе си, доколкото и двамата сме част от све-
та като еманация на Божествената любов.
 изглежда, че Бали ефенди е бил достиг-
нал до последната степен – на ма’рифа. разбира-
нето за общия произход на хората и включената 
в душата им Божествена същност, ще го е накара-
ла да се отнася към тях с внимание, любов и ува-
жение. ето как този иначе неуморим поборник 
за чистотата на вярата, който е призовавал към 
сурова разправа с мюсюлманите „еретици”, се е 
изявявал от друга страна като „покровител” на 
местното християнско население. в българската 
народна традиция е обичайно 
вярването, че ако някой си отиде 
от този свят по време на религи-
озен празник, то това е знак за 
праведност. не зная как се интер-
претира този въпрос в „битовия” 
ислям, но обстоятелството, че 
шейх Бали е бил „издъхнал по 
време на петъчната молитва в 
последния петък” на 16 сафер 
(канун-и сани) от 960 г.х. (1553 г.) 
сякаш допълнително свидетел-
ства за светостта на „избралия 
отвъдното”. не е за учудване 
тогава, че гробът, където са били 
положени тленните му останки, 
скоро се превръща в 
особено място на по-
клонение, а селището, 
разрастнало се покрай дервишкото zaviye, е по-
лучило неговото название (с. Бали ефенди), пре-
ди да бъде преименовано в 1881 г. на „княжево” в 
чест на княз александър Батенберг. 
 има предположения, че Бали ефенди 
едва ли се е заселил на „голо място” и че там, 
където е преминала голяма част от неговата дей-
ност, е съществувало ранно, макар и по-малко 
селище, вероятно на име „клисура”, доколкото 
то е било разположено в началото на прохо-
да, свързващ софия с балканския югозапад. 
също и църквата, издигната през 1888-1893 г. 
на мястото на срутената около 1886 г. джамия 
край тюрбето на Бали Баба, е била съградена не 
чрез „обсебване” на мюсюлманската светиня, 
а след издействаното от истанбул разрешение 
за строеж на същия терен. не ми се ще да се за-
бърквам в спора за първенството на „яйцето или 

кокошката”, т. е. да взимам отношение към доста 
късни (от 19-20 век) и по същността си национа-
листически интерпретации на това „кой е прав и 
кой е крив” в хода на историческия развой. Бих 
желал обаче да цитирам накрая една дописка в 
предосвобожденския български печат, която до-
бре илюстрира почитта към софийския светец, 
запазила се за цели три века след неговата кон-
чина. в брой 982 от 22 юни 1875 г. на издавания в 
русе (русчук) в-к „Дунав” се споменава за особен 
„празник на жените”, провеждан през юни в „ко-
рията на с. Бали ефенди, до гроба на Бали-баба”, 
разположени по онова време на „час и половина 
път от софия”. кореспондентът отбелязва, че 
макар през лятото много хора да са посещавали 
споменатата горичка („кория”), имало един ден, в 
който „там отивали само жени”. той се определял 
всяка година по доста „любопитен начин” – „щом 
дойдел месец юни най-старата миячка на банята 

решавала и след като се посъ-
ветвала с другарките си, обявя-
вала идващата събота за деня, в 
който ще се състои събора, след 
това окачвали едно дайре на 
банята, така че всеки минаващ 
да може да го види и предаде 
на другите”. После жените за-
почвали да приготвят ястия; 
повечето отивали предния ден 
и пренощували там, като кори-
ята е „била осветявана от много 
свещи и фенери”. някои идвали 
на самия ден; вечерта всички си 
тръгвали. на този събор се е от-
давала много голяма важност и 

можело да се каже, че „в 
софия не оставала нито 
една жена”. Дописникът 

аргументира думите си със случка от същата 
година, когато, вечерта преди тръгването, в един 
дом починала най-възрастната жена, а останали-
те, вместо да жалят, потеглили за събора, за да 
раздадат ястията, приготвени от покойницата.
 не съм в състояние да интерпретирам 
съобщението. може би става дума за специфи-
чен, разпространен сред ромите обичай или 
за нещо друго – обект на изследване от страна 
на българската етнография. Факт е обаче, че и 
след освобождението Бали ефенди продължава 
незримо да присъства в мислите и молитвите на 
част от своите съграждани. а това е достатъчен 
атестат за значимостта му и оставената диря в 
историята на нашия регион. 

Учителят на Бали Ефенди, Ибн Араби (1165-1240)
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Редакционно

Настоящият материал (Османски извори) е 
втора глава от книгата “Шейх Бедреддин, син 
на кадията от Симав”. В броеве 5 и 7 на “Списа-
ние Път” представихме автора Франц Бабингер 
(1891-1967 г.) и първата глава “Живота на шейх 
Бедреддин”.
Амбицията ни е във всеки следващ брой, пос-
ветен на организирания от дружеството по-
ход – 12-ти по ред – “По пътя на Бедреддин”, да 
представяме по една глава от книгата на забе-
лежителния немски културолог и османист. Бла-
годарим на Ралица Домусчиева, заела се с тази 
нелека задача. Тя е член на КПД “Родно Лудогорие”, 
завършила е немска филология в СУ “Св. Климент 
Охридски” – в момента в момента следва урба-
нистика в Берлинския държавен университет

Интересен факт от живота на Бабингер е, че 
посещава България – по-конкретно тюрбето 
на Демир Баба, заедно със своя приятел Богдан 
Филов (археолог, изкуствовед и политик – минис-
тър-председател, 1940-1943 г.)
Посещението му е свързано с написването на на-
стоящата книга, изследвайки последователите 
на Бедреддин, а също и разпространената леген-
да, че след обесването на Бедреддин в град Серес 
тялото му изчезва, а главата му е погребана в 
същото тюрбе. Немският учен опровергава този 
факт. Костите на Бедреддин Махмут Симави 
са препогребани чак през 1961 г. в гробницата на 
Махмут II в Цариград. По данни на изследовател-
ския екип на продуцентска къща “Ajans 21”, с ръко-
водител проф. Халил Иналджък, главата липсва.
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 след всичко казано в началото за ос-

манските исторически извори от 15 в. не остава 

нищо друго освен да ги оставим да говорят сами 

за себе си. те носят белезите на недобре раз-

витото, по детски просто представяне, което е 

присъщо за всички опити за писане на история 

на суровите и самобитни народи. отделните съ-

бития са представени без почти никаква връзка 

или са групирани по някакви „типични епически 

мотиви” . необходимостта отделните моменти да 

се обединят в едно цяло и последователността 

им да се обясни по-подробно, с други думи да 

се потърси вътрешната волева връзка между от-

делните действия, практическия резултат, тогава 

все още не съществува. животът на тези османци 

османските иЗвори
Франц Бабингер

Превод от немски език: ралица василева Домусчиева

Титулна страница на книгата на Франц Бабинер
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протича в тясна връзка от род на род, затова не може и дума да става за усет към променящите се 

условия и съответно дълбоко разбиране на историческите процеси. разбираема за хората остава 

само необикновената съдба на владетеля, който се е отделил от своята общност. и тук, както при 

всички първоначални историографии, празникът, при който става преображението на величествена-

та личност на султана, всъщност изразява действителния живот на историческата памет в онези дни. 

тогавашните хроникьори наричат своите записки „tewārīh” или „menāqib-i āl-i ‘Osmān” – „историите и 

добродетелите на рода на осман”. това възвеличаване и обожествяване личността на великия владе-

тел, което може да се смята за най-висшата форма на проява на историческо съзнание, без съмнение 

остават водещи и в по-късните векове. с течение на времето силата на фантазията при писането на 

история достига завидни висоти, издигайки се от онези оскъдни форми, и едновременно с това се 

превръща в майсторско художествено описание. и действително авторите, които са подбрани тук, не 

показват признаци на засилване на историческото тълкувание. Дори суетното празнословие на един 

идриси (Idrīs) не успява да заблуди. във всеки ред от смехотворния поток от думи проблясва липсата 

на обозримост, която той се опитва да прикрие под персийското звучене на думите и под евтините 

фрази. За щастие, по-старите извори представляват точната противоположност, като показват съби-

тията без да е нужен подобен порой от думи. съвсем показателен за вкуса и мисленето на потомците 

е фактът, че по-късно тези хроники изпадат в абсолютна забрава. интересен пример за това е са-

деддин (Sa‘d ed-dīn), който постепенно печели голяма почит с известната си „корона на историите” 

благодарение на (според схващането на тогавашните османци) съвършенството на стилистичните 

форми, но напълно обръща гръб на онези стари извори. още по-показателно за тази тенденция е 

твърдението на Hāddschī Halīfa, който казва, че старите писания са „празни, голословни” . За щастие, 

в наши дни, и най-вече в германия, на тези изключително важни извори отново се обръща нужното 

внимание и може да се очаква те постепенно да бъдат публикувани, а с това и научно преоткрити. 

имената на ашъкпашазаде (‘Āschiqpaschazāde), на нешри (Neschrī) и на мухиеддин (Muhjī ed-dīn) днес 

отново се радват на заслужена почит и дано не е далече времето, когато някое щастливо откритие 

ще ни предостави изгубената „мenāqib-i āl-i ‘Osmān” на яхши факъх (Jahschi faqīh) , сина на иляс (Iljās), 

имам на орхан (Orhan). от най-голямо значение за разбирането на староосманските исторически 

извори засега е едно заключение, което се дължи на усилния труд и упоритата изследователска ра-

бота на Фридрих гизе, за което тук за първи път могат да се дадат кратки сведения, благодарение на 

отзивчивостта на този учен.

 според него трудът на главния съдия на адрианопол Muhjī ed-dīn Dschemālī (ум. 1550 г.), 

който се съхранява под формата на многобройни преписи  в много европейски библиотеки, пред-

ставлява продължение и поправка на анонимна хроника, която свършва в годината 1490. този ано-

нимен автор, с чийто труд се занимава Ф. гизе, следователно е малко по-възрастен от ашъкпашазаде 

(‘Āschiqpaschazāde) и нешри (Neschrī). освен това до управлението на мурад II (1421 г.) хрониките и 

на тримата, и най-вече на ашъкпашазаде (‘Āschiqpaschazāde) и на анонимния автор на гизе, съдържат 

почти едни и същи сведения и се припокриват почти изцяло както в структурата, така и във фактите, 

докато в по-късните години, в които те сами са свидетели на събитията, се различават една от друга. 

Затова трябва да е съществувал по-стар исторически текст, който те са използвали и който може да 

се възстанови почти идентично. този труд най-вероятно се е появил по време на управлението на 

мурад II (1421-1451). според Ф. гизе обаче изразеното от мен предположение, че може би става дума 

за „menāqib” на яхши факъх (Jahschi faqīh), е трудно за доказване.

 За настоящата цел от голямо значение е фактът, че във всичките текстове има сведения за 
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въстанието ( ) на шейх Бедреддин, което увеличава тяхната историческа стойност. непосредствено 

след това започват отклоненията. текстът на „анонимния автор на гизе” е запазен най-добре в два 

виенски ръкописа – A. F. 251 (Flügel, Kat. II, 207, Nr. 983) и A. F. 445 (Flügel, пак там, с. 208). сравнение-

то, което направих с намиращия се в гота нов препис на анонимния текст, придобит от U. J. Seetzen, 

(W.Pertsch, Kat. с. 121, виена, 1864, cod. turc. 149, блок 29b, 10 ред в средата до блок 30b, 3 ред отгоре 

надолу), показва, че тук става въпрос за съвременна преработка със сравнително малко промени в 

текста и избягване най-вече на остарели изрази. въпросът, дали анонимният ръкопис, който се нами-

ра в копенхаген (вж. Codices orientales bibl. regiae Hafnensis, pars III, Hafniae 1857, S. 55, Nr. X), представя 

друг вариант на текста, остана без отговор въпреки многобройните усилия.

оригиналният текст на анонимния автор на гизе
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  „По времето, когато шейх Бедреддин, синът на съдията от симав, бил съдия в армията на 

муса, при него се подвизавал като кехая (kjaja) някой си Бюрклюдже мустафа. когато шейхът бил 

прогонен в изник, Бюрклюдже мустафа се отправил към айдън-ели  и оттам продължил към ка-

рабурун. По тези земи той причинил големи беди и спечелил айдън-ели на своя страна. измислял 

всякакви възможни хитрини (или по-точно разпространявал всякакви безумни неща), наричал сам 

себе си пророк, Боже опази!, и говорел куп други подобни глупости. когато шейх Бедреддин, синът 

на съдията от симав, разбрал за успехите, които жъне Бюрклюдже мустафа, той избягал от изник и 

се насочил към исфендияр (Isfendijār). още докато бил при исфендияр (Isfendijār), той успял една нощ 

да се качи на кораб и да се прехвърли във влахия. оттам отишъл в агадж денизи. във всеки случай, 

поне така се говори тогава, той бил в разбирателство с Бюрклюдже мустафа. от своя страна султан 

мехмед изпратил Баязид паша и своя син мурад в карабурун, където Бюрклюдже мустафа вече си 

бил извоювал власт и самочувствие. той бил събрал между 2 и 3 хиляди души около себе си. веднага 

след пристигането си в карабурун, Баязид паша и султан мурад се срещнали с Бюрклюдже мустафа. 

стигнало се до ожесточена битка. и от двете страни били убити (умрели) много хора. накрая двамата 

разгромили Бюрклюдже мустафа (разкъсали го на парчета). така те унищожили народа там, завла-

дели земите и ги разпределили между васалите на владетеля. Баязид паша дошъл в маниса и там се 

срещнал с торлак кемал. той от своя страна също успял да събере около себе си между 1000 и 2000 

поддръжници, като непрекъснато подвеждал народа с велики слова. По-късно и те се разпръснали. 

Баязид паша и неговите помощници заловили торлак кемал и няколко от неговите последователи 

и го обесили. от друга страна султан мехмед тръгнал от серес към салоник и докато той обсаждал 

града, синът на съдията от симав се появил в агадж денизи и изпратил в равнината на Загра няколко 
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клети суфии да внушават на хората следното: „отсега нататък властта е моя и тронът е даден на мен, 

мен ме наричат царя, махди. искам да развея знамето и да се извися!”, казвал той. така тези суфии 

отишли в равнината на Загра и започнали да заповядват (на народа). станало така, че много го пос-

лушали и се присъединили към него. тогава се надигнал и Бюрклюдже мустафа. когато чул за въс-

танието на Бюрклюдже мустафа, шейхът казал: „този сега е мой слуга!”. който сега сам се надигнал. 

(но) по това време Бюрклюдже мустафа все още не бил намерил гибелта си. когато шейх Бедреддин 

напуснал агадж денизи, към него вече се били присъединили доброволно (ujub) много поддръжни-

ци. По времето, когато бил военачалник в армията на муса челеби, той раздал много от постовете и 

затова много хора му били признателни. те също се присъединили към него. но след това те видели, 

че „в делата на този човек няма нищо добро” и така всички се разотишли. не останал нито един. сул-

тан мехмед чул за това и изпратил много свои пратеници. в околностите на Загра те (го) срещнали, 

заловили (го) и го завели при султан мехмед в серес. там султан мехмед попитал: „какво да правим с 

този човек? грях ли е, ако този човек бъде убит?”, казва той. Падишасите по онова време били толкова 

порядъчни  хора, че не могли да допуснат убийството било и на подобни хора, носещи нещастия и 

безредие. По онова време  имало един голям мислител мевляна хайдар. той идвал от Персия. негови 

били думите (fetwā): „кръвта му може да се (пролее), но не може да му (се вземе) имането”, казал той. 

след тези думи шейх Бедреддин бил обесен по средата на площада в серес и пак там бил изкопан 

неговия гроб.”

 както вече споменах, хрониката на Muhjī ed-dīn Dschemālī се припокрива дословно с тази. 

както J. H. Mordtmann (вж. Der Islam. т. X. 1920. с. 159) вече доказа, всъщност т. нар. cod. Verantianus  е 

превод на годишниците на Muhjī ed-dīn Dschemālī. самият cod. Verantianus е използван в основата на 

добре познатия труд “Historiae Musulmanae Turcorum” (Франкфурт на майн, 1591) от ханс льовенклау  

от амелсбюрен, вестфа- лия, както и от неговия 

предшественик Йоха- нес гаудиер, наречен 

Шпигел. със сигурност би било ценно да се 

провери достоверността на достиженията на 

благородника от вестфа- лия, от една страна като 

доказателство за често споменаваната точност 

на неговия превод, а от друга страна като пър-

воначален опит за едно бъдещо отпечатване на 

този османски истори- ограф. Затова сега тук 

представям и превода на льовенклау:

 колона 464 – 467: Fuerat id temporis 

Scheiches Bedredin, iudicis Semaunae filius, 

Musae viventis adhuc Casi-asker… Is quemdam a secretis habuerat, Burgluzen Mustapham. Sed quum 

extincto Musa, deportatus esset Sultani Muhametis iussu Bedredin Isnicam.., velut in exsilium: statim 

Burgluzes Mustapha se contulit in Aidinensem provinciam, et Cara-borum….., quibus in regionibus valde 

multarum Murailucarum, hoc est hearesium auctor exstitit. Adeoque Burgluzes hic tantum effecit, ut 

Aidinensis ad ipsum deficeret ager universus. Ritus excogitabat novos et insolentes, seque pro viro sancto 

gerebat, et foeda quaedam alia non pauca proferebat in medium, a receptis aliena. Quum vero Scheiches 

Bedredin, iudicis Semaunae filius, hunc Burgluzen Mustapham intellexisset armatum, aliquid moliri: etiam 

ipse Nicaea profugit, et Isfendiarem begum adiit. Ubi tempus ad aliquot ipso haerente, forte contigit, ut 

navis quaedam in noctu solveret, trans mare nigrum in Valachiam itura. Conscendit hanc Bedredin, et in 
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Valachiam transvectus, silvam adiit, quam incolae 

vulgo Mare arborum vocare solent. Interea 

Burgluzes ille Mustapha regionum superius 

indicatarum populos sibi prorsus adiunxit. Itaque 

Sultanus Muhametes Baiasitem bassam, cum 

filio suo, Sultano Murate, Caraborum misit; ut 

hominis seditiosi tumultum compescerent. Profecti 

sunt hi, quod imperatum esset a Sultano, facturi. 

Sed eorum locorum incolae tanta veneratione ac 

benevolentia prosequi Burgluzen Mustapham 

ceperant; ut etiam mota seditione, ipsorum 

ad tria milia Burgluzen armati sectarentur. 

Nihilo minus progressi Caraborum Baiasites 

bassa, et Sultanus Murates invasere Burgluzen, et acri 

hominem proelio cum suis adorti sunt, quo magnus 

hominum ab utraque parte numerus caesus 

fuit. Tamdem vulneratus Burgluzes aufugit, quem 

persecute Muhametici non vivum cepere, sed 

occiderunt. Simul iisdem regionibus recuperates, 

militibus suis, et aliis ministries illic timaria donarunt.

 Hoc motu sopito, Manissam…. Cum exercitu 

Baiasites bassa properavit, ibique monachum sive religiosum Musulmanum reperit, Torlacem Hudin 

Gemalim se nominantem, qui et ipse hominum ad dua milia collegerat, ac secum habebat, omnes sui 

ordinis ac professionis, videlicet Torlaces. Hi passim furiose grassabantur et vias publicas infestabant. 

Quapropter et ipsos adgressus Baiasites bassa, dissipavit; et Torlacem Hudin-Gemalim, eiusque discipulum 

quemdam, vivos in potestatem redactos, suspendio necavit.

 Interim Sultanus Muhametes opidum Sirus vel Seres adiit… et hinc movens Selenicam sive 

Thessalonicam circumfuses copiis obsedit, magnopere conclusos urgens, ut urbem per deditionem potiri 

posset.

 Bedredin vero, Semaunae iudicis filius, e Mari arborum egredi volens, aliquot improbos et 

sceleratos Sophilaros, sive devotos et religiosos specie tenus, ante se misit in planitiem Zagorensem, cum 

mandato, ut dicerent: imperium Scheichi Bedredini deinceps datum esset, regiumque thronum ipsi debere: 

begos et procures omnes ab eo stare: decrevisse vexillum extollere, reque ipsademonstrare, quod verbis 

nunc polliceatur. Fecere Sophilari, quod facere iussi fuerant, et Zagoram ingressi, populos earum regionum 

ad Bedredinem secuturos se profiterentur. Pervaserat eo rumor de Burgluzis Mustaphae successibus 

in regione Aidinensi. Quamobrem seipsum efferens Scheiches Bedredin, hunc sibi dumtaxat aiebat 

loco famuli operam navasse. Prodiit tamdem ex arborum mari Bedredin cum satis mango sectatorum 

comitumque numero, et cumSophilaris impostoribus; aliquot etiam se cum eo coniungentibus ex illorum 

ordine, quibus ipsa regionis erat illius commissa gubernatio. Cur autem hipartes illius amplecterentur, causa 

quaedam erat huius modi; qui ante hoc tempus, adhuc superstice Musa Zelebi, quum ipse Casis-askeris 

sive iudicis maioris munere fungeretur, compluribus official cadilicatuum sive iuris dicundi, pro auctoritate 

sua concesserat: ideoque valde multi eum amabant, et discipulos ipsius se profitebantur, iamque adeo 

veniebant, uti cum eo se coniungerent. Sed animadverso denique, quam huic motui nihil omnino inesset 

Зелената джамия в Изник, Турция
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bomi; sua sponte sic eo deserto dissipati fuerunt, ut hominum manus sane perexigua cum eo maneret. 

Sultanus autem Muhametes, quum hoc intellexisset; satis magnas eo copias suorum misit, qui Zagorensem 

in agrum profecti, captum Bedredinem Serras ad ipsum adduxerunt. Tum vero Sultanus inquirere primum 

voluit, quid de Bedredine statuendum esset: occidendus, nec ne, videretur: et talem interficiendo, 

paccatum aliquod, nec ne committeret. Nimirum eius temporis Padischachi sive reges, adeo Musulmani 

vel iusti errant, ut hominem tantis obnoxium pollutumque sceleribus de medio tollere prius, quam alios 

consuluissent, non auderent. Aderat autem illic id temporis Talismanus (= dānischmend!)  quidam, vir 

doctus, cui nomen erat Mevlana Chaidar, ac venerat istuc ex Aiamiorum vel Azamiorum regione, quo 

nominee Turcis Persae veniunt. Is more Musulmano Fetfam, sive sententiam, pronuntiavit huiusmodi: 

iure quidem hunc adfici posse capitis supplicio, sed nullo iure facultates eidern ademtum iri. Quapropter 

Mevlanae Chaidaris permissu Serris, intra opidum, quadam in taberna suspensus fuit.

1 Вж. в „Разказите” на Neschrīal, в които от време на време се промъкват т. нар. „анекдоти”.

2 Вж. Lexicon bibliogr.II, с. III, № 2154.

3 Вж. повече за Jahschi напр. в ‘Āschiqpaschazāde. Истанбул, с. 74. Още в предговора на открития от J. H. Mordtmann ръкопис на 

‘Āschiqpaschazāde в дрезденската библиотека, cod. turc. Nr. 60. Повече за ръкописа в бележките на Mordtmann в Islam, X. Jg., S.159.

4 Ръкописи има в Берлин № 207 (Pertsch, Kat. S. 233); Виена № 1000 (Flügel, Kat. II, S. 223); Мюнхен, cod. turc. 32, 83; Гота, cod. turc. 150; 

Британския музей, Ch. Rieu, Catalogue of turkisch mss., с. 46b и с. 251b. Луиджи Бонели публикува откъси от ръкописа, който дос-

коро е бил притежание на Емилио Теза, а сега се намира в Академия дей Линцей в Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe 

di scienze morali, storiche e filologiche. Поредица V, том IX (Рим, 1900), с. 423, “Di una cronaca turca del 1500”.

5 При по-старите автори имената Айдън-ели, Ментеше-ели и т.н. имат значение на „земята на Айдън оглу”, „земята на Мен-

теше оглу” и т.н. Затова най-добре е да се приеме турският вариант. (J. H. Mordtmann)

6 Естествено musulmān тук не тряабва да се разбира в буквален, а в преносен смисъл, като означава „порядъчен, благочестив, 

почтен”. Още Х. Льовенклау дава това значение: „Musulmani vel justi”.

7 Заради двойното повторение на израза „по онова време” може да се предположи, че става въпрос за отдавна минало време.

8 За съжаление липсва по-сериозно проучване на живота на Ханс Льовенклау. Той може да се счита за основоположник на тур-

ските изследвания в Европа. Вж. повече в интересната статия на Хоравиц, която също за съжаление обръща малко внимание 

на тази част от неговата разнообразна дейност (Allg. Deutschen Biographie. т. 18, с. 488), както и моята Stambuler Buchwesen 

im 18. Jahrhundert. Leipzig. 1919. S. 29, също така моята статия „Die türkischen Studien in Europa bis zum Auftreten Josef v. Hammer-

Purgstalls“ във Welt der Islam. VII. Jahrg. Berlin. 1919. S. 108. Днес една община , както и едно имение в област Амелсбюрен (южно 

от Мюнстер) носят името Льовелингльо. Имението преди е било собственост на съвета на епархията на Мюнстер с името 

„curtis Ludelvinclo, Lodevinglo”. Там през 1533 г. е роден Ханс Льовенклау.

9 За израза “talismani” за „dānischmend” вж. още J. v. Hammer. Geschichte des osmanischen Reiches. X. 707, също така и J. H. 

Mordtmann. MSOS. Westasiatische Abteilung. V. Band. 1902. S. 166.
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статУт
на националната викторина-конкурс, посветен на 12-тия поход

„По пътя на Бедреддин” за ученически текстове, рисунки и мултимедия
организиран от кПД „родно лудогорие”, 

със съдействието на мон 2008 г.

теми:  

1. времето на Бедреддин /1359 - 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./

2. идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

основни цели: 

      Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и          

            самоусъвършенствуване при изразяване и отстояване на жизнена и гражданска   

            позиция.

конкретни цели:

1. Да се усвоят и разширят знанията за значими исторически събития по българските земи.

2. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене 

с историческите факти и извори.

3. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и 

анализ на данни.

4. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

видове ученически работи:

1. съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

2. мултимедиен продукт – PowerPoint презентация /на CD или по електронна поща/

3. рисунка 

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и/или мулти-

медийна презентация по зададените теми.

етапи:

I. етап - учениците от съответните степени на образование:  до VIII клас и втора група - IX – XII клас, 

със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и 

информатика, изготвят писмените си текстове, мултимедийна презентация и рисунки, след което ги 

предават на определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 01.11.2008 

г. на адрес: софия 1303, ул. “осогово” № 60, кПД “родно лудогорие” – за д-р а. кънев.
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II. етап - комисия в състав: председатели Борис илиев и акад. светлин русев, членове: проф. Десисла-

ва минчева, д-р анатолий кънев, христина маркова-главен експерт по история и география на мон, 

д-р тихомир стефанов, ерхан чаушев, Боряна мекушина, радослав Паунов разглежда постъпилите 

писмени текстове, като ги оценява и класира според образователните степени до VIII клас и втора 

група - IX – XII клас, в срок до 20. 01. 2009 г.

награди:

Първа награда – 70 лв.

втора награда – 40 лв.

трета награда – 20 лв.

Поощрителни награди – 10 лв.

наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и 

мултимедия.

наградите ще се обявят и раздадат при започване на вторият учебен срок.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители, изпратили писме-

ните текстове, рисунки и мултимедия.

всички участници в националната викторина-конкурс ще бъдат отличени с грамоти от мон и кПД 

„родно лудогорие”.

кПД “родно лудогорие”                                              председател

софия 1303                                                                                      /Борис илиев/

ул. “осогово” 60

02/929 61 01                                                                                    секретар

www.ludogorie.org                                                                       /д-р анатолий кънев/
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иДеите на БеДреДДин ПреЗ ПриЗмата 
на съвременния свят

“отношението на масите към известна идея-
ето единственото мерило, по което трябва да се съди

за степента на нейната жизненост.”
                                                                       м.салтиков- Шчедрин

       векове наред човечеството с мъка върви към нов, по-справедлив свят. менят се картите на евро-
па, създават се и се разпадат държави, а стремежът на будните хора за промяна не секва. Шейх Бе-
дреддин симави е един от тях. рожба на епоха, белязана с насилие и безправие, той запалва сърцата 
на събратята си с надежда и ги повежда след себе си. неговите идеи стават идеи на много хора (око-
ло три хиляди въстаници) и раждат историческо събитие – антифеодално въстание. 
       Шейх Бедреддин не е сред известните, за които много е писано. но идеите му за преустройството 
на света са мъдри за неговото време и доказано правдиви за нашето съвремие. с други думи – те са 
исторически проверени и реални.
        може да се каже, че целият му съзнателен живот, всичките му пътувания и всичките натрупани 
през годините впечатления и знания са породили идеите му. малцина в света, по времето на Бе-
дреддин, са имали възможност и огромна амбиция да изучават философия, математика, религия, 
астрономия, езици. Десетки са учителите на Бедреддин, десетки са местата, където е учил и живял. 
любознателен и наблюдателен по природа; ученолюбив и възприемчив; емоционален и съпричас-
тен; предприемчив и амбициозен; решителен и смел – такъв е бил според мен шейх Бедреддин. въз-
хищавам му се!
      Защо във въображението ми е изградена вече тази представа за водача на въстанието от 1413 
– 1418 г.? Защото с интерес прочетох книгата за него и силно ме впечатлиха идеите му. Даже само ня-
колко от тях да анализирам е достатъчно, защото са напълно актуални в съвременното общество.
       Шейх Бедреддин симави бил богат човек и живял богато в дворците на известни личности, между 
които и султана на кайро – Беркок, но изпитва състрадание към бедните. не само това. той издига 
идеята: ”Да се събори изостаналата от европа османска държава и да се изгради нова, по-справедли-
ва империя”. не само това. той ръководи въстание, в което участват християни и мюсюлмани.
          не само това. въстанието на шейх Бедреддин е първото антифеодално въстание в османската 
империя, чрез което той заслужено влиза в историята.
         мисля си: кой в днешна България би пренебрегнал богатството си  и би се борил против иму-
щественото неравенство? кой би се борил срещу несправедливо придобитото, рискувайки своето 
благополучие?
        отговорът, за съжаление, не е обнадеждаващ. 
         Безспорно шейх Бедреддин е хуманист. хуманист в доста далечно време преди епохата на хума-
низма в европа! той издига идеята за ликвидиране на безправието в османската империя. а знаем, че 
именно безправието е тежало пет века като дамоклев меч над българите! нали срещу безправието са 
се борили и нашите революционери! Поколения българи са мечтали за равноправие през епохата на 
османското владичество. За съжаление и сега, в наши дни, идеята за равноправие е актуална.
          Зная, че според конституцията всички сме равноправни, но всъщност сред нас живеят и приви-
легировани хора, за които важат други стандарти.
          не са много, но най-добре ще бъде да няма такива.
          Защо светът е несправедлив? сигурно и щейх Бедреддин си е задавал често този въпрос.
          той е мечтаел за справедливо общество. аз също мечтая за справедливо общество. Убедена 
съм, че повечето хора в България, а и по света, сега, в модерния съвременен свят, също мечтаят за 
справедливо  общество.
           не като утопия, а като реалност. 
           очевидно е, че идеите на шейх Бедреддин симави са идеи и  на нашето време. той е бил атеист, 
еретик. не е вярвал в задгробния живот. вълнувал се е от сектите. смятал е войните за обществено 
ненужно зло. търсел е истината. нима повечето от моите съвременници сега, в началото на ххI век, 
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не мислят като него?
            Дали шейх Бедреддин е бил реформатор или мечтател? вероятно и двете. но по-скоро е ре-
форматор. той  е успял да превърне идеите си в дело, а това вече е много.
             мисля, че в нашето модерно съвремие ни трябват личности като Бедреддин, които да ни водят 
към по-добър живот.
          ако трябва да приложа мисълта на писателя м.с.Шчедрин относно личността на шейх Бедред-
дин, е безспорно, че неговите идеи са жизнени, след като масите - и християни, и мюсюлмани, са го 
последвали.
          италианецът Палмира толиати казва:”всеки, който загива за някаква идея, не загива напразно”. 
           и аз мисля така. 

 теодора атанасова чиликова
 ученичка от 7а   клас

при оУ “св.Паисий хилендарски”
гр. елхово, област ямболска

kartina na dete - 1 br

емел себайдин ниази
 ученичка от 4   клас
при оУ “иван вазов”
с. Зафирово, област силистра
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..Нещо съвсем лично
         Хем искам, хем се страхувам да пиша за майка 
си.  Искам, защото, мисля си, я познавам най-добре, 
а и защото й дължа много повече от нормалното 
като нейна дъщеря... Тя в никакъв случай не е обик-
новена майка! Боя се, тъй като да направиш текст 
на висотата на нейното творчество и личност е 
почти невъзможно. Или съвсем...   
         С тези смесени чувства пристъпвам към най-
тежкото писане в живота си. Надявам се, че от 
смесицата на любов и почит ще се роди нещо ис-
тинско.
         Случи се така, че за баща си оставих няколко 
реда, когато него вече го нямаше. Слава Богу, майка 
ми е тук и продължава да рисува. Тя не се предава и 
прави прекрасни неща – картини извън времето. 
Показва ми всеки ден, че то, времето, няма никакво 
значение. Възрастта – също.
         Калина Тасева притежава сила, безкомпромисна 
мярка, самоконтрол и достойнство – забележи-
телни качества! За нея не мога да употребя без 
известни  уговорки думата „аристократизъм ”. В 
това понятие леко прозира чувство за собствено 
превъзходство, умереност на възгледите и реак-
циите, липса на борбеност и на инат; аристокра-
тите рядко са революционери. Майка ми не рисува 
аристократични картини. Нейните са крайни. 
Свръхизострени, изпълнени с дълбоко вътрешно на-
прежение. Пейзажите й – могъщи и красиви до болка, 
жените – силни и прекрасни до нереалност, мъжете 
– спокойни и горди до невъзможност... Образи и мес-
та, в които без грам поучителност и евтина декла-
ративност е постигнато разтърсващо внушение. 
С течение на годините синтезът и експресията на 
Калина Тасева са достигнали до онова състояние, 
при което възприемаш картините и на вътрешно 
ниво – като удар в гръдната област. Те вече са от-
ломки от нейната същност, все по-малко обвърза-
ни с външния свят и абсолютно необременени със 
съображения, освен лично морални и лично естети-
чески, което означава – истински.
           По неизвестни за мен причини отдавна не е 
правено изследване на изкуството й. Мислейки дъл-
го как да стане този каталог, си дадох сметка, че 
има два начина. Единият – монографичен, с пълно 
систематизиране на живота и творчеството на 
Калина Тасева. Вторият – изваждане на картините 
й, и то някои, на преден план, без теоретизиране 
и с надеждата, че както казваше баща ми: „Който 
има очи – ще види…”. По ред причини преминах към 
вариант 2 – субективен, но прецизен подбор на ва-
жни произведения, които за съжаление не изчерпват 
нито в дълбочина, нито в широчина цял един жи-
вот, преминал в правене на живопис. 

Текстът и репродукциите са част от 
каталога, издаден по повод самостоя-
телната изложба на Калина Тасева в
Софийска градска художествена галерия 
през ноември 2008 г.
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1  Портрет в профил, 150/100 см, м.б., платно, 80-те години 

2 Преселници, 142/182 см,  м.б., платно, 1982            

3 Пейзаж с облаци, 90/120 см, м.б., платно, 2008

3
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Събирайки снимков материал от галериите в ця-
лата страна и без да включвам някои световни ко-
лекции, като тази на д-р Петер Лудвиг и на г-н Юго 
Вутен, нито големи частни сбирки у нас, установих 
(за кой ли път?), че майка ми е създала творчество 
– невероятно по качество и обем. Най-трудно беше 
да се отсеят т. нар. „важни” произведения от всич-
ки, преминали през очите ми или останали в моите 
спомени. Наистина съм пристрастна. И все ми се 
струва, че съм пропуснала страшно много неща... 
жалко!
            Някои художници успяват да разделят реално-
то битие от имагинерното, т.е. живота си – от 
изкуството, което правят. При Калина Тасева аз 
поне виждам пълно припокриване на житейски иде-
али, теми и образи в живописта. И може би това 
е нещо толкова съществено, че без осъзнаването 
му никога няма да намерим ключа към загадката на 
картините й. Тази мощ в лицата на комитите и 
революционерите, решителността и идеализмът 
им не биха съществували и обсебвали зрителя, ако 
Калина Тасева не ги носеше в собственото си сърце. 
Има неща, които не могат да бъдат симулирани. 
А и истинската романтика – тази без сълзите и 
дребните възторзи, както и патосът – като кате-
горичност, вяра и упование – не са за всеки... Майка 
ми е човек, за когото рисуването е отговорност, 
а не само призвание, и е дълбоко свързано с дълга и 
честта. За мен тя беше и продължава да бъде воин. 
Без псевдогеройства, великодушен и самовзискате-
лен, с невероятна дисциплина на духа – човек, който 
успява да живее според своите си правила и никога 
не се пречупва. 
         Македонка по произход и революционер по душа, 
Калина Тасева извървя стръмен и изключителен път 
като художник. Разравяйки ателието, открихме 
най-ранни нейни картини, които по никакъв начин 
не предполагат развитието й. Нещо се случва през 
60-те години – вероятно тогава тя открива себе 
си – коя е, как трябва да живее и какво да прави с 
таланта си. И онази картина от учебниците „Лев-
ски пред съда ” става история. Светлите образи 
завинаги остават нейна тема, но се превръщат в 
нещо друго – експресивни, резки, драматични и изви-
сяващи се до символ. Символ на определен начин на 
мислене и поведение. Започва периодът на големите 
композиции с комити – диви, изразителни и красиви 
мъжки лица, с черни, впити в нас очи, фигури – неза-
висими като планината, хора-идеали. Жени като 
каменни статуи, надмогнали страданието... Все 
картини, където понятието „ социалистически 
реализъм” напълно е размило очертанията си.
           Калина Тасева никога не е спирала да рисува. 
Е, все уж нямала картини, все нещо не било както 
трябва... И всяка изложба е огромно изпитание за 
нея, а и за нас, които сме около нея. Тотално отда-

ване. Наистина всяка нейна изява е битка – основно 
с нея самата. Тя не прави компромиси. Не иска да 
затваря очите си. Съмнява се, пита... и после си вър-
ши, каквото е решила. Не чака похвали и аплодис-
менти. Когато рядко съм се опитвала да й призная 
колко харесвам онова, което рисува, тя ме прекъсва 
с думите: „ Казваш го, защото си ми дъщеря и не си 
обективна .” Повярвайте – не е лесно! А истината е, 
че художници от нейния ранг не се срещат често.
           Пейзажите, които рисува, са изключителни 
– без преувеличение. Със силата и романтиката 
си оня македонски дух витае в бурните небеса, в 
черните кипариси, в червената земя; в ония горди 
планини и насечени канари, по мъжки ясни и могъщи. 
В тях има синьо, което ще избухне, охра като капка 
лава, бяло – пробождаща светлина... Има любов, има 
замах, има виталност и дух. Картините на Калина 
Тасева са това, което е и тя самата. Няма криво-
личене, премълчаване и спотайване, няма кривора-
збрана деликатност, има силно и въздействащо 
присъствие.
           Спомням си как идваше от пътешествия – лов 
на пейзажи и носеше камъчета и пръст от места-
та, които иска да нарисува. За да е сигурна в цвета 
на земята... Но това уж „истинско” накрая ставаше 
нещо съвсем различно, подчинено на законите на 
сърцето и на живописта. Нейните стари ябълкови 
градини са по-красиви от оригинала, облаците й – 
странно оформени, светли изблици, довършващи 
природата, са по-запомнящи се от всички реални 
облаци... Кипарисите й са вече запазена територия, 
защото тя ги превърна в свое лично откритие – 
категорични, жизнени, ритмични и устремени като 
тъмни воини нагоре...
           Майка ми премина през всички превратности 
на живота, без да се промени. Такава си е, каквато я 
помня и искам да бъде – силен човек и неподражаем 
художник. Картините й стават все по-хубави, ли-
цето й – все по-красиво. Чудила съм се дали и аз ще 
мога да живея толкова достойно и... май е недости-
жимо.
           Тя притежава изтънчена праволинейност, при-
съща на някои избрани от съдбата хора. Изкуство-
то й – недоизследвана територия – не би харесало 
на всеки. Нормално. Но то притежава заряд, който 
се долавя и от най-предубедените.
            Само една дума искам да кажа сега на майка си: 
„Благодаря ”!                                                                                                                               

Десислава Минчева   
    октомври 2008                                                                                               

   



42

Изглед от остров Свети Иван, Созопол - фотография Симеон Стоилов
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 в гр. китен (на 60 км. южно от гр. Бургас) 
отвори врати уникална и единствена по рода 
си изложба тайни от морското дъно, посвете-
на на подводните археологически открития в 
България. За нашата страна тя е прецедент. Про-
фесионализмът на хората, които са я създали, е 
интелигентно загатнат в използването на нов и 
модерен подход в осъществяването й. изложба-
та е подредена в нова, хубава сграда в центъра 
на китното градче, сред зеленина и освежава-
щите капки на близо намиращия се фонтан пред 
общинската администрация (обр.1). влизайки 
в сградата, човек изпитва приятно усещане от 
цветните фотоси по стените, от цветовата гама 
на самите стени и заобикалящата го атмосфера, 
изпълнена с млади и усмихнати хора. модерният 
подход е изцяло разгърнат на второто (долно) 
ниво, до което водят стълби. синият фон на сте-
ните съпътства слизащите, предизвиквайки усе-
щането за приятна морска шир, а самото слизане 
- асоциации с подводно спускане.
озовал се веднъж на морското дъно, посетителят 
разпознава основните теми в изложбата: потъна-
лите праисторически селища, открити по нашето 
крайбрежие, датиращи от края на каменно-мед-
ната и от ранната бронзова епоха, т.е. – от края 
на V-тото и от ІІІ-тото хил. пр. хр.; резултатите и 
находките от потънал кораб в южния китенски 
залив; развитието на древната котва – от камъка 
с жлеб, около който древните завързвали въже, 
до желязната котва.
в началото на същинската част на изложбата 
посетителят се изправя пред самостоятелна 
витрина. тя показва стратиграфията на морското 
дъно, т.е. последователността на културните нап-
ластявания от различни епохи, съхранени в един 
археологически обект – праисторическо селище.
основната зала е художствено изпълнена с цвет-
ни табла, които показват и разказват за местата 
по нашето крайбрежие, където са открити потъ-
нали праисторически селища. визуалните ефекти 
са допълнени с представените във витрини архе-
ологически находки – керамични съдове, пред-
мети от бита, култови предмети и пр. (обр.2,3,4).

 България и 
морето

явор иванов

 За начало на българската подводна архе-
ология е приета годината 1959, когато проф. Иван 
Гълъбов провежда пред Маслен нос първата за Бъл-
гария подводна археологическа експедиция, няколко 
години след първата подводна експедиция в света. 
През 1978 г. проф. Александър Фол създава Центъра 
за подводна археология с убеждението, че морските 
изследвания ще увеличат и допълнят многократно 
знанията ни за древността. 30 години след създава-
нето си Центърът за подводна археология има своя 
постоянна археологическа изложба в гр. Китен. На-
деждите на всички, които обичат морето е, че един 
ден постоянната изложба ще прерасне в истински 
морски музeй, какъвто България заслужава.
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потънал кораб в България, проучен чрез редов-
ни археологически разкопки. Проучванията на 
кораба започват през 1982 г, продължават през 
1984 и 1986 г. и след известно прекъсване са 
подновени през 2000 г. и завършени окончател-
но през 2003 г. те са плод на усилията на екип 
от Центъра за подводна археология, България, 
а експедициите от 2000-2003 г. са проведени 
съвместно с института по морска археология, 
тексас, сащ. експедицията през 2000 г. е най-
мащабната, организирана до този момент у нас. 
През всичките тези години научен ръководител 
на проучванията е доц. к. Порожанов.
Запазената и проучена част от корпуса на кораба 
е с дължина 22 м, височина 3 м и широчина 6 м. 
останките му се намират на 100 м. от брега, на 
дълбочина от 8 до 12 м. вследствие на подвод-
ните течения и движението на дънните наслаги, 
корпусът на кораба бива периодично “откриван” 
и “закриван” от пясък. твърде често през месеци-
те септември и октомври горната запазена част 
от корабния корпус може да бъде видяна - кораб, 
полегнал на левия си борд – незабравима емо-
ция за “подводните туристи”.
корабът е бил търговски, най-вероятно – от на-
чалото на хІх в. изследователите му допускат 
(авторът е активен участник в експедициите от 
2000 до 2003 г), че е плавал под турски флаг, тъй 
като по това време Босфора е бил затворен от 
османската империя за всички други плавателни 
съдове, с изключение на венецианските и генуез-
ките кораби. 
лабораторните изследвания на дървесината 
показват, че материалът, от който е построен, 
е странджански дъб, а корабните въжета са из-
работени от папур – растение, което се среща 
в изобилие по нашето крайбрежие. този факт 
е в подкрепа на хипотезата, че корабът е бил 
построен от български майстори в някоя от голе-
мите корабостроителници по нашето крайбре-
жие. най-вероятно голяма част от екипажа му, 
ако не и целият, е била съставена от християни. 
в подкрепа на това твърдение е кръст, издъл-

Подобни на праисторическото селище от ран-
ната бронзова епоха в южния китенския залив 
– най-добре проученото засега в България, има 
открити по цялото протежение на българското 
черноморско крайбрежие – устието на р. ро-
потамо, пристанищата на созопол и атия, във 
варненските езера, Шабла и Дуранкулак. При-
чините всички те да се озоват на морското дъно 
са многобройни, но основните са покачване на 
морското равнище, от една страна, вследствие 
на разтопяването на ледниците, довело до общо 
покачване на нивото на световния океан и от 
друга - колебателните движения на земната кора 
(издигане и/или потъване). резултатът е – промя-
на в конфигурацията на брега. в изложбата посе-
тителите разбират, че са попаднали в свят, твър-
де различен от съвременния и по отношение на 
начина, по който е изглеждало крайбрежието в 
древността, и по отношение на неговите природ-
ни дадености. Почти идентични находки, открити 
в китен и варна, са неоспоримо доказателство за 
връзката между населението на тези отдалечени 
едно от друго селища. логично е да допуснем, че 
контактите между някогашните праисторически 
селища, открити на дъното на варненските езера 
и южния китенски залив, са били осъществявани 
по море. макар че тези селища не са били разпо-
ложени непосредствено на морския бряг, те са 
били свързани с него чрез сладководните басей-
ни, на чиито брегове са били изградени (в случая 
с китен – р. караагач) и населението им е умеело 
да ползва по възможно най-добрия начин ре-
сурсите на морето – както за прехрана, така и за 
транспорт.
изложбата таЙни от морското Дъно е един-
ственото място в България, където човек може 
да добие реална представа за начина, по който 
биват осъществявани подводните археологиче-
ски разкопки и проучвания.
след потъналите селища се отправяме към 
мястото, където са показани резултатите от под-
водните археологически проучвания на късно-
средновековен кораб (обр.5). той е единственият 
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бан върху една от гредите от конструкцията 
на кораба, и намерените части от иконостас, 
представен в изложбата. екипажът, по всяка 
вероятност, е напуснал кораба преди неговото 
потъване, но не е имал време да вземе със себе 
си многобройните предмети, открити по време 
на разкопките. сред тях най–голям е броят на 
глинените османски лули. открити са много 
предмети на бита – дървени прибори (лъжици, 
чинии, буренце с железен обков), турски фаянс, 
керамични, медни и стъклени съдове, кожени 
мокасини, елек, дървени гребени, метли, дървен 
предмет с инкрустирана позлатена роза върху 
него и пр. сред личните вещи на екипажа прави 
впечатление дървен бастун със сребърен обков 
и инкрустиран кехлибар в дръжката. откритите 
по време на разкопките предмети, направените 
под вода скици, общият план на останките на ко-
раба по начина, по който са открити на морското 
дъно, както и фотографиите, направени по време 
на проучването, могат да бъдат видяни в излож-
бата в китен.
рисунки, схеми и фотографии показват по инте-
ресен и достъпен начин развитието на древната 
котва – от обикновения камък с жлеб, през ка-
менните котви с отвори, през които са били на-
бивани дървени колове, изпълняващи функцията 
на съвременните рога на котвата, през дървена-
та котва с каменни и оловни щокове (напречни-
ци), до желязната котва (обр.6). истински древни 
котви, открити по време на подводни археоло-
гически проучвания, илюстрират възстановките, 
представени на цветните табла (обр.7). хонор 
Фрост - една от пионерите на световната подвод-
на археология, нарича древните котви азбуката 
на морската археология.
За да е пълно приключението, организаторите са 
подготвили малка зала със седящи места и виде-
остена за прожекция на документални видеоза-
писи от подводните археологически разкопки на 
праисторическите селища и кораба. 
изложбата е резултат от съвместните усилия на 
Центъра за подводна археология в гр. созопол – 

държавен културен институт към министерство-
то на културата и неговия директор - н.с. христи-
на ангелова и на кметство китен и най-вече – на 
неговия кмет атанас михов.
Бъдещата посока изглежда предвидима: Центъ-
рът за подводна археология в момента е парт-
ньор по проект трамариск – Българското кул-
турно наследство под вода – в риск. Проучване, 
комуникация, консервация, финансиран от ми-
нистерството на образованието и науката. водещ 
партньор е Центърът по тракология към Бан, 
а проектът е изпълняван като самостоятелен 
модул на обща програма за морски изследвания 
съвместно с института по океанология, Бан. 
Партньори по проекта са и националният дари-
телски фонд “13 века България” и унивесритетът 
в трондхайм, норвегия. 
а иначе, местните хора в китен наричат излож-
бата мУЗеЙ. отворените  му врати са добър 
повод и вариант ние - съвременните българи, да 
се чувстваме истински горди и европейци, още 
преди приемането ни в ес. България винаги е 
била и ще бъде част от европа. Посещението на 
мУЗея в китен е емоция, която си заслужава – ху-
баво е, че има места като това, където разбира-
ме, че, уважавайки миналото си, бихме могли да 
прозрем настоящето си и има надежда, че ще се 
справим с бъдещето.
Пожелаваме го на всеки, както и да намери пътя 
към мУЗея в китен и може би ще се почувства 
повече българин и надяваме се с по-голямо са-
мочувствие ще гледа на света, а посетителите от 
други страни да погледнат България като страна, 
където се е развила “първата европейска ци-
вилизация”, сакрално и утилитарно свързана с 
морето.
През летния сезон музеят е отворен всеки ден от 
10.00 до 21.30 часа. 
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сДрУжение “роДно лУДогорие”
министерство на оБраЗованието и 

наУката

П р о т о к о л
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина,

 посветен на 23 поход “По стъпките на четата на таньо войвода” за ученически тек-
стове, рисунки и мултимедиен проект

Tеми:  

 1. източната криза през 1876 г. в политиката на великите сили.

2. таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. какво знаем за таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? (само за участници от І до VІІІ 

клас)

Днес, 22.05.2008 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Председател: Борис илиев и членове: христина маркова, ерхан чаушев

направи следното класиране:

награди за есе

Първа група от 1 до 8 клас:

1 награда - 50.00 лв

 грациела веселинова маринова – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 7 клас.

2 награда – 30.00 лв

 Бригита неделчева Богданова – гр. Дулово – оУ „хр. смирненски”.

3 награда – 20.00 лв

 симона георгиева Петрова – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 3 клас.

Поощрителни награди – 10.00 лв

 1. вяра маринчева рачева – гр. тутракан – соУ „Й. Йовков” – 8 клас.

 2. айлин левент ефраим – с. Дянково, община разград - оУ „отец Паисий”.

 3. николай руменов тодоров - гр. тутракан - соУ “Й. Йовков” - 8 клас.

      4. Златина Пламенова Здравкова – гр. исперих - оУ „хр. Ботев” – 7 клас.

      5. анна миленова михова – с. острово – оУ „хр. Ботев” – 6 клас.

      6. ибрям Юмеров ибрямов – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 5 клас.

      7. Ученици от 3в кл. при соУ „хаджи мина Пашов” – гр. сливен

      8. християна евгениева семова – гр. исперих - оУ „хр. Ботев” – 6 клас.

9.толга Бейсим Юсню - с. нова черна - оУ “св. св. кирил и методий”- 6 кл

10.емел садък ахмед – гр. силистра – оУ „св. св. кирил и методий” – 7 кл.

 втора група 9-12 клас:
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1 награда – 50.00 лв

 севилсин Шенол сали – гр. силистра – соУ „Ю. гагарин” – 9 клас.

2 награда – 30.00 лв

1. сашка атанасова - гр. тутракан - соУ “Й. Йовков” - 9 клас.

2. исмаил тунай исмаил – гр. силистра – соУ „Ю. гагарин” – 9 клас.

3 награда – 20.00 лв

1. хюлия Фехми – гр. силистра – соУ „Ю. гагарин” – 10 клас.

2. яна минчева маринова – гр. разград - Пги „р. Шуман” – 11 клас.

Поощрителни награди- 10.00 лв

1. стоян иванов иванов – гр. раднево, соУ „гео милев” – 10 клас.

2. габриела стефанова - гр. тутракан - соУ “Й. Йовков” - 11 клас.

3.сибел назив акив – с. самуил - соУ „ св.св. кирил и методий” – 11 клас.

4.севил селяхтин ахмед – гр. кърджали - Пги „а. константинов” – 10 клас.

5.сезгин салим Бурук – гр. разград - Пги „р. Шуман” – 11 клас.

6.станислав христославов Йорданов – гр. разград - Пги „р. Шуман” – 11 клас.

7. габриела георгиева георгиева - гр. тутракан - соУ “ хр. Ботев” - 10 клас

8.християн Петров – с. средище – ПУ по мсс „н.Й. вапцаров” – 9 клас.

      9. елизабет Балтаджиева – гр. разград – соУ „хр. Ботев” – 10 клас.

награди за стихотворение

Първа група от 1 до 8 клас:

Първа награда – 50,00 лв

мелис метин хакъ – гр. силистра - соУ „Ю. гагарин” – 3 клас.

втора награда- 30.00 лв.

 Златина колева - гр. тутракан - соУ “Й.Йовков” - 8 клас.

трета награда-20.00 лв

 Диляна Дамянова Дамянова – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 3 клас.

Поощрителни награди- 10.00 лв

 Денислав илиянов иванов - с. острово,  оУ „хр. Ботев” – 6 клас.

 втора група 9-12 клас:

Първа награда – 50,00 лв

 калина енчева Драгнева – гр. силистра – соУ „н.Й.вапцаров” – 11 клас.

втора награда- 30.00лв

 вилиана георгиева – гр. силистра – соУ „н.Й.вапцаров” – 10 клас.

трета награда не се присъжда

Поощрителни награди- 10.00 лв

 Петя Петрова Петрова – гр. кърджали - Пг по туризъм „Проф. Д-р а. Златаров” – 11 клас.

Днес, 22.05.2007 г., комисия за мултимедиен проект в състав:

Председател: Боряна  мекушина и членове: явор иванов, васил кънев

направи следното класиране:
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Първа група от 1 до 8 клас

Първа награда – 50,00 лв 

 габриела емилова лалова, виктория валериева толина – гр. софия – 61 оУ „св.св. кирил и 

методий”, 5 клас.

 втора награда- 30.00лв

 елица минчева и ралица трифонова – гр. ст. Загора – соУ „и. вазов”, 6 клас.

трета награда-20.00 лв

 1. луиза маринова ганева и мартин Драгомиров ганев - гр. тутракан - соУ “хр. Ботев” - 7 клас.

 2. Ученици от клуб „родолюбие” към Помощно училище „П.р. славейков”, гр. Плевен.

Поощрителни награди- 10.00 лв

 1. александра руменова Пенева – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 3 клас. 

 2. гюлсевер ертан, текгюл нехат – гр. силистра – соУ „Ю. гагарин” – 6 клас.

 3. анелия иванова - с. садина, общ. Попово - оУ “хр. Ботев” - 8 клас.

 

втора група 9-12 клас:

Първа награда – 50,00 лв

 ванеса Драгомирова и гергана георгиева – Пгим „Й. Захариев” - гр. кюстендил, 11 клас.

втора награда- 30.00лв

 Петър руменов - гр. тутракан - соУ “хр. Ботев” - 10 клас

трета награда-20.00 лв

 велимира енкова, габриела иванова – гр. силистра – соУ „Ю. гагарин” – 12 клас.

Поощрителни награди- 10.00 лв

 1. свилен калчев и александър Данев - гр. тутракан - соУ “Й. Йовков” - 10 клас.

 2. Пламена – гр. ямбол – гПче „в. карагьозов”, 10 клас. 

 3. мария недялкова иванова - гр. раднево - соУ “гео милев” - 12 клас.

 4. николай николов и георги иванов - гр. тутракан - соУ “хр. Ботев” - 10 клас.

 5. вилиана стефанова и Десислава кадикянова - гр. тутракан - соУ “хр. Ботев” - 10 клас.

Днес, 22.05.2008 г., комисия за рисунка в състав:

Председател: акад. светлин русев и членове: проф. Десислава минчева, симеон стоилов,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

Първа група от 1 до 8 клас

Първа награда – 50,00 лв

 Божидар Пламенов – кръжок по изобразително изкуство към оДк-гр. Попово – 4 клас.

втора награда - 30.00лв

 1. ибрям лютвиев ибрямов – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 3 клас.

 2. мелин хасан мюстеджеб - с. Зафирово, общ. главиница, област. силистра, оУ “иван вазов” - 

3 клас.

трета награда -20.00 лв

 1. илияна христова христова – кръжок по изобразително изкуство към оДк- гр. Попово – 4 
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клас.

 2. мария аврамова аврамова - гр. Полски тръмбеш, област. в. търново, соУ „Ц. Царковски” – 

6 клас.

Поощрителни награди- 10.00 лв

 1. ралица Дидаскало – гр. силистра - соУ „Ю. гагарин” – 7 клас.

 2. елсер сезгин мехмед – гр. силистра - соУ „Ю. гагарин” – 6 клас.

 3. Драгомир галинов стойчев – гр. Попово - оУ „л. каравелов” – 3 клас.

 4. тодор иванов георгиев – гр. Полски трамбеш, област. в. търново, соУ „Ц. Царковски” – 7 

клас.

 5. стефчо стефанов – гр. Плевен - ПУ „П.р.славейков” – 8 клас.

втора група 9-12 клас:

награди не се присъждат

колективна награда – 50.00 – за учениците от 8а кл. /профил изобразително изкуство/ от соУ „христо 

Ботев”, гр. разград

софия -1303

осогово 60

тел.02/ 929 6101

д-р а. кънев 

/ секретар на сдружение”родно лудогорие”/
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 Редакционният екип представя на читателите 
на “Списание Път” новия алманах на Борис Илиев – 
председател на КПД “Родно Лудогорие”.
 На дежурния въпрос “Как си?”, авторът отговаря 
неизменно – “От ден на ден по добре!”
 Който се наеме да прочете новата му книга от 
700 страници ще се убеди в това.


