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Случаят „Батак”
Между яростното обругаване и
призивите за свобода на търсенето
Валерия Калчева
Баташкото клане е мит, жертвите му са преувеличени, а турското
робство е мнимо!!!
Тези твърдения удариха като мълния в
българското медийно пространство в края
на април и се смесиха с текущите скандали
– “Вальо Топлото”, “подкупни магистрати”,
“корупция”, “досиета”. Гръмовните тези изскочиха от немски научен проект, който, както твърдят преминаващите от медия в медия
негови противници, се казва “История и съвремие на национални стереотипи в България
в светлината на мита за Батак” с ръководител
Улф Брунбауер и Мартина Балева от Институт за Източна Европа, катедра “Югоизточноевропейска история” на Берлинския свободен
университет. Проектът се финансира основно
от фонд “Памет и бъдеще” на фондация “Памет, отговорност и бъдеще” и от фондация
“Роберт Бош”. Той беше огласен в интернет
от директора на Националния исторически
музей проф. Божидар Димитров.
Списание “Изток-Запад”, вярно на философията си да представя фактите, каквито
са, и да дава място на различни мнения, проследи хронологията на събитията и покани
български историци за коментар:

Какво пише в показвания
вариант на проекта
Глобалната задача на проекта на Брунбауер-Балева: с оглед влизането на България в
ЕС да се направи “ревизия на националните исторически митове” и да се “реституира
историята на страната в европейския контекст”.
Целта на проекта е: ”Реализация на временна изложба за централен български мит
– мита за османското клане на невинното
българско население в Батак, който да ре-

конструира процесите около възникването
на баташкия мит и да стимулира обществена дискусия за критично разработване на
тази глава от националната история”. Според Брунбауер-Балева “свързаният с историята на Батак български национален мит се
гради по същество върху демонизирането на
исляма и в частност на мюсюлманското население в страната...”. Те твърдят, че: “Митът
за Батак, чието историческо ядро се корени
в потушаването на Априлското въстание от
1876 г. срещу османското господство, легитимира и до днес колективно изпитваната антипатия към ислямската религия и култура
като цяло и срещу съседката Турция в частност. Националната ненавист на българите е
насочена преди всичко срещу мюсюлманските малцинства в страната, които до 1989 г. са
били обект на масова кампания и насилствена българизация. Тези политически репресии са мотивирани от исторически образ, в
който османското господство, траяло до 1878
г., е описано в най-тъмни краски като “турско
робство” и така са демонизирани всички мюсюлмански малцинства.”
По-нататък авторите уточняват: “Дори при
националните стълкновения да се е касаело
за социално обусловени конфликти на местно
ниво, болшинството българи смятат, че трябва да ги помнят като етнически, респективно национални. Българската историография
стилизира тези вълнения като национални
въстания на масите – Априлско въстание от
1876 г. срещу турските поробители – и Батак
като национална Голгота, с която българската нация се е избавила от “турското робство”.
При това неразделна част от мита са преувеличеният брой на жертвите, който, между
другото, се осланя на много едностранчиви
сведения на западноевропейски емисари и
журналисти, които също са били повлияни
от антиосмански стереотипи.”
Като резултат от проекта си Брунбауер-
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Балева предвиждат: “Да се окаже принос сюлманското население, което той е разпиткъм деконструкцията на антагонизиращ ис- вал”, коментира Димитров.
торически мит и чрез разработването на
Като подигравка със светинята на българсобствена експозиция да се формира проти- ския народ определи кметът на Батак Петър
воположен материален полюс.” И също така: Паунов твърденията на авторите на проекта.
”Разработване на концепция и подреждане Всеки, който посети костницата на Батак, изна нова постоянна експозиция в Историче- лиза разплакан, разказва Паунов и допълва,
ския музей в Батак, както и нова страница на че хора по целия свят знаят какво е станало в
музея в интернет. Така ще бъде провокирано началото на май 1876 г., как селището е опопреосмислянето на историята при съставяне- жарено, как са избити над 5000 невинни хора,
то на учебниците по история на България, в сред които огромна част жени и деца. Кметът
частност с историята на Батак.”
призова хората, които твърдят, че това не се
Конкретно
Маре случило, да
тина Балева, която
дойдат в Батак,
е изкуствоведка, база да видят точзира изследванията
но за какво стаЦ елта на проекта е: ”Реалиси върху картината
ва въпрос, презация на временна изложба
„Баташкото
клане”
ди да излизат
за централен български мит
на полския художник
в
публичното
Антони Пиотровски,
пространство с
– мита за османското клане на
която е част от колекподобни нелепи
невинното българско население в
цията на Национали дори обидни
Батак, който да реконструира
ната галерия за чужза батачани и за
дестранно изкуство.
всички българи
процесите около възникването на
Изкуствоведката се
твърдения.
“В
баташкия мит и да стимулира
позовава на годинаграда ни всеки е
обществена дискусия за критичта на нарисуването й
настръхнал, все– 1892 г., т.е. 16 гоки тук за това гоно разработване на тази глава
дини след клането.
вори - посегнаха
от националната история”.
Изследвайки биограна светинята на
фията на художника,
България”, подБалева открила, че в
чертава Петър
основата на картината е репортажът на аме- Паунов.
риканския журналист Макгахан, а не, както
“Ние не отричаме клането, а начина, по
той твърди, „Записките по българските въс- който е показано визуално. Очаквахме такатания” на Захарий Стоянов. А пък и “Запис- ва реакция в България и сега сме сменили
ките по българските въстания” на Захарий името на проекта като “Батак - място на паСтоянов според изследователите е “по-скоро метта”. Предполагам, че объркването е стапропагандно произведение, отколкото исто- нало, защото изпратихме всичко на немски и
рически извор”.
преводът е бил неточен”, обяснява ръководиСпоред проф. Божидар Димитров, дирек- телят на проекта Улф Брунбауер в разгара на
тор на Националния исторически музей, не медийния скандал.
може един учен да пренебрегва стотиците
А директорът на Националната галерия за
документи, които има за това ужасяващо съ- чуждестранно изкуство (НГИЧ) Ирина Мубитие, и да базира изследванията си върху тафчиева заявява, че е отказала да приюти
една картина и няколко фотографски сним- изложбата, защото не е съгласна с концепцики, които са по-късна възстановка. “И худож- ята на авторите.
никът на Боянската църква не е наблюдавал
Предистория на скандала
Исус Христос и Богородица, но ги е рисувал.
То е съвсем ясно, че един художник, при това
полски, не може да стои в момента на кланеОще през януари в Министерството на
то и от натура да рисува. Направил го е по културата са знаели за проекта. Това става
разкази на очевидци, включително и от мю- ясно от докладна записка, изпратена от г-жа

“



За и против
Мутафчиева до министър Данаилов. Документът е от 16 януари. От министерството не
реагирали.
Д-р Воля Стойчева, зам.-директор на галерията, изобщо не е била запозната с проекта. Името й без нейно знание е било включено от авторите Брунбауер-Балева като част
от екипа. От Стойчева е поискан единствено
отговор на въпроса дали картината на Антони Пиотровски “Баташкото клане” се намира
в НГЧИ.
Според нея в редица писма през есента на
миналата година една от участничките в проекта - Мартина Балева, настоятелно я моли
за отговор кога и как ще се състои изложбата. След като не получава такъв, изкуствоведът Балева се обръща директно към Историческия музей в Батак. Д-р Воля Стойчева
категорично опровергава, че е била част от
проекта. Тя отхвърля многократните предложения, отправяни към нея. Ангажиментът й
бил свързан единствено с организацията на
изложбата.
Директорката на галерията пише отговора
си до Министерството на културата след докладна на д-р Воля Стойчева, написана на 15
януари. От нея ясно се вижда, че Стойчева не
е част от екипа на проекта.
От нас беше поискано официално партньорство и домакинство за въпросния проект, но ние тактично им отказахме, заявява
и зам.-министърът на културата Иван Токаджиев. Според него наличието на картината
“Баташкото клане” в сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство не е
повод и причина за провеждане на конференция и организиране на изложба там.
И според ръководството на Историческия
музей в Батак никой не е получавал съгласие
и за тяхното сътрудничество във връзка с промяна на експозицията им. Директорът Екатерина Пейчинова изтъква, че музеят не приема постановките на германските учени. Смята
ги за ненаучни и некомпетентни и пример за
политическо и историческо невежество. Това
становище е изложено до ръководителя на
проекта д-р Брунбауер и автора на концепцията и организатор на проекта Мартина Балева
на 24.01.2007 г. и има изх. №3. Въпреки това
в проекта “Митът Батак” името на г-жа Екатерина Пейчинова, директор на Историческия
музей в Батак, е посочено като партньор и
лице за контакти по проекта.

“Ние не отричаме клането, а начина, по който е
показано визуално. Очаквахме такава реакция в
България и сега сме сменили името на проекта
като “Батак - място на паметта”. Предполагам,
че объркването е станало, защото изпратихме
всичко на немски и преводът е бил неточен”, обяснява ръководителят на проекта Улф Брунбауер в
разгара на медийния скандал.

Междувременно президентът Георги Първанов оцени като остра провокация към националната ни история и памет придобилия
публичност проект на германски университет, подменящ една от най-трагичните страници в историята на Априлското въстание.
Това съобщи прессекретариатът на държавния глава. “Саможертвата на жителите на Батак беше видяна и разбрана от най-славните
умове на тогавашната епоха - от Достоевски
и Тургенев, от Менделеев и Дарвин, от Гладстон и Гарибалди, посочва президентът. Тази
саможертва беше поводът, който накара хиляди хора от цял свят да застанат в подкрепа
на българската кауза. Тя накара тогавашна
консервативна Европа да постави “българския въпрос” в своя дневен ред, допълва той.
Повече от столетие времето не е заличило
спомена за стореното от нашите предшественици.” Затова според държавния глава всеки
опит да бъде пренаписана историята или изкуствено да се създават предпоставки за на-



За и против
прежение по деликатни исторически теми е
не само дълбоко неприемлив, но и ще срещне
отрицанието на цялото българско общество.
Министър-председателят Сергей Станишев коментира, че клането в Батак е много
тъжен факт от националната история, който
не бива да се използва за ново разделение на
обществото. Той посочва, че историята е винаги интерпретация на събития, но българското общество не бива да допусне политизирането на този въпрос.
В крайна сметка Българската академия на
науките (БАН) и Етнографският институт при
БАН отказаха да предоставят място за представянето на немския проект. В изявление до
медиите, подписано от председателя на академията акад. Иван Юхновски, те настояват
името им по никакъв начин да не бъде свързвано с подобна “псевдонаучна изява”.
Според него българската и европейската
наука са събрали досега огромно количество
исторически доказателства, материални свидетелства и писмени източници за кланетата
в Батак и Перущица. “Тяхното пълно игнориране и подмяната им със семпли псевдонаучни съчинения са несериозно и осъдително
занимание”, казва председателят на БАН.
Като пикантна подправка на скандала
се появи и изявлението на бившия гла-

“



К ато пикантна подправка на скандала се появи и
изявлението на бившия
главен секретар на МВР и
бивш служител на Държавна сигурност Цвятко Цветков, че германският професор, който журира проекта
на Улф Брунбауер и Мартина Балева, е бил разработван от бившата Държавна
сигурност заради “антибългарските му и промакедонски
позиции” през седемдесетте
и осемдесетте години на миналия век.

вен секретар на МВР и бивш служител на
Държавна сигурност Цвятко Цветков, че
германският професор, който журира проекта на Улф Брунбауер и Мартина Балева,
е бил разработван от бившата Държавна
сигурност заради “антибългарските му и
промакедонски позиции” през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век.
Името на проф. Стефан Трьобст от Центъра
за култура и история на Източна Европа в
Лайпцигския университет е добре познато
на българските служби и навремето те са се
занимавали доста с него, каза о.р. полковник Цветков.
И ето че авторите на проекта Улф Брунбауер и Мартина Балева изпратиха открито
писмо до българските медии, в което изразиха съжалението си, че са били разбрани
погрешно в България и са били нарочени, че
отричат Баташкото клане.
“Това впечатление е резултат от съвсем
неправилна информация. За разяснение на
фактите искаме да поясним на българската
общественост целите на проекта.
1. Проектът не отрича трагичните събития,
случили се в Батак през 1876 година.
2. Проектът се занимава с изобразяването
на клането в Батак в картини и по-специално
с картината на полския живописец Антони
Пиотровски.
3. Освен това проектът се занимава с въпроса за ролята на Батак в колективната памет на България.”
В края на писмото си двамата учени заявяват, че проектът е научен и не преследва
никакви политически цели. “Ние дълбоко
съжаляваме за появилите се недоразумения
и сме по всяко време на разположение да
отговаряме на въпроси, свързани с проекта”,
завършват те.
Междувременно учени от Софийския
университет “Св. Климент Охридски” разпространиха отворено писмо, обезпокоени
от “посегателството срещу свободата на научните изследвания”.
Документът, подписан от Александър
Кьосев, Ивайло Дичев, Ивайло Знеполски
и други, напомня, че не може да се оспорва правото на изследовател да се занимава
с определена тема и че стойността на резултатите от научно начинание не може да се
определя с политически декларации и административни разпоредби.

За и против
Статията на Балева:
„Кой (по)каза истината за Батак”
„Всекиму известни са може би следните
факти: За пръв път Батак става известен
чрез репортажите на Джанюариъс Макгахан, публикувани в Daily News, “Московские
ведомости” и други големи всекидневници
между август и ноември 1876 г. Американският журналист с ирландски произход,
женен за руска аристократка, посетил и
описал плачевното състояние на няколко
от общо стотината села, пострадали от
кървавите размирици през пролетта на
1876 г., между които и опустошеното село
Батак. Текстовете на Макгахан правят
впечатление не само с прецизното описание на фактите, а и със силно емоционалния си и образен език, който не се опитва да
прикрие проруското настроение на автора
и изключително негативното му отношение към османската държава и ислямската религия. Поради огромния читателски
интерес през септември на същата година
първите осем репортажа на Макгахан били
публикувани заедно с доклада на американския консул в Истанбул Юджийн Скайлер в
отделна книга и непосредствено след това
били преведени на редица чужди езици.
Единствено българският превод на бъдещия
правителствен глава Стефан Стамболов,
който впрочем се основава на руското издание от 1877 г. и включва всичките 14 кореспонденции на Макгахан, бил публикуван
през 1880 г. със специалната подкрепа на
бившия му съратник от въстаническите
години Захарий Стоянов като спомоществовател за 130 екземпляра.
По-малко известни са може би следните
факти: Още преди последвалата руско-османска война (1877/78) и създаването на
българската национална държава зловещите събития в Батак били толкова бързо забравени, колкото бързо станали и известни, за да се превърнат едва 16 години
по-късно в централен обект на българското обществено внимание. От 1876 до 1892
г. единствените свидетелства за кървавата история на Батак са двете известни
снимки на пловдивския фотограф от гръцки произход Димитър Кавра на оцелели след
клането батачани и на баташката църква със смъртни останки, и двете от 1878

„Баташкото клане”, Антони Пиотровски

г., както и Стамболовият превод от 1880
г. В 1892 г. изведнъж се поставя началото
на една огромна литературна и образна
продукция на тема Батак, която продължава и до днес. Така например през 1892 г.
излизат от печат третата част на „Записките по българските въстания” на Захарий Стоянов, чиито последни трийсетина страници са посветени на въстанието
и клането в Батак, както и разказът на
очевидеца Бойчо „Въстанието и клането в
Батак”. Също така през 1892 г. е публикуван и природо-туристическият наръчник
за начинаещи патриоти „В недрата на Родопите” от Иван Вазов, в който народният
поет обширно се занимава с националното
значение на клането в Батак като български Хиос и в заключение на което патетично описва монументалната картина на
поляка Антони Пиотровски „Баташкото
клане”, рисувана през 1892 г. и изложена на
първото българско национално изложение в
Пловдив, също през 1892 г.
Но целта на настоящата статия се състои по-малко в това да изреди десетките
примери за това календарно-тематично
съвпадение, а най-вече да надникне зад причините, породили съдбовното вторачване
не например в трагедиите на селата Ветрен, Брестовица, Козарско, Дребско, Станица, Царово, Баня, Стрелча, Сопот, Карлово, Злокучане, Бяга, Акънджи, Попенци,
Кула, Лесичево, Ляхово и на още около 80
други селища, а само и единствено в тази
на Батак.
Автобиографията на споменатия полски
живописец, чиято картина „Баташкото
клане” днес се намира в депото на НГЧИ в
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София, съдържа любопитна информация за
причините, породили еуфорията около Батак. Преди да се занимаем с нея обаче, нека
хвърлим един поглед на картината. На нея
Пиотровски е изобразил момента след клането. На фона на нощния небосвод пламъците на горящи къщи обгръщат сцената с
драматична светлина. Главното действие
се разиграва на левия бряг на река, деляща
композицията по диагонал. На брега около
мъртвите тела на млади жени са насядали
група мъже, докато две жени в левия ъгъл на
картината претърсват куп дрехи за ценности. Тях Пиотровски е характеризирал
чрез кърпи, покриващи главата и лицето и
оставящи само един процеп за очите, очевидно като мюсюлманки. По същия начин
художникът е постъпил и с атрибутивното
определение на мъжете, изобразявайки ги с
чалми и фесове. За разлика от диференцираното етнографско изображение на героите
в тази част на картината, която сякаш е
прецизно изследване на модните течения
на Балканите през XIX в., жертвите в дясната част на картината не притежават
никакви религиозни, етнически или други
признаци на идентичност. Техните похотливо оголени тела носят единствено признака на сексуално насилие, което очевидно
е предшествало смъртта им. За разлика
от характеристиката на мюсюлманската
група ролята на женските тела – всичките
млади, красиви и белокожи – е обобщена и
идеализирана. Те образуват символичната
част на художествената концепция, която
е основана на антитезата похитители:
мюсюлмани, мъже – жертви: християнки,
жени.
В биографията си, завършена през 1911 г.,
Пиотровски пише, че нарисувал картината,
след като прочел описанието на клането в
Батак в „Записките” на Захарий Стоянов.
Ето защо в българската изкуствоведческа
литература произведението се оценява
най-вече като „ценен образен документ”.
И действително Стоянов завършва епохалния за българската нация исторически
очерк от приблизително хиляда страници с описанието на героичната отбрана и
кървавата трагедията на батачани. Но за
съжаление „Записките” – както от съдържателна, така и от хронологическа гледна
точка – не са могли да послужат като ис-

торико-литературен извор за Пиотровски,
тъй като те разглеждат основно героичната отбрана на Батак и смелата борба
на българите, които проливат кръвта си
за свободата на народа. Никъде Стоянов
не говори за невинно изклани или изнасилени баташки жени, а по-скоро грижливо
заобикаля темата за разлика от картината, която предполага точно обратната
интерпретация. Другата и много по-решаваща причина, говореща против твърдението на Пиотровски, е фактът, че първото
издание на „Записките” е било публикувано
в три части. Първата част, посветена на
въстанието в Ески Заара (Стара Загора),
е отпечатана през 1884 г. В нея Батак не
се споменава нито веднъж. Втората част
излиза от печат през 1887 г. и описва подготовката и протичането на Априлското
въстание, като в нея Батак се споменава
в едно-единствено изречение. А третата,
която завършва с описанието на случилото се през 1876 г. в Батак на около тридесет страници, излиза през ноември 1892 г.
Но как „Записките” са могли да послужат
на Пиотровски като литературен образец, когато картината е била изложена
на националното изложение в Пловдив още
през август, т.е. три месеца преди нейният
„първоизвор” да бъде издаден?”
Това са част от разсъжденията и съмненията на изкуствоведката Балева, които привеждаме от публикуваната във в. „Култура”
през май м.г. нейна статия.
Батак е сакрално място в историческата
памет на българите. И никак не е необяснимо това, което се случи - поне за много голяма част от гражданите на страната. Разбира
се, никакви аргументи не могат да извинят
националистическата арогантност, която се
изсипа, включително от интервюта на хора,
които са историци. Също така не е учудващо,
че уважавани учени трудно могат да приемат
администрирането и обругаването на всеки
опит за научно дирене, дори и когато той поставя под съмнение постулати, спрямо които
има голяма чувствителност.
Най-смущаващото е може би в това, че
е достатъчно видима връзката между това,
което се случи, и свинските глави, с които
осъмна в един ден в края на април джамията в Силистра... 

За и против

Не се гонят учени и не се
забраняват конференции
Антонина
Желязкова,
председател
на УС на Международния
център за
изследване на
малцинствата
и културните
взаимодействия,
пред списание
“Изток-Запад”
Проф. Улф Брунбауер, който е австрийски
учен, но работи в Берлинския свободен университет, много добре познава България, защото е
работил на теренни проучвания у нас и е голям
приятел на страната. И въпреки това ние си
позволихме да му посочим вратата, да му кажем
вън! И да спрем конференция, която той подготвяше тук, което си е чисто научно и академично събитие. Но политиците още във въздуха
го подхванаха заради предизборната си истерия
и създадоха една масова психоза в страната.
Никой от идейните създатели на този проект
не е имал намерение да казва, че няма Баташко клане. Посоката и темата на разговора биха
били съвсем различни. Политиците се намесиха
в нещо, което е строго академично. Ако отправям към някого голям упрек, това е президентът
на републиката, който обича да споменава, че по
професия е историк, Божидар Димитров, който се прави на най-големия учен – всичколог, в
страната. Поне те, които имат претенциите, че са
част от научната общност в страната, знаят какви са правилата. Не се гонят учени и не се забраняват конференции, а се участва в конференцията и там с научни аргументи и факти, с извори,
с позоваване се оборва другата научна позиция,
с която не си съгласен. Ако те смятат, че с тази
истерия повдигат националното самочувствие
на българите – дълбоко се заблуждават. Защото
в крайна сметка истински патриотизъм се възпитава в обществото, когато му дадеш възможност
да чуе гледните точки, да се запознае с реалните

“

Аз въобще не обвинявам емоционалната реакция на хората. Но за сетен път това ми
напомни за пропагандната машина, която създава истерии, както се случи и по време на т.нар.
възродителен процес. ....Това е от
този тип мръсна пропаганда, която създава напрежение у хората.
Мръсна политическа пропаганда.
исторически факти, а не да тръгваш на една пропагандна кампания за промиване на мозъци.
Политиците се докопаха до нещо и го използват, защото скоро има избори. Този проект
се работи и се придвижва от миналата година.
Той е минал през Министерството на културата,
там са го гледали отдели и т.н. Получил е домакинството на Института по етнография, който
сега заради декларацията на председателя на
БАН Юхновски всъщност го оттегля... От самия
институт има участници в тази конференция,
биха съобщили свои резултати по темата...
Аз въобще не обвинявам емоционалната
реакция на хората. Но за сетен път това ми
напомни за пропагандната машина, която създава истерии, както се случи и по време на
т.нар. възродителен процес – “Турция ще ни
нападне”, “Турски подводници са край бреговете на Черно море”, “Предателите турци напускат страната и оставят реколтата да изгние
по полето” и т.н. Това е от този тип мръсна
пропаганда, която създава напрежение у хората. Мръсна политическа пропаганда.
Докато всъщност ставаше дума за един много
интересен, много любопитен научен дебат, който
въобще не целеше да доказва, че не е имало Баташко клане. Имало е Баташко клане, но просто
картината е нарисувана по един фотос, в резултат
на инсценировка. Но когато нещата се изваждат
от контекста – хората остават с едно много тревожно впечатление. Политиците си свършиха
както винаги своята мръсна работа. 
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Те искат промяна на
експозициите на два музея
Божидар
Димитров,
директор
на Националния
исторически
музей,
пред списание “ИзтокЗапад”
Г-н Димитров, как стана известно на
медиите съществуването на този проект
и предстоящата (вече отменена) конференция “История и съвремие на национални
стереотипи в България в светлината на
мита за Батак”?
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Аз го пуснах в интернет. Колежката Ирина Мутафчиева от Галерията за чуждестранно изкуство ми каза: Тук има един проект,
който те засяга. Едни хора искат да предизвикат промени в експозицията ти. Прочетох
го. Съставих си мнение – крайно негативно,
тъй като това не беше научен проект. Воплите сега са, че в науката хората трябвало да
седнат и да дискутират... Дискутира се с научни аргументи... Тези хора - германецът и
българката, и още един или двама човека по
този проект, които останаха в сянка, постъпват по един ненаучен начин. Това е не само
моя оценка, а и оценка на Българската академия на науките. Те игнорират всички свидетелства за Баташкото клане, взимат като
основен извор, както ние историците казваме, една картина, наистина рисувана 16 години по-късно, обявяват Захарий Стоянов за
пропагандатор, обявяват журналистическите
репортажи на Макгахан за измислени, участниците в двете анкетни комисии оттогава
се обявяват с лека ръка за туркофоби – при
някои, между другото, става въпрос за точно
обратното, взимат една картина и казват: Тя
е рисувана по-късно! И след като е рисувана
по-късно, въз основа на наставени неща, то
не е имало Баташко клане или ако е имало,

то не е било в тези размери...
Брунбауер твърди в пресата, че не отрича, че е имало Баташко клане...
Е, как? След като си обявил Захарий Стоянов за пропагандатор – т.е. обявяваш един източник за преувеличен, обвиняваш Макгахан,
че не е писал верни неща в репортажите си,
с аргумента, че бил женен за рускиня и следователно работел за руските интереси, след
като обявяваш членовете на международната
анкетна комисия за туркофоби, това значи, че
отричаш това, което са писали, а те са писали,
че има клане.
Този проект е минал през нашето Министерство на културата. И там са препоръчали на авторите да направят промени. Какви са точно тези промени?
Осъществили са козметични промени. Например сменили са името на проекта от “Митът Батак” на “Батак – паметно място”.
Ние нямаме нищо против науката. Да седят, да се оправят там, в Берлин, или дори
тук, в София, дори в Батак да отидат да направят конференция. Но те искат и преки
действия – промяна на експозициите на два
музея. На музея в Батак и на Историческия
музей в София, този, който аз ръководя. И
аз, естествено, като пряко засегнат не мога
да направя това. Ще се поборя да си остане
научната истина такава, каквато е. На нас
никой не може да ни заповяда как да си редим експозициите – дори Министерството на
културата не ни се меси.
Не е ли опасно пак да се рови в раната, в
душите на хората?
А кой го прави? Аз ли го правя или те? В
Батак има купища смесени бракове, хората
отдавна са забравили какво е станало преди
130 години. Тези от проекта раздухват това
със своята акция. 

За и против

Подобна политическа цензура
отдавна не сме преживявали
Доц. Диана Мишкова,
директор на Център за академични
изследвания
Това, което се случи, дълбоко шокира нашата колегия. Въпреки че някои историци
твърдят, че в нашата гилдия има пълно единодушие по този въпрос, такова единодушие
не съществува. То съществува само в главите
на онези, които по принцип са склонни към
манипулации и които се преживяват в ролята на учители на народа, на шамани на националните интереси. Не защото някой в България оспорва кланетата. Такова нещо няма
и в самия проект.
Подобен случай на политическа цензура ние не сме преживявали от доста дълго
време. Божидар Димитров действително се
преживява и опитва да играе ролята на един
Тодор Павлов в миналото. Аз не бих се занимавала с този човек, но той не слиза от екрана на всички големи електронни и печатни
медии.
За мен остана най-шокираща лекотата,
с която висшият политически елит, от една
страна, и, от друга, огромна част от здравомислещите граждани на тази страна бяха

подведени и изманипулирани. Не смея да говоря, че тук става дума за някаква злоупотреба с исторически факти. Тъй като никой не
е поставял въпроса за историческите факти
като такива.
Бомбата гръмна, не коментирам дали
преднамерено или случайно, по силата на
една тотална подмяна на фактите и на твърдението, че някой отричал да е имало клане в Батак. И оттам нататък се задвижи една
машина на противопоставяне, на омраза, на
ярост, на делене, на разграничаване между
святото и скверното. Хората се видяха изведнъж разделени на предатели и на патриоти.
Това отдавна никой не е успявал да направи за толкова кратко време и като феномен е
много страшно.
Не вярвах, че толкова години след 1989
г. ще изпаднем в такава ситуация. Цензурата беше инспирирана от националистически
кръгове. Много лесно и бързо в тази предизборна ситуация всичко това стигна до ушите
на някои политици, които не си направиха
труда да разберат за какво става дума и скочиха. Тази акция беше замислена, за да се
покаже за пореден път кои са „истинските
патриоти” в тази страна. 

Музеят в Батак не се е съгласявал
да участва в проекта
Елена Йорданова,
историк, уредник
в Историческия музей в Батак
Този проект бръкна в една рана. В музея
проектът беше прочетен и веднага е дадено
неговото становище - че не участва, няма да
участва.
Авторите са писали в самия проект, че Исторически музей – Батак, ще бъде един от
партньорите. Но музеят не е участвал в раз-

работките - какво ще се прави, какво смятат
да се прави, ние сега оставаме изумени!
Научихме от вестника за това какво става.
Как ще се поставя под съмнение Баташкото
клане?! Има толкова източници! Така че тази
госпожица да се появи тук да й предадем
всичките документи. Балева и Брунбауер са
идвали в музея в Батак, когато са предложили на директорката да участваме в проекта,
разгледали са експозицията и са решили, че
трябва да си оползотворят парите. 
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Острата реакция е обяснима –
решихме, че отричат Баташкото клане
Проф. Илия Тодев
Ръководител на секция “Възраждане”
в Института по история на БАН,
пред списание “Изток-Запад”

Мисля си, че
не съвсем точно
се представя казусът в нашите
медии. Истина е,
че много смущаващо и провокативно звучи заглавието на този
проект – “Митът
Батак”. Не познавам самия проект.
Но не смятам, че
заглавието отразява точно неговата същина. Брунбауер е българист, има книга за България, Берлинският
свободен университет е едно сериозно учебно заведение, нашата
сънародничка Мартина Балева
прави докторантура по история
Просто трябва да се чуят аргуна изкуството – нещо, свързаментите им и да им се протино с изкуството и национализма
на Балканите. Миналата година
вопоставят не по-слаби научни
тя публикува една статия във в.
контрааргументи. По принцип според
“Култура”. Прави впечатление, че
мен няма нищо страшно в провеждатози текст тогава на първа страница беше анонсиран като “Как
нето и на конференцията, и на изложсе ражда митът за Баташкото клабата. Знам, че БАН (може би защото
не”. А самата статия се казва “Кой
се опасява, че поради неизменните си
(по)каза истината за Батак”. Там
не става дума за това, че самото
убийствено ниски заплати няма да
клане е измислено от българскасмогне да извади на терена равен по
та историография и от нашата
състезателна мотивираност отбор)
памет. Това впрочем е една претенциозна, но и пообъркана, не
се противопостави - но се надявам
съвсем центрирана статия, където
това да не е окончателното й станоот дребни факти се правят магисвище. Важно е българската наука да
трални заключения и се спекулира с нееднозначността на термина
отвърне по достоен, по академичен на“мит” – което според мен не е чак
чин на такова предизвикателство.
такъв голям грях за един начинаещ учен. Според мен Балева иска

“
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да покаже в тази статия, а може би и в проекта с Брунбауер как и защо тъкмо Батак е станал за нас емблема за турските жестокости по
време на Априлското въстание – защото има
и други населени места, които също са пострадали не по-малко от Батак. И тя казва: по
някаква случайност Макгахан първо отишъл в
Батак, Пиотровски харесал разказа на Макгахан и по него, а не по З. Стоянов нарисувал
своята картина, като преди това направил
инсценировки, които заснел. Това оспорва тя
– автентичността на някои снимки, които са
правени 12-13 години по-късно, а не съществуването на самото Баташко клане. Какво се
цели сега с този проект – не знам. Разбрах,
че се готви конференция, изложба – лично аз
съм любопитен да присъствам, ако те се състоят, разбира се.
Острата реакция в обществото е обяснима, защото изведнъж като че ли всички ние
решихме, че се отрича Баташкото клане. Но

За и против

“

да смогне да извади на терена равен
по състезателна мотивираност отбор)
се противопостави - но се надявам
това да не е окончателното й становище. Важно е българската наука да
отвърне по достоен, по академичен
начин на такова предизвикателство.
Например като тезис за един възможен отговор: споменът за Баташкото
клане е изключително въздействащ
– и за християни, и за мюсюлмани.
Трябва непременно да го помним – но
не за да поддържаме потенция за религиозно или етническо напрежение,
а за да не допуснем нови Баташки
кланета; защото злото е и в човешката природа – и затова трябва да усъвършенстваме не само обществото, но
и себе си, като за успех в това имаме
непременна нужда да се опираме на
миналия си както положителен, така
и отрицателен опит. Прочее, вредно е
да забравяме Баташкото клане. Разбира се, трябва да се пазим и от неговото
хиперболизиране или сингуларизиране – затова просто със същата настойчивост трябва да си припомняме, да речем, и Църковния въпрос, в който малко преди Априлското въстание
българи и турци много успешно си сътрудничат.
И т.н.
Прочее, възмущението не е аргумент. То е
обяснимо и дори задължително – но не е достатъчно. Ако се задоволим само с него – няма
ли нашата реакция да заприлича на начина,
по който например мюсюлманите посрещнаха
карикатурите на Мохамед? 

Острата реакция в обществото е обяснима, защото изведнъж като че ли всички ние
решихме, че се отрича Баташкото
клане. Но такова нещо, поне според
статията на Балева в “Култура”
- няма. Както евреите, ако някой
започне да говори нееднозначно за
нацисткото им всесъжение (нека се
опитаме само да си представим как
би звучало заглавие като “Как бе създаден митът за холокоста?” въпреки
евентуалните уговорки, че “мит” не
означава непременно измислица), те,
а и много други веднага бурно ще се
възпротивят.
такова нещо, поне според статията на Балева
в “Култура” - няма. Както евреите, ако някой
започне да говори нееднозначно за нацисткото им всесъжение (нека се опитаме само да
си представим как би звучало заглавие като
“Как бе създаден митът за холокоста?” въпреки евентуалните уговорки, че “мит” не означава непременно измислица), те, а и много други веднага бурно ще се възпротивят. Така се
държим и ние, когато мислим, че Баташкото
клане се обявява за ксенофобска фалшификация. Без понякога да вникваме в смисъла на
посланието. Аз мисля, че авторите на злополучния проект си вкараха автогол. Впрочем
може би пък това и да е целта им, не знам да провокират скандал; а нали тъкмо това се
смята за най-ефикасната реклама.
Ние живеем в условията на свобода на словото. Ако искаме да сме реална част от ЕС, да сме
демократично и отворено общество, нито можем, нито би трябвало да искаме да забраняваме
каквито и да било мнения по каквито и да било
исторически въпроси. Просто трябва да се чуят
аргументите им и да им се противопоставят не
по-слаби научни контрааргументи. По принцип
според мен няма нищо страшно в провеждането
и на конференцията, и на изложбата. Знам, че
БАН (може би защото се опасява, че поради неизменните си убийствено ниски заплати няма

“

Прочее, възмущението не е аргумент. То е
обяснимо и дори задължително – но не е достатъчно. Ако се задоволим само с
него – няма ли нашата реакция да заприлича на начина,
по който например мюсюлманите посрещнаха карикатурите на Мохамед?
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Интервю

Възможно ли е решение
на палестинския проблем?
Д-Р Абдуллах Абдуллах, председател на Политическата комисия на Законодателното събрание на
Палестина, отговаря на въпроси на „Изток-Запад”
“Изток-Запад”: Как виждате българопалестинските отношения в момента?

е положителен факт. Няма съмнение в съществуването на връзки между България и
палестинската власт и това, което се иска
Абдуллах Абдуллах: След падането на от нас, е да активизираме тези връзки – да
комунистическия режим настъпиха големи определим какво искаме и да работим за
политически промени, но връзките ни с него. Работим за развитието на отношередица страни не бяха преразгледани. Го- нията чрез постоянни визити не само на
воря за основни точки, например България политическо ниво, но и в академичната и
не преразгледа политиката си на отваряне обществената сфера.
на посолство на Палестина в София и това
След като България стана пълноправна
членка на Европейския съюз,
за нас е полезно да имаме
силни гласове и това зависи
от нас – как поставяме въпросите, които ни вълнуват,
Истина е, че проблемът е слои поддържаме постоянни
жен и трябва да бъдат половръзки. Без съмнение преди
жени много усилия за разрешавръзките ни бяха ограничени
до политическата сфера, но
ването му, но има някои основни
сега си сътрудничим на повъпроси, по които всички страни са
лето на общи интереси.

“

се съгласили още от споразумението
в Мадрид. Мирният процес се съсредоточава върху два основни принципа. Първият е земя срещу мир, което означава изтеглянето на Израел
от всички арабски земи, окупирани
през 1967 г., и създаването на независима, суверенна и жизнеспособна
палестинска държава според визията на президента Буш в Пътната
карта. Светът може да окаже натиск на Израел, както наблюдаваме
в други горещи точки.
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В България има разпространено мнение, че палестинският проблем е вечен,
т.е. няма решение за него.
Какво смятате е решението
на палестинския проблем?
Върховният представител
на ЕС по въпросите на външната политика и отбраната
Хавиер Солана заявява, че
разрешаването на израелскопалестинския проблем е приоритет на външната политика
на целия свят. И американският президент Джордж
Буш смята, че създаването на
жизнеспособна палестинска

Интервю
Д-р Абдуллах Абдуллах
има бакалавърска степен
по философия от Дамаския
университет, Сирия (1965),
диплома по психология от
Арабския университет, Бейрут (1969), и магистърска
степен по социология от
университета
“Карлтън”,
Канада (1982). Доктор по
международни отношения.
Професионалната си дейност започва като директор
на Бюрото за външни връзки
на движението “Фатих” в
Бейрут, Ливан (1969-1972).
В периода 1972-1990 г. оглавява палестинската мисия
и заема поста директор на
Бюрото на ООП в Канада.
От 1990 до октомври 2003
г. е посланик на Палестина в
Република Гърция. През 2003
г. е назначен за заместникминистър на външните работи. От 25 януари 2006 г.
е член на Палестинското
законодателно събрание и председател на Политическата комисия на Законодателното събрание на Палестина.
Д-р Абдуллах е бил член на Палестинския национален съвет (парламент в
изгнание, 1979 г.), председател на Комисията за парламентарни връзки на Палестинския национален съвет (1996) и вицепрезидент на Института за близкоизточни изследвания “Ал Мамун” в Атина, Гърция (1997). От 1984 г. досега представлява Палестинския национален съвет на редица общоарабски, регионални и
международни парламентарни форуми.
По време на посещението си в България той даде интервю за списание
„Изток- Запад”.

държава трябва да бъде резултат от разрешаването на конфликта. Комисиите, които
американската администрация сформира
за търсене на начин за излизане на САЩ от
кризата в Ирак, препоръчват да се отдаде
първостепенно внимание на разрешаването на този конфликт. Истина е, че проблемът е сложен и трябва да бъдат положени
много усилия за разрешаването му, но има
някои основни въпроси, по които всички
страни са се съгласили още от споразуме-

нието в Мадрид. Мирният процес се съсредоточава върху два основни принципа.
Първият е земя срещу мир, което означава
изтеглянето на Израел от всички арабски
земи, окупирани през 1967 г., и създаването на независима, суверенна и жизнеспособна палестинска държава според визията на президента Буш в Пътната карта.
Светът може да окаже натиск на Израел,
както наблюдаваме в други горещи точки.
В Афганистан бе видяна заплаха за между-
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Интервю

“

И зраел иска да го признаем за еврейска държава. А
какво е значението на милион и двеста хиляди палестинци, които живеят в Израел?
Ние казваме, че Израел е държава на гражданите си. Па-

народната сигурност, в Ирак заплахата бе
хипотетична, а не сигурна. А сега израелско-палестинският конфликт представлява
реална заплаха за интересите на Запада и
световната стабилност.
Възможно ли е за Съединените щати
да защитят националните си интереси
за сметка на връзките си с Израел?
Ние не казваме, че САЩ трябва да обявят война на Израел, както направиха на
други места, но ние поставяме на другите
страни въпроса: защо се борави с двойни стандарти в регионалните конфликти?
Не искаме от Америка да застане на наша
страна срещу Израел – не това е целта ни;
знаем, че що се отнася до американската
политика, Израел се счита за въпрос на
вътрешната, а не на външната политика.
Но това дали Америка ще жертва интересите си, за да запази връзките си с Израел, си остава избор на САЩ и те имат
свободата да избират. Американската позиция е пристрастна и вреди на американските интереси, но това, което ни интересува нас, е светът да сложи край на
една окупация, която продължава вече 40
години и противоречи на всички законови решения, включително резолюциите
на Обединените нации.
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Тук, в България, след падането на комунистическия режим и идването на демокрацията едно от решенията, които
бяха взети в България, бе връщането на
собствеността на евреите. Като се има
предвид, че евреите напуснаха страната
по своя воля, оставяйки собствеността

лестинците, които живеят в
Израел, са израелски граждани
и имат права. Ние искаме равни права, ние плащаме същите
данъци и живеем на същата
земя, а са ни забранени някои
постове и университети.

си, как виждате в тази светлина абсолютния отказ на Израел по въпроса за
палестинските бежанци? Както е известно, палестинците все още притежават
актове за собственост. Какво мислите
за аргумента на Израел, че връщането
на бежанците е заплаха за демографската структура на Израел?
Ние поставяме този въпрос по друг начин, а именно: как България приема да
върне собствеността на хора, които са емигрирали по своя собствена и свободна воля,
а не оказва подкрепа на правото на хора,
които са били принудени да напуснат страната си чрез депортация и оръжие. С други думи ви казвам, че ние нямаме проблем
с приемането на Израел като държава, но
израелците искат от нас да признаем Израел за чиста еврейска държава.
Наскоро в израелския парламент имаше депутат, който, както знаете, предложи изгонването на палестинците от
Палестина и прехвърлянето им в България.
Израел иска да го признаем за еврейска
държава. А какво е значението на милион
и двеста хиляди палестинци, които живеят
в Израел? Ние казваме, че Израел е държава на гражданите си. Палестинците, които живеят в Израел, са израелски граждани и имат права. Ние искаме равни права,
ние плащаме същите данъци и живеем
на същата земя, а са ни забранени някои
постове и университети. Ние не можем да
бъдем граждани втора или трета ръка в обществото. 

Справочник

Правителството на „Хамас”
Равносметката на една година
Станимир Иванов
Финансова блокада и
политическа изолация
Още на първия ден след
поемането на властта правителството на “Хамас” се
изправи пред задушаваща
икономическа блокада, наложена му от Израел, Съединените щати и европейските
страни, а съседните на Палестина държави бяха принудени да я спазват, за да не
бъдат обвинени, че подкрепят тероризма.
Заради блокадата международните помощи, които
палестинското правителство
получаваше, бяха прекратени. Също така Израел замрази изплащането на около
55 милиона долара месечно

“

на палестинската автономна
власт, което направи правителството неспособно да изплаща заплати на държавните служители.
От своя страна Съединените щати и Европейският
съюз поставиха правителството в политическа изолация. С подобно отношение
към правителството се отнесоха и няколко арабски страни. В същото време с цел отслабване на правителството
на “Хамас” пред движението
“Фатах” бяха отворени нови
международни и арабски
перспективи.

Неизпълнение на
правомощията
Въпреки че на парламентарните избори правителството на “Хамас” спечели

З аради блокадата международните
помощи, които палестинското правителство получаваше, бяха прекратени. Също така Израел замрази изплащането на около 55 милиона долара месечно
на палестинската автономна власт, което направи правителството неспособно
да изплаща заплати на държавните служители.
От своя страна Съединените щати и
Европейският съюз поставиха правителството в политическа изолация. С подобно отношение към правителството се
отнесоха и няколко арабски страни.

мнозинството от местата в
Законодателното събрание,
то не успя да упражни правомощията си.
Палестинското
президентство иззе от правителството контролирането на
проходите и постави силите
за сигурност под своя контрол. Същото се случи и с
официалните средства за
масова информация. Правителството не можеше да
разшири своето влияние
сред основните държавни
органи, което от своя страна му попречи да изпълни
предизборната си програма
и обещания.

Отвличания на
министри и народни
представители
Освен другите затруднения, с които трябваше да се
справя, за да изпълни политическата си програма,
в продължение на почти
седем месеца от мандата си
правителството на “Хамас”
бе принудено да работи
без петима от министрите
си, които бяха отвлечени
от израелските сили за сигурност. Впоследствие трима от тях бяха освободени.
Работата на правителството бе затруднена и от
отвличането от израелските сили за сигурност на 29
от народните представители на “Хамас” в Законодателното събрание. Найизвестният от тях е Азиз
Дуейк, който е председа-
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Съгласно споразумението от Мека президентът на палестинската автономна власт
Махмуд Абас упълномощи палестинския министър-председател Исмаил Хания,
който е лидер на “Хамас”, да сформира правителство на националното единство.
телят на събранието. Освен
това бяха похитени и 27
общински представители и
заемащи отговорни длъжности членове на “Хамас”
с цел правителството да
бъде отслабено и принудено да се откаже от властта
или да се подчини на свързаните с Израел западни
изисквания.

Вътрешните
междуособици
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След задушаващата икономическа блокада, която бе
наложена над палестинския
народ и която направи правителството неспособно да
плаща заплатите на държав-

ните служители, материалното състояние на населението
се влоши. На палестинската
улица се възцари състояние
на анархия, което резултира
в надигането на палестинско
оръжие срещу палестинци.
За първи път в своята история движението “Хамас” бе
въвлечено във вътрешните
междуособици. Движението
отговори на нападенията, извършени от страна на въоръжени привърженици на “Фатах” срещу подчинените на
правителството палестински
сили за сигурност. Трябваше
да отговори и на случаите на
отвличания на активисти и
лидери от “Хамас” и правителството. Ръцете на хора на

“Хамас” бяха окървавени, и
то за първи път с палестинска кръв.

Израелската армия
нахлува в ивицата
Газа
На 25 юни 2006 г. израелската армия нахлу в ивицата
Газа. Израел изпрати наймодерната си военна техника, танкове и самолети, за
да отмъсти за отвличането
на един израелски войник от
части на палестинската съпротива с цел евентуалната
му размяна за палестински
затворници в Израел.
В резултат на отвличането последва окупация, която
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продължи близо три месеца
и в която загинаха стотици
палестинци, сред които много жени и деца. Инфраструктурата на ивицата Газа бе
унищожена, както бяха разрушени и много държавни
институции и учреждения.

Споразумението
от Мека
Посредством споразумението от Мека, сключено под
егидата на Саудитска Арабия,
палестинските фракции сложиха край на продължилите
няколко месеца сблъсъци, в
които чрез палестинско оръжие се проливаше палестинска кръв между въоръжени
лица от движението “Хамас”,
което сформира кабинет след
постигнатата победа в проведените в страната парламентарни избори, и въоръжени
лица от движението “Фатах”.
Споразумението гласи, че
е абсолютно забранено да се
пролива палестинска кръв, че
воденето на преговори е единственото средство за разрешаване на възникнали противоречия и че реформирането
на ООП навлиза в нов етап.
Също така се утвърждава политическото сътрудничество
съгласно държавните закони
и на основата на политическия плурализъм в страната.
Трябва да бъде сформирано
правителство на националното единство на основата на
детайлно споразумение, за
приемането на което следва
незабавно да бъдат предприети предвижданите от конституцията съответни мерки.
Съгласно
споразумението президентът на палестинската автономна власт
Махмуд Абас упълномощи
палестинския
министър-

председател Исмаил Хания,
който е лидер на “Хамас”,
да сформира правителство
на националното единство.

Раждането на
правителството
на националното
единство
Изминаха 39 дни след
споразумението от Мека

(08.02.2007),
преди
да
бъде постигнато споразумението за сформиране на
правителство на националното единство.
По време на тези тридесет
и девет дни бяха проведени
редица срещи между палестинския министър-председател Исмаил Хания и президента на палестинската
автономна власт Махмуд

Палестинският премиер Исмаил Хания оглави митинг на
поддръжници на движението “Хамас” в ивицата Газа, като
призова всички палестинци да съхранят единството си. “Не
трябва да допускаме кръвопролития в палестинските територии и трябва да останем единен народ, за да постигнем освобождението на земята си и светите места” – заяви Хания на
митинга, на който присъстваха около 100 хиляди души.
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Абас. Основната пречка за
сформирането на правителството на националното
единство бе въпросът кой
ще застане начело на министерството на вътрешните работи.
В крайна сметка на този
пост бе назначен Хани ал
Кауасими, който е независим. Независими също са
и министърът на външните работи, и министърът на
финансите. В новото правителство участват две жени едната е християнка, а другата е от „Хамас”.

Програма на
правителството
на националното
единство

20

Програмата на правителството включва следните
девет точки:
1. Правителството е уверено, че сигурността и стабилността на региона зависят от
прекратяването на израелската окупация над палестинските територии.
2. Правителството ще си
сътрудничи с арабските страни и международната общност с цел прекратяване на
окупацията и възобновяването на законните права на
палестинския народ.
3. Правителството отхвърля така наречената държава
с временни граници, определени от американско-израелския проект.
4. Правителството признава правото на палестинците да се завърнат в Израел и
призовава международната
общност да бъде изпълнена
резолюция 194 на ООН.
5. Правителството ще работи за освобождаването на па-

лестинските пленници от израелските затвори, както и за
освобождаването на похитени
от Израел палестински народни представители и министри
или председатели и членове
на общинските съвети.
6. Правителството ще продължи съпротивата във всичките й форми, включително
и чрез народната съпротива,
срещу окупацията. Съпротивата е законно право на палестинския народ.
7. Правителството ще утвърждава мира и ще се стреми към разширяването му
така, че той да стане всеобщ
и взаимен. Условие за това
е Израел да преустанови
действия от рода на убийства, арести, разрушаване на
жилищни постройки и извършване на незаконна строителна дейност. Освен това
трябва да бъдат прекратени
разкопките в Ерусалим, както и да бъдат премахнати загражденията и ограниченията за пътуване, а проходите
да бъдат отворени отново.
8. Ръководенето на преговорите е едно от правомощията на ООП и на президента
на палестинската автономна власт. Всяко постигнато
политическо споразумение
трябва да бъде представено
пред Националното събрание, за да бъде одобрено и
потвърдено или за да бъде
проведен референдум сред
палестинския народ.
9. Правителството ще призове имащите връзка с отвлечения палестински войник
Гилад Шалит да побързат с
разрешаването на случая в
рамките на сключената с Израел сделка за размяна на
пленници.

Позициите на
отделните страни
1. Арабските страни
Приветстваха сформирането на правителство на националното единство с надеждата, че то ще прекрати
вътрешнопалестинските междуособици и ще даде силен
тласък на близкоизточния
мирен процес.

2. Съединените щати
Обявиха бойкот на министрите в правителството, които са членове на “Хамас”,
и засилиха контактите си с
независимите министри и
министрите от “Фатах”.

3. Европейският съюз
Европейската позиция спря
мо палестинското правителство не бе единна. Норвегия
реши да нормализира отношенията си с правителството
и изпрати своя министър на
външните работи да се срещне с палестинския министърпредседател Исмаил Хания.
В същото време Европейският съюз обвърза своята позиция с бъдещите действия на
палестинското правителство.

4. Израел
Израел заяви, че няма да
признае палестинското правителство на националното
единство и няма да си сътрудничи с него. Освен това
призова европейските страни да последват примера
му и обяви, че ще поддържа
контакти единствено с палестинския президент Махмуд Абас. 
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Американските военни бази
в Близкия изток
В почти 130 страни по света има американски военни
бази, а броят им според някои
военни източници надвишава 1000. Предназначението
им варира от провеждането
на военни операции от тях до
извършването на съвместни
учения със силите на съответната страна или провеждането на мироопазващи операции. Освен това Съединените
щати успяха да сключат договори за сигурност с голям
брой страни от целия свят.
Съединените щати използват тези бази, за да поддържат
сигурността и да извършват
различни военни операции
срещу “тероризма”, особено
след събитията от 11.09.2001
г., които доведоха до офанзивата в Афганистан през 2001

г. и тази в Ирак през 2003 г.
Някои от тези бази като
например военните бази в
Япония, Германия и Южна
Корея са петдесетгодишни, а
други като тези, от които се
водят военните операции в
Ирак, са сравнително нови.
Американският
географ
Золтан Гросман от щатския
колеж “Евъргрийн” в Олимпия, щата Вашингтон, споменава, че след падането на
Берлинската стена през 1989
г. Съединените щати са построили около 35 нови военни бази, без да се броят тези
в Ирак – от Полша до Пакистан, които той нарича оформяне на “пояс на влияние” на
Америка в този регион.
Американските
военни
бази в арабския свят привля-

коха вниманието на хората
заради ролята, която изиграха за военните операции
в Ирак, които САЩ проведоха в съюз с други държави и
които се смятат за най-сериозното последствие за арабските страни като резултат от
събитията от 11.9.2001 г.
В следващите редове ще
представим на вниманието
на нашите читатели малко
повече информация за някои от американските бази
в арабския свят, за тяхното
разположение и за военното
им предназначение.

Кувейт
В Кувейт се намира военен
лагер, който се нарича лагер
“Доха” и в който са съсредо-

21

Справочник

В Катар се намира военновъздушната база “Ал Удейд”, която някои военни определят като
най-големия стратегически склад за американско оръжие в региона.

точени трета американска
пехотна дивизия и няколко
подразделения на американските военновъздушни сили.
В лагера има танкове модел
M-1A12, бронетранспортьори
модел M-2A2, бойни хеликоптери, повече от 80 изтребителя и няколко подразделения
на специалните части за бързо реагиране.

Саудитска Арабия
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В Саудитска Арабия се намираше един от най-важните
центрове за управление на
американските
военновъздушни сили в региона – военновъздушната база “Ал Емир
Султан” в Рияд. В нея имаше 5000 войници и повече
от 80 изтребителя. Базата се

използваше за наблюдение и
контрол на Северен и Южен
Ирак по време на наложените му международни санкции,
които забраняваха прелитането на самолети в тези райони
от страната. Тя се използваше и като център за съгласуване на събраните данни от
американските проучвания
и разузнавателни дейности в
региона.
Обаче някъде от средата
на 2003 г. около 4000 американски войници бяха преместени в съседния Катар, а
в Саудитска Арабия останаха
само около 500 войници, съсредоточени в “Кариа ал Искан”. Така Съединените щати
сложиха край на военното си
присъствие във военновъздушната база “Ал Емир Султан” в Рияд.

Катар
Към споменатия голям
брой американски войници,
които бяха преместени от
Саудитска Арабия в Катар,
бяха прибавени и други 600
от Центъра за ръководене на
американските
въоръжени
сили в Тампа, щата Флорида,
по повод участието им във военни маневри, които бяха насрочени за ноември 2003.
В Катар се намира военновъздушната база “Ал Удейд”,
в която се смята, че се намира
най-дългата самолетна писта
и която има капацитет да поеме повече от 100 самолета на
земята. Тази база се смята за
седалище на 319-а въздушна
разузнавателна група, която
се състои от бомбардировачи,

Справочник
изтребители, разузнавателни
самолети, голям брой танкове
и поддържащи военни единици, големи количества боеприпаси и модерно военно
оборудване, което кара някои
военни да я определят като
най-големия стратегически
склад за американско оръжие
в региона.

Бахрейн
В столицата на Бахрейн
Манама се намира Петият
американски флот, в който
служат 4200 американски
войници. Той разполага с
един самолетоносач и няколко бойни подводници и ескадрени миноносци, повече от
70 изтребителя, бомбардировачи, тактически изтребители
и самолети за презареждане
на гориво във въздуха, които
са съсредоточени във военновъздушната база “Шейх Иса”.

Оман
Оман е смятан за важен
от Съединените щати заради
възможността да бъде използван като многофункционален
център за поддръжка на въздушен мост. Американците
построиха военновъздушна
база там, в която съсредоточиха бомбардировачи модел
B1 и самолети цистерни за
презареждане във въздуха.

Обединени арабски
емирства
В ОАЕ има военновъздушна база и множество складове
за логистична подкрепа, както и две важни пристанища
с излаз към дълбоките води

на Залива – фактор, който
определя важността на тези
пристанища по отношение на
големите военни кораби.

Йордания
В Йордания има две военновъздушни бази – “Ал Руейшид” и “Уади ал Мурабба”, в
които има много американски изтребители. Също така в
Йордания се намира и 22-ро
американско морско разузнавателно подразделение.

Египет
В Египет има военновъздушна база в западен Кайро.
Американските
военновъздушни сили често я използват за презареждане с гориво
и за поддръжка на въздушния
мост. В Египет има и много
пристанища, които могат да
бъдат използвани за придвижването на американските
морски части и променянето
на местонахождението им по
време на военни операции в
региона.

Ирак
Според някои военни експерти понастоящем в Ирак
има около 75 американски
военни бази, повечето от които са построени на мястото
на военни бази от времето на
режима на Саддам Хюсеин,
които американските сили са
превзели по време на окупацията. Огромните парични
суми, които поглъщат тези
бази, предизвикват негодуванието на много американски
граждани. Според официалните данни от началото на

окупацията досега са похарчени повече от един милиард
долара за поддръжката им.

Джибути
От началото на 2002 г.
американските сили започнаха да се съсредоточават в
базата “Лемоние”. Така броят
на намиращите се в нея войници достигна 900, а според
някои африкански данни броят им е 1900. На 13 декември
2002 г. там пристига самолетоносачът “Ю Ес Ес Монт
Уитни”. На борда му има 400
американски войници, които
спадат към различни части от
американската армия.
Базата “Лемоние” се превърна в седалището на Многонационалните
съвместни
оперативни сили (CJTF) в Африканския рог, които наблюдават въздушното и морското
пространство и териториите
на шест държави: Судан, Етиопия, Сомалия, Джибути, Кения, Йемен и някои страни от
Близкия изток.
Както мнозина военни експерти многократно изтъкват
относно мотивите американците да засилят военното си
присъствие в арабския свят,
като построят множество наземни съоръжения за въоръжените им сили в региона,
наречено след събитията от
11.09.2001 г. “Кризисната
дъга”, то тази дейност е свързана с определени политически цели, които САЩ се стремят да изпълнят и за които
военната мощ може да помогне.
(„Изток-Запад”, по материали от www.Global security.org, the
Official Website of U.S. Department
of defense, the Guardian unlimited,
Christian Science Monitor и др.)
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Пътищата за успешен диалог между
културите в един променящ се свят
Д-р Абдуллах Туркмани
сирийски писател и изследовател,
живеещ в Тунис
Текстът, който поместваме, е доклад,
представен от писателя на форума “Арабското културно наследство и междукултурният диалог”, проведен по инициатива
на изследователския отдел “Диалог между
културите” на Факултета по хуманитарни и социални науки в Тунизийския университет.
Текстът е публикуван в списание “Баб ал
Муджтамиа”, бр. 11, януари 2006, г. ІІ.

“

Изследванията върху
историческите
взаимоотношения
между
големите цивилизации потвърждават, че те се характеризират с отвореност към
другия и непрекъснатост на
контактите, а не с взаимна
антипатия и стълкновения
– заявява д-р Абдулах Туркмани.
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Културата е отворена система с променящи
се компоненти, предопределена да се развива в зависимост от своята история. Нито една
от човешките общности не е плод единствено
на собствената си култура, от което следва, че
поведението на обществата или колективният
им манталитет не са естествен и неизбежен
резултат единствено на собствения им модел.
Съществуват много култури, разпръснати из
континентите, което налага в световен мащаб
да се формират правила за тяхното съжителство и хармонизиране помежду им, за да стане

възможно светът да се справи с предизвикателствата на хилядолетната си история.
Вместо да се задоволяваме с твърденията на
глупците за конфликтите между съвременните култури, трябва да направим крачка напред
и да потърсим общите съдържания, скрити в
повечето човешки култури, които имат за цел
да направят човека свободен и да му донесат
победа над притискащите го необходимости от
най-различно естество.
В един свят, обгърнат от дълбоки преобразувания, неизменно остават изначалните въпроси - как да продължим човешката
история, запазвайки мечтата на хората за
един по-добър живот, споделен от възможно най-голям брой хора? Можем ли да запазим визията за универсален проект, който
да върви редом с плурализма и да се обогатява от различните култури?

Позиция
Най-вероятно проблемът се корени в сблъ- щественият въпрос, който трябва да си зададем
съка между два всеизвестни процеса. Първи- днес, е: На какви принципи ще бъде осят е всеобщата обвързаност посредством уни- нован съвременният диалог между кулверсалните потребности, които произтичат от турите и какви са пътищата към успеха
тенденцията към обединяване на хората и от на този диалог?
сближаването на съдбите на младежите по1. В един свят, в който политическите грасредством средствата за масова комуникация и ници между държавите изчезват и се появяват
единната световна икономика. Вторият е свър- зони на мир и обмяна на блага, в които нацизан с теоретичното и нормативно регламенти- оналните култури се преплитат, е необходимо
ране на правото на отделните култури да бъдат при разискванията за културния плурализъм
различни.
и неговите политически и национални отраИзследванията върху историческите взаи- жения да се обърне внимание на следните три
моотношения между големите цивилизации пункта:
потвърждават, че те се характеризират с отво1.1. Превръщането на вътрешнонационалреност към другия и непрекъснатост на кон- ни проблеми (например свързани с правата на
тактите, а не с взамалцинствата и отимна антипатия и
делните индивиди,
Диалогът, който води до
стълкновения. Жив
свободата на верое споменът отпреди
изповедание и др.)
разбирателство между
повече от двеста гов
международни
народите и до културно
дини за удивлениеглобални проблеми.
и политическо признаване на
то, което изпитал изСъщо така пренасявестният египетски
нето на глобалните
другия, не може да бъде нищо
историк Абдул Рахпроблеми (като мира,
друго освен цивилизационен диман ал Джабрати от
развитието, мобилалог, който да върви по пътя
французите по време
ност на капиталите,
на похода на Напоинвестициите и усна историческата и културналеон Бонапарт в Егилугите, стокообмена
та
близост.
пет. Мюсюлманският
и т.н.) във вътрешни
историк
преживял
проблеми, засягащи
истински цивилизасърцевината на отционен сблъсък, но
делните национални
вместо да отрече френската култура, той пра- икономики и обществената сигурност.
ви съпоставка между нея и египетските тради1.2. Ситуацията, в която националните реции, сред които живеел и които спазвал. Също шения на дадена държава не са вече достоятака и завършилият университета “Ал Азхар” ние единствено на жителите й, а приеманеизвестен религиозен реформист Рифаат Рафи то им е част от един по-пространен процес,
Тахтауи, след като се завръща от Париж през в който сериозно участие взимат елементи
втората половина на ХІХ век, изразява възхи- извън пределите на страната. Така избранищението си от западната цивилизация и френ- те представители, които са упълномощени да
ския начин на живот и в своите книги пише ръководят държавните дела на дадена страза Запада без сянка на презрение или шови- на, стават подвластни на една глобална сиснизъм. Религиозният и обществен реформатор тема с нейните разчети, интереси и специалМохамед Абду един ден заявява, че е оставил в ни закони, които невинаги се съобразяват с
страната си мюсюлмани без ислям, а във Фран- националните интереси, дори често са в проция е намерил ислям без мюсюлмани! С тези тиворечие с тях.
думи той иска да изрази задоволството си от
1.3. Подкрепа и закрила на културното разевропейския морал и положителните му стра- нообразие и премахването на националните
ни като честност, искреност и непринуденост, пространства, които позволяват на това разкоито сякаш са проявление на истинското уче- нообразие да продължава да съществува. Чувние на исляма.
ството на “недостиг на въздух”, от което започИнтерпретирайки историческите връзки и наха да страдат много култури, произтича от
приемственост между световните култури, съ- хегемонията на един културен модел над све-

“
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“

Х егемонията не може
да породи диалог, тъй
като тя е негов антипод – доминиращият се стреми да проектира собствените
си схващания и да ги наложи
под различните им форми –
политически, икономически,
културни и др.

та и опитите да бъде наложена присъщата му
ценностна система, както и налагането на тези
ценности за основа на критериите за изостаналост или цивилизованост.
2. Така поставеният като заглавие призив “диалог между културите”, се нуждае от друга
формулировка, която да бъде: съгласие и освещаване на “културата на диалога”, произтичаща от принципите на свобода, демокрация
и зачитане на човешките права, т.е. водещите
диалога да бъдат равнопоставени и този диалог да започне върху основата, че всички
ние сме “съседи в един и същи свят”. Оттук следва, че водещите диалога имат правото,
пълното право да се стремят към реализиране
на свободата и благоденствието, както и да се
радват на справедливост и човешка солидарност посредством личностно пробуждане, независещо от външно опекунство,
хегемония и високомерие.
Истинският диалог изисква няДиалогът, който води до разбирателство между народите и до
колко фактора, най-важните
културно и политическо признаот които са страните, участване на другия, не може да бъде
ващи в диалога, да приемат различнонищо друго освен цивилизационен
диалог, който да върви по пътя на
то и да осъзнаят, че диалогът има две
историческата и културната блинива. Първото ниво е вътрешно – едназост.
та цивилизация трябва сама да при3. Значимостта на темата за
“култура на ненасилието” произдобие облика на надежден събеседник.
тича от това, че призивът за диаВторото ниво е външно и е насочено
лог между културите или за диалог
към другите участници. И двете нива
между цивилизациите и религиите, се превърна в общ знаменател
са разнолики – Западът не е неделимо
в позициите на множество кулцяло, нито пък Изтокът.
туролози, политолози, богослови

“
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и интелектуалци от целия свят. Този призив
вече не е интелектуална прищявка, а съдбоносна необходимост, встъпление към прекратяването на пристъпите на пагубно насилие и
поемането по пътя на мирния напредък и на
демократичното развитие.
Важното в случая е, че това е отправната
точка в изграждането на убеждението сред повече прослойки на Запад за необходимостта
всяка една култура да бъде разглеждана
в светлината на собствените й стандарти и без надменност. Убеждение в това,
че почитта към всички култури трябва
да е еднаква, тъй като всяка култура има
своите компоненти, специфични особености и възможности, които заслужават
уважение
4. Постигането на диалог между културите е основна цел на хората в тяхното бъдеще.
Това е възможността народите да гледат един
на друг по високохуманен начин, основан на
взаимното опознаване, а не на враждата. Това
е алтернативата на насилието и грубата доминация. Това е дългосрочен и отговорен проект.
Истинският диалог изисква няколко фактора,
най-важните от които са страните, участващи
в диалога, да приемат различното и да осъзнаят, че диалогът има две нива. Първото ниво е
вътрешно – едната цивилизация трябва сама
да придобие облика на надежден събеседник.
Второто ниво е външно и е насочено към другите участници. И двете нива са разнолики
– Западът не е неделимо цяло, нито пък Изтокът.
Хегемонията не може да породи диалог,

Позиция
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И стинското опознаване на другия и на
културата му може
да доведе до утвърждаването на положителната толерантност спрямо другите, а
не просто на неутрална толерантност.

Така диалогът предоставя големи възможности за разбирателството между
обществата и допринася за оплодотворяването на културите, което тук наричаме
“цивилизационно взаимодействие”.
6. Диалогът между народите и културите
изисква уважение към другия и същевременно
самоосъзнаване и самоуважение. Да уважаваш
другия на първо място означава да го познаваш, понеже той не би могъл да бъде възприеман за друг, без да е извършено някакво сравнение. На второ място, да уважаваш някого
означава да го слушаш, да си сътрудничиш с
него и да не взимаш решения от негово име.
На трето място, не трябва другият да се възприема като противоположност. На четвърто
място, диалогът между културите трябва
да се води благоразумно и с кротост, тъй
като неговият най-голям враг е надменността. Всяка цивилизация и всеки народ
могат и трябва да се гордеят с това, което са
постигнали и представили пред света. Затова
всяка общност трябва да бъде самокритична
– това е задължение на която и да било култура, на всяко едно общество и на всяка религия.
В тази ключова област, която представлява начинът, по който гледаме на себе си, има твърде

тъй като тя е негов антипод – доминиращият
се стреми да проектира собствените си схващания и да ги наложи под различните им форми
– политически, икономически, културни и др.
5. Диалогът предполага наличието на минимум общи познания и се основава единствено
на защитата на всеобщи, универсални ценности. Ценностите, които формират условията за
воденето на този диалог и за неговото поддържане в наши дни, не са нищо друго освен идеите, които съвременната цивилизация е възприела и е задълбочила познанието ни за тях.
Тези ценности са свободата, справедливостта и равенството на хората и народите. Това означава, че диалогът не
се води в полето на национални или
културни специфики, а в рамките
на общоприети принципи, норми и
Диалогът трябва да има за
ценности, които са разглеждани от
цел общата полза за всички
народите като общ знаменател на
всички или поне на повечето човешнароди, които го водят. Всички общности.
ки заедно трябва да положат усилия,
Както в случая с международноза да осъществят един грандиозен цито културно сътрудничество, то като
цяло диалогът трябва да изведе на
вилизационен акт – коригиране на попреден план идеите и ценностите, когрешните представи, които тегнат
ито могат да осигурят условия на мир
над обществата и възпрепятстват
и приятелство, и да се дистанцира от
всякакви прояви на враждебност при
сътрудничеството, сближаването,
заемането на позиция и изразяването
разбирателството и общуването.
на мнение. Диалогът трябва да има за
Така диалогът предоставя големи
цел общата полза за всички народи,
които го водят. Всички заедно трябва
възможности за разбирателството
да положат усилия, за да осъществят
между обществата и допринася за
един грандиозен цивилизационен акт
оплодотворяването на културите,
– коригиране на погрешните представи, които тегнат над обществата
което тук наричаме “цивилизациони възпрепятстват сътрудничеството,
но взаимодействие”.
сближаването, разбирателството и
общуването.

“
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З а да успеем да постигнем
целите на диалога, трябва да
обединим усилията си в борбата с бедността и да подобрим
нивото на световното образование, което би улеснило разбирането
на другия. Ние трябва да направим
това в името на солидарността,
на справедливостта и дори на логиката. Въпреки че е погрешно и
опасно да се направи пряка връзка
между тероризма и мизерията, то
очевидно е, че има връзка между
тероризма и нетолерантността,
която процъфтява върху почвата
на невежеството, унижението, репресиите и мизерията.

много неща, които все още не са осъществени.
Истинското опознаване
на другия и на културата му може да доведе до
С ближаването на общностите не
утвърждаването на полосе осъществява посредством сближителната толерантност
жаване на доктрините им, ценспрямо другите, а не просто на неутрална толерантностните им системи или специфичните
ност.
им културни референти. Нито пък се осъВ настоящата ситуация
ществява посредством отслабването на
различните световни културни организации усещат
това, което те възприемат като тяхна
нуждата от добра обосновспецифична особеност. Сближаване межка и регламентиране на
ду народите се случва посредством спопотребностите на универсализма независимо от
деляне на повече референти и освобожразличията в стандартите
даването им от пълната зависимост от
и дефинициите за този
собствените им исторически културни
универсализъм. Днешният свят е поставен в общи
обусловености. Така се създават повече
референтни рамки, извън
възможности за разнообразяването на
които вече не излиза нито
тези референти, при което отварянето
една политическа или
културна структура. Найкъм другия се превръща в обогатяване на
известният пример е вседушата, а не в обедняването й.
общият морален договор,

“
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върху който се базира световният ред,
тоест Хартата за правата на човека,
приета от ООН.
За да успеем да постигнем целите
на диалога, трябва да обединим усилията си в борбата с бедността и да подобрим нивото на световното образование, което би улеснило разбирането на
другия. Ние трябва да направим това
в името на солидарността, на справедливостта и дори на логиката. Въпреки
че е погрешно и опасно да се направи
пряка връзка между тероризма и мизерията, то очевидно е, че има връзка
между тероризма и нетолерантността,
която процъфтява върху почвата на
невежеството, унижението, репресиите и мизерията.
7. Сближаването на общностите не
се осъществява посредством сближаване на доктрините им, ценностните им
системи или специфичните им културни референти. Нито пък се осъществява
посредством отслабването на това, което
те възприемат като тяхна специфична
особеност. Сближаване между народите се случва посредством споделяне на
повече референти и освобождаването

Позиция
им от пълната зависимост от собствените им исСветът би могъл да стане свидетел на поветорически културни обусловености. Така се съз- че толерантност между културите, която да се
дават повече възможности за разнообразяването основава на познанието и разбирането на тези
на тези референти, при което отварянето към култури, на причините за съществуването им,
другия се превръща в обогатяване на душата, а значението на символите им и поведението и
не в обедняването й. Същността, ядрото на цен- ценностите, произтичащи от тях. Толерантносттралните култури отхвърля всички елементи, ко- та ще се превърне в един от значимите модели
ито й противоречат, превръщайки по този начин на бъдещето въпреки разликата в гледните точедна култура в пленник на собствената й мрежа ки, начина на мислене, поведението и вярванияот схващания, която я държи далеч от историче- та. Това е един от важните показатели, че ценноските промени, защото същността на различието стите на бъдещето ще бъдат по-скоро позитивни
прави тези елементи нейни действени съставни и активни, отколкото отрицателни и емоционалчасти и представлява аспект от противоречията ни. Погледът ще бъде насочен напред към бъдеи със самата нея, и с другите.
щето, а силите на напредъка, успеха и постиже8. Диалогът между културите означава включ- нията ще бъдат по-уважавани от погледа назад,
ването на целия жизнен опит в разглеждането, възхваляването на миналото и обвързването с
вникването и съпричаснего или от примиретието към виденията на
нието и съгласието
цивилизациите, били
със състоянието на
Ц елта на диалога е
те големи или малки,
нещата. Това обаче
достигането в крайна
при проучването на нене означава отричащата, загубени от хоране на културното насметка до съгласие за
та в хода на историята,
следство, а по-скоро
формирането на хармонична
и при откриването на
преосмислянето му и
група от глобални ценности,
всичките скрити възсъживяването му поможности, които са се
средством изтъкванекоито да се съобразяват със
проявявали сред нато на положителните
съзидателното човешко мнородите, техните езици,
му страни, които догообразие
и
в
същото
време
религиите, изкуствата
принасят за развии науките.
тието на човешката
се стремят към концентриДиалогът
между
цивилизация.
рането върху общия знамекултурите трябва да
Не културите
нател между всички световбъде воден от универсе сблъскват, а
ситетите, интелектуалполитиките се бони култури.
ните клубове, изследорят за надмощие.
вателските центрове,
Културите се пренеправителствените и частни организации, тъй плитат и допълват една друга, но интересите са
като в повечето случаи правителствата дейст- различни. Може би Израел е най-ясният приват, водени от собствените си политически ин- мер, който познаваме за покриването на интетереси. Често отношенията между управлява- ресите и домогванията с религиозна покривщите са далеч от каквито и да било културни ка и исторически измислици. Това се прави с
съображения и невинаги се определят от при- ясно съзнание и преднамереност, защото има
ятелството или враждата между народите им, а кой да подкрепя израелците при окупиранеот вечните им интереси. Затова правителствата то на чужда земя, да оправдава агресията над
водят диалог, зависещ от интересите, а не диа- палестинския народ и да приема нарушаванелог между културите.
то на правата на арабите и оскверняването на
Целта на диалога е достигането в крайна техните светини – с опора на стратегическия
сметка до съгласие за формирането на хармо- дисбаланс в разпределението на силите и чрез
нична група от глобални ценности, които да се възползване от “случайни” международни съсъобразяват със съзидателното човешко много- бития и преднамерена смесица между терориобразие и в същото време се стремят към кон- зъм и легална съпротива спрямо чуждото прицентрирането върху общия знаменател между съствие.
всички световни култури.
(Със съкращения)

“
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Религии

Шейх Абдула ибн Сюлейман ал Маниа:

Позволено е на християнина да се
моли в джамията, а на мюсюлманина
да влиза в църковния храм

30

Шейх Абдула ибн Сюлейман ал Маниа,
който е член на Съвета на улемите в Саудитска Арабия, издаде фетва, която разрешава на
мюсюлманите да влизат в християнски църкви, за да ги разгледат,
и позволява на християните да се молят
във всички джамии
освен в „Масджид ал
Харам”.
Това стана ясно от
издадена от бюрото
на шейх Ал Маниа
декларация, която бе
разпространена от саудитските медии заедно с обяснения и напътствия.
„Ако един мюсюлманин влезе в църква
на „хората на писанието”, за да я разгледа
или да се запознае с
ритуалите, които се
провеждат в нея, това
не е забранено. Резултатът от подобно деяние може до доведе до
увеличаване на вярата на мюсюлманина в
Аллах като Господ и
Бог и до нарастване на
неговата благодарност
и признателност към Аллах, загдето го е подчинил на исляма и го е отдалечил от невежеството за Аллах и заблудите, които са присъщи
на „хората на писанието” – твърди шейхът.
„От историята на исляма се знае, че веднъж
Омар ибн ал Хаттаб, когато дошло време за молитва, бил близо до църквата “Свето Възкресение” в Ерусалим. Посочили му да влезе да се

помоли в нея, но той се въздържал да направи това, опасявайки се, че придружаващите го
мюсюлмани ще притеснят молещите се в църквата християни. Тогава бил упътен до джамия,
която се намира до
църквата, и там се
помолил заедно със
своите придружители. Тази джамия
все още съществува
под името „Джамията на Омар” и аз
съм се молил в нея.
Омар, въздържайки се да не влезе в
църквата, не е казал, че не може да
се влиза в нея.
На нас ни е позволено да влизаме
в техните църкви в
знак на уважение
по време на проповед, а на тях им е
позволено да влизат в нашите джамии с изключение
на „Масджид ал Харам”, за да ги разгледат и да се помолят. Пратеникът
на Аллах, Аллах да
го благослови и с
мир да го дари, е позволил на християните от
Наджран да влизат в неговата джамия и да водят разговори в нея. Когато настъпило времето
им за молитва, те попитали Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари,
дали може да се помолят в джамията и той им
разрешил” – разяснява шейхът.
(Из арабския печат)

Религии

Мюсюлманин отключва и заключва
портите на църквата на Божия гроб
още от времето на Саладин
Всеки ден в продължение на 30 години палестинският мюсюлманин Уаджих
Якуб Нусейба е натоварен със задачата да
отключва и заключва портите на църквата на Божия гроб в Ерусалим. Ключовете се пазят от мюсюлманската фамилия
Джауда и се предават от поколение на поколение.
Височината на портите е около пет
метра, а широчината им е три метра. Направени са преди 199 години, през 1808
г., след избухнал в църквата пожар.
За да отключи високите порти, Нусейба използва стълба. Често през деня той
си почива, седейки на стар дървен стол
вътре в самата църква близо до дясната
врата, която се намира срещу водещите към Голгота стълби.
Всяка година на Великден Нусейба облича
своята елегантна униформа, в която придобива
внушителен вид, и заключва портите от вътрешната им страна, за да може патриархът на Ерусалим и тези, които са с него, да започнат церемонията. Залата е пълна с обикновени туристи
и чуждестранни посланици, а шумът е толкова
силен, че заглушава молитвите на патриарха и
митрополитите, които са облечени в черни одежди със златна везба. След края на отслужената
от патриарха меса започва да свири църковният
орган и Уаджих Нусейба отваря портите, към които се втурват хората отвън и тези вътре.
Преди това, на Велики четвъртък, Джауда и
Нусейба отиват при католическия патриарх, за
да се присъединят към сутрешното шествие на
Римокатолическата църква. По време на прехода един от свещениците носи ключа на църквата
на Божия гроб. Когато достигнат до портите, той
предава ключа на един от членовете на фамилията Джауда, който от своя страна го предава на
Уаджих Нусейба, за да отвори портите.
На Разпети петък Джауда и Нусейба взимат
участие в шествието на Източноправославната църква, като процедурата с предаването на
ключа се повтаря.

Цялата процедура се повтаря и в събота,
когато шествието се извършва от Арменската
църква. Нусейба смята, че предаването на ключа по този начин, с участието на три християнски деноминации, е „свидетелство и символ за
това, че ние не сме взели ключа от християните
насила” и добавя, че когато отваря вратата, той
„не представя само своята фамилия, а арабите и мюсюлманите”. Според него „израелските
власти се опитват да намерят начин да вземат
ключа и да отговарят за църквата „Възкресение Господне”.
В обръщение към медиите „секретарят на
ключа за църквата „Възкресение Господне”
Абдел Кадер Джауда заяви, че при превземането на Ерусалим Саладин е забелязал, че има
неразбирателства между християнските деноминации, и е решил да повери ключа за църквата „Възкресение Господне” на мюсюлманско
семейство, а Нусейба уточнява, че става дума
за неговата фамилия.
Строежът на църквата „Възкресение Господне” започва по заповед на византийската царица Елена, за която се смята, че по време на
посещението си в Ерусалим е намерила парче
от кръста, на който бил разпънат Исус Христос.
Сградата е завършена през 336 година.
(„Изток-Запад”)

31

Идеологии

Християнският ционизъм
Мухаммад
ал Маншауи –
Вашингтон
Голяма част от европейските преселници
в Северна Америка донасят със себе си фундаменталистка
протестантска идеология,
която преди това неуспешно се опитват да
приложат в техните общества. От самото първоначално
заселване на Новия
свят през XVII век
фундаменталистките протестантски
възгледи изиграват
голяма роля за формирането на младата държава.
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Протестантството
бива силно повлияно от
юдаизма, което довежда
до създаването на връзка
между тях. А между ционизма и протестантския
фундаментализъм тази
връзка е още по-силна.
Протестантството
в
Съединените щати има
две отличителни особености, чрез които може
да се разбере същността на
християнския ционизъм:
1. Фундаментализъм.
2. Евреизиране на протестантските фундаменталисти.
Още преди създаването
на Държавата Израел християните ционисти вярвали
в необходимостта еврейският народ да се завърне в
обещаната му земя в Палестина и в създаването на еврейска държава, която да е

предзнаменование за второто пришествие на Христос и
слагането на началото на хилядогодишното му царуване
на земята.
Идеята за завръщането на
евреите в Палестина е крайъгълният камък на християнския ционизъм, а идеята за
създаването на “национално
огнище на евреите в Палес-

близо 130 милиона членове
от целия свят.
Християнският ционизъм
може да се дефинира като
“християнство, което поддържа ционизма”, а неговите последователи се наричат
“християни ционисти”.
Накратко идеологията на
тази общност се изразява в
необходимостта да бъде оказана помощ, за да се
сбъднат божиите пророчества чрез подкрепянето на Израел.
Християните ционисти искат юдейският
храм да бъде построен на мястото, което в наши дни заема
джамията “Ал Акса”.
Според тях това ще се
случи, ако Израел си
осигури властта над
цяла Палестина в качеството й на обетованата земя. Освен това
те смятат, че след като
това се случи, божията
благословия ще бъде
дадена на целия свят.

Възникване

тина”, в която протестантите
вярвали още преди самите
евреи да повярват в нея, е
най-важната връзка между
двете общности.
Самият термин “християнски ционизъм” не се споменава често преди деветдесетте години на миналия век.
Тази религиозна общност се
смята за един от клоновете
на общността на протестантите евангелисти, която има

Християнският ционизъм възниква в Англия
през XVII век, когато се обвързва с политиката и особено с представата за еврейска
държава, която да е потвърждение на пророчествата от
Светото писание. След това
намира почва и в Съединените щати, където приема ясни
и устойчиви политически
измерения и се превръща в
международно явление, което се изразява в оказването
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на пълна подкрепа на еврейския народ в Палестина.
Корените му представляват религиозно течение от
първи век след Христа, което
се нарича “миленарианизъм”.
Миленарианизмът е религиозно учение, което възниква
в средите на християните от
еврейски произход. Те вярвали, че Христос ще се завърне
на този свят, обграден от светии, и ще властва в продължение на 1000 години.
Според някои християнски теолози мисията на еврейския народ е приключила с идването на Христос,
разселването на евреите от
Палестина е тяхното наказание за разпъването на Христос на кръста, а Палестина е
наследството на Христос за
християните. Обаче със започването на Реформацията
в Европа през XVI век започва да се вярва, че “евреите
са богоизбран народ” и че
има библейско пророчество,
според което евреите ще се
завърнат в Палестина. След
Реформацията протестантите
свързват второто пришествие
на Христос с необходимостта
от създаването на еврейска
държава в Палестина.
През XIX век сред привържениците на християнския
ционизъм настъпва разкол и
възникват две негови школи
– британска, според която евреите ще приемат християнството, преди да се завърнат
в Палестина, и американска,
според която евреите ще се
завърнат в Палестина като
евреи и след това ще приемат
християнството.
Начело на американската
школа застава ирландският
проповедник Джон Нилсън
Дарби, който е считан за духовния баща на американ-

ския християнски ционизъм.
В
продължение на 60
години
Дарби проповядва
своята интерпретация
на
Библията, написвайки множество книги, в
които разяснява вижданията
си за второто
пришествие на
Христос и миленарианизма. Освен това
Дарби посещава Съединените
щати шест пъти
и се превръща в
известен проповедник с голям
брой последователи, най-известните от които са проповедникът Дейвид Моуди,
известен с разпространяването на учението за “богоизбрания народ”, Уилям Юджийн
Блакстън, който през 1887
г. написва книгата “Христос
дойде” и в която разяснява
правото на евреите да се завърнат в Палестина според
това, което той е прочел в
Тората. Най-крайният привърженик на християнския
ционизъм обаче е Сайръс
Скофийлд, който през 1917
г. съставя “Библейски справочник на Скофийлд”, който
се превръща в основния източник за последователите
на учението на християнския
ционизъм.
Един от най-известните
политици, които допринасят
за разпространяването на
християнския ционизъм, е
членът на британския парламент лорд Шафтесбъри (1818-

1885). Той бил консервативен християнин и поддържал
близки връзки с британските
политици от средата на XIX
век. През 1839 г. Шафтесбъри
пише в статия, публикувана
в Quarterly Review, че “трябва
да подкрепим масовото завръщане на евреите в Палестина, за да могат отново да се
занимават със скотовъдство в
Самария и Галилея”. Това се
случва 57 години преди появата на световното ционистко
движение. Лорд Шафтесбъри
е първият, който описва евреите и Палестина като “народ
без отечество... и отечество
без народ”.
Теодор Херцел се счита за
основател на съвременния
ционизъм и за първия човек,
употребил термина “християнски ционизъм”. Той дефинира християните ционисти
като “християни, които подкрепят ционизма”. След това
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терминът претърпява развитие и придобива религиозно
измерение, като християните ционисти се превръщат в
“хора, които помагат на Бог
да осъществи пророчествата
си посредством оказване на
подкрепа на съществуването
на Израел, вместо да му помагат да осъществи евангелската си програма посредством тялото Христово”.
Самият Теодор Херцел бил
националист и секуларист и
публично заявил готовността си да приеме заселването
на евреите в Уганда, Ирак,
Канада или дори в Аржентина, но християните ционисти
вярвали, че Палестина е истинското отечество на евреите и смятали завръщането
им там за необходимо условие за завръщането на Хрис-

тос и поради това критикували отстъпчивата позиция на
Теодор Херцел.

Проектът за
възстановяване на
еврейския храм
Ционизмът и християнският ционизъм се обединяват
около “проекта за възстановяването на еврейския храм
на мястото, на което сега се
намира джамията “Ал Акса”.
Целта, която двете движения
си поставят, се изразява в
налагането на еврейски контрол над цяла Палестина под
предлог, че тя е обетованата
земя, което от своя страна ще
доведе до божията благословия за целия свят.
Убежденията на това движение са преведени в нача-

лото на 1917 г. с издаването
на “Декларацията Балфур”,
която “подкрепя идеята за
създаването на еврейско национално огнище в Палестина” – идея, която е приета
радушно от американските
протестанти, за които осъществяването й се превръща
в религиозен дълг.
В християнския ционизъм се забелязват три отделни движения, които се обединяват от това, че и трите
се основават на тълкувания
на Стария завет. Въпреки
различията и противоречията помежду им те са обединени от буквалния прочит
на Тората и вярата в необходимостта да се помогне на
Израел.
1. Движение, което се
интересува от проблема

Кой от посочените по-долу отговори отразява най-точно отношението
ви към християнския ционизъм, определен като вярване, че Израел
трябва да получи всички обещани земи, включително Ерусалим,
за да съдейства за второто пришествие на Месията?
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Ционизмът и християнският ционизъм се обединяват около проекта за възстановяването на еврейския храм
на мястото, на което сега се намира джамията “Ал Акса”.

за настъпването на края
на света и индикаторите
за това.
2. Движение, което се
интересува от проблема
за сближаването с евреите заради Христос.
3. Движение, което концентрира усилията си върху защитаването на Израел, благославянето му и
подкрепата му с всички
сили.
Най-важните общи черти
между християнския ционизъм
и ционизма могат да бъдат обобщени в три основни точки:
1. Общите юдео-християнски традиции.
2. Юдео-християнските
морални ценности.
3. Моралното обвързване с оказването на подкрепа за Израел.
Идеологията на христи-

янския ционизъм се интерпретира като политика, подкрепяща Израел, а такава
политика изисква създаването на организации и учреждения, които да работят
усърдно за постигането на
поставените цели. Поради
тази причина движението на
християнския ционизъм основа множество институции
като Християнско-израелски
комитет за общите отношения и Национална юнионистка коалиция за Израел,
чиито цели са да се застъпват
за Израел пред различните
американски политически и
неполитически институции.
Има близо 40 милиона
последователи на християнския ционизъм само в Съединените щати, като броят
им нараства във всички прослойки на американското об-

щество. Освен това християните ционисти разполагат с
близо 100 телевизионни канала и 1000 радиостанции,
като за проповядването на
християнския ционизъм работят близо 80 000 проповедници.
Влиянието на движението достига до американските
политици до такава степен,
че някои лица в Белия дом
публично заявяват своята
обвързаност с движението.
Бившите американски президенти демократът Джими
Картър и републиканецът Роналд Рейгън са едни от найвярващите в принципите на
християнския ционизъм.
Текстът е преведен от
http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/BF802182-89DF-432CB5FA-728AEB6A5878.htm
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Враждебното слово

-

април

-

● В. „24 часа”, 9 април 2007 г., заглавие „Ром без книжка премаза две
жени”.

?

Въпрос (вместо коментар): Това ли е
единственият български гражданин, който,
шофирайки без книжка, е причинил трагедия на пътя?

● В. „Капитал”, бр. 15 от 13 април 2007 г.:
”Google и United States Holocaust
Memorial Museum стартираха нова
инициатива, чрез която да покажат на света това, което обикновено виждат само политиците
и военните в няколко държави - сателитни снимки на една зона, разположена в Африка, между Судан и
Чад. Зоната се нарича Дарфур, конфликтът между местните жители (християни) и правителството
на Судан (мюсюлмани) продължава
с години, а снимките са доказателство за нещо, което обикновено се
нарича геноцид.” И т.н.

?

Два въпроса (вместо коментар): Известен ли е на написалия информацията
стандартът за проверка на
фактите? Известно ли е на
написалия информацията, че

36

незнанието често поражда
или подхранва фобии и негативни нагласи?
(В конфликта в Дарфур
враждуват мюсюлмански общности. За Дарфур сп. „ИзтокЗапад” писа в брой 2 – Дарфур:
Постижим ли е мирът?)
● Глас от къщата на “ВИП
брадър”. В. Райкова, самоидентифицираща се като водеща на
най-рейтингово предаване, след
номинирането й за изгонване:
„Ще видим кого ще изберат българите – една омъжена жена или
един гей?”

?

Два въпроса (вместо коментар): Известно ли е на водещата какво означава хомофобия?
Допустима ли е употребата
на враждебно слово на основата на сексуална ориентация?
(Тук, разбира се, подминаваме темата защо българите
одобряваха десетократно повече „гея” пред „омъжената
жена”...)

Имена от вековете

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад
ал Бируни
Петър Ценов
Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал Бируни е един от най-изтъкнатите учени от златния
период на математиката и природните науки в
исляма (Х-ХІ век). Роден е на 4 октомври 973 г.
в Хорезм (днешен Узбекистан), където прекарва детството си и получава солидно за времето
си математическо и философско образование.
Изучавал арабски език и ислямско право, а покъсно научил гръцки, сириакски и санскрит.
Краят на Х век и началото на ХІ век е период на резки политически промени в ислямския
свят. В родното място на Бируни бушуват граж-

“

По време на посещенията си в Индия ученият
натрупва материалите за един шедьовър – неговият фундаментален труд
“Книга за Индия” (Китаб ал
Хинд), който е първото задълбочено арабско изследване
на индуската цивилизация. В
завършения през 1030 г. труд
Бируни помества детайлно
научно-критическо описание
на бита, културата и науките на индусите и излага тяхната религиозно-философска
система. Произведението е
толкова пълно, че се превръща
в неизменен източник за написаното впоследствие относно
религиите и философиите на
Индия.

дански войни. Хорезм е бил част от Саманидската империя, която е управлявана от Бухара. През 1017 г. Хорезм е завладян от султан
Махмуд от Газна (999-1030). Привлечен от
личността на султана, Бируни го придружава при похода му в Индия. В продължение на
двадесет години Бируни има възможността
да посещава тази страна и да изучи индуската философия, математика, география и религия от пандитите, на които от своя страна
той преподавал гръцките и арабските научни
достижения и философии. По-голямата част
от живота си обаче ученият прекарва в научна дейност в Газна, където през 1048 г. умира
на 75-годишна възраст.
Бируни е съвременник на прочутия Ибн
Сина (Авицена) и се знае, че е водил кореспонденция с него, която свидетелства, че той
е бил не само основоположник на геодезията, отличен математик и астроном, географ
и лингвист, но също и философ, който е бил
добре запознат с произведенията на Платон
и други гръцки философи. Езиковите му познания му помагат да се запознае със съществуващите научни трудове в дадена област и
да насочи усилията си там, където има нужда
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от нововъведения. По този начин научната ра- щата и техните разновидности, и книгата “Пабота на Бируни, съчетана с тази на други мю- танджали”, в която е описано какво се случва с
сюлмански учени, поставя основите на съвре- душата, след като напусне тялото.
менната наука.
След смъртта на султан Махмуд (1030 г.) на
Научното наследство на Бируни се състои от султанския трон се възкачва синът му Масуд,
около 150 съчинения по математика, астроно- който щедро дарява на Бируни от своите бомия, география, минералогия, история, етно- гатства. Така през тези години Бируни написграфия, фармакология, езикознание, филосо- ва своя монументален труд, посветен на султан
фия и др. Повечето от неговите съчинения са Масуд - “Ал Канун ал Масуди”, който за космонаписани на арабски език, няколко са на пер- графията и хронологията е подобен на “Канун”
сийски, макар че нито единият, нито другият му е майчин.
Особено много обича арабския
език, тъй като на него са били
Неговата “Книга за скъпоценнипреведени и калиграфски изпите камъни” (Китаб ал джауахир)
сани книги за всичките науки, с
е най-старият трактат по микоито любознателният учен се
запознава с интерес.
нералогия, написан на арабски език. Тя
Бируни има големи заслуги
е смятана за най-пълния средновековен
за развитието на науката. Той
текст по минералогия. В нея ученият
открива седем различни начина за определяне на положеописва свойствата на редица скъпоценнието на севера и юга, а също
ни камъни, като дава да се разбере, че е
и математически техники за
използвал една изключителна документочно изчисляване на началото на годишните сезони. Изутация, обхващаща литературата по
чава движението на Слънцето
минералогия на Гърция и Индия, както и
и подробно описва слънчевото
тази на Иран и исляма.
затъмнение от 8 април 1019 и
лунното от 17 септември 1019 г.
Освен това изобретява няколко
астрономически инструмента.
Няколко века преди останалата част от света Бируни заявява, че Земята се на Авицена за медицината и който не е останал
върти около оста си и доста точно изчислява непреведен на латински, за да достигне същата
радиуса на земното кълбо. Той заявява, че ско- известност като последния. В произведението
ростта на светлината е невъобразимо по-голя- са поместени тригонометрични теореми, редица въпроси, свързани с астрономията, и колекма от скоростта на звука.
По време на посещенията си в Индия уче- ция от двадесет и три наблюдения на равноният натрупва материалите за един шедьо- денствия.
Неговата “Книга за скъпоценните камъни”
вър – неговият фундаментален труд “Книга
за Индия” (Китаб ал Хинд), който е първото (Китаб ал джауахир) е най-старият трактат по
задълбочено арабско изследване на индуската минералогия, написан на арабски език. Тя е
цивилизация. В завършения през 1030 г. труд смятана за най-пълния средновековен текст по
Бируни помества детайлно научно-критическо минералогия. В нея ученият описва свойстваописание на бита, културата и науките на ин- та на редица скъпоценни камъни, като дава да
дусите и излага тяхната религиозно-философ- се разбере, че е използвал една изключителска система. Произведението е толкова пълно, на документация, обхващаща литературата по
че се превръща в неизменен източник за на- минералогия на Гърция и Индия, както и тази
писаното впоследствие относно религиите и на Иран и исляма.
Други известни произведения на Бируни са
философиите на Индия. В допълнение Бируни споменава, че е превел от санскрит книгата съчинението “Хронология на древните наро“Сакая”, която разглежда сътворяването на не- ди”, в което ученият събира и описва всичките
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Имена от вековете
известни по негово време календарни систе- текстове, но предимно за да задоволи благоми на различните народи по света; огромният честивите желания на своите покровители. Не
трактат по математика, астрономия и астроло- демонстрира предразсъдъци спрямо никоя регия “Китаб ат тафхим” и трактатът му по фар- лигия, но често критикува постъпките на помакология “Китаб ас сейдалия”. За съжаление следователите на дадена религия. Например
част от неговите произведения, сред които и арабските завоеватели на Хорезм унищожават
няколко философски трактата, са загубени.
множество древни ръкописи – постъпка, която
За разлика от трудовете на много други уче- е разглеждана от обичащия книгите и знанини съчиненията на Бируни разкриват много за ето учен като истински грях. В съчинението му
личността на своя автор. Макар че само около за Индия той мимоходом споменава християнедна пета от съчиненията му са достигнали до ската доктрина за даването на прошка по следнаши дни, те дават ясна представа за жизне- ния начин: “Според мен това е една достойна
ния му път и неговия характер. Бируни е бил философия, но не всички хора на този свят
изключително проницателен наблюдател и са философи... Наистина, откакто Константин
изявен привърженик
Победоносният стана
на експерименталния
християнин, както меметод.
чът, така и камшикът
Опитът ми в астроБируни се придърпродължиха да се приномията и геометрижал към деизма, но
лагат редовно.”
го съчетавал с убеждеБируни е мюсюлята и физическите
нието за вечността на
мански
учен, който
експерименти, които провесвета, Според него сичерпи както от духовдох, ми показаха, че трябва
лата на природата се
ните наставления на
заключава в изменеисляма, така и от научда съществува Разум с безнието на битието. Бините си изследвания. В
крайна мощ. Откритията
руни ясно разграничаедно от съчиненията си
ми в областта на астронова научните формули
той пише: “Опитът ми
от религиозните поняв астрономията и геомията ми разкриха, че има
тия. Въпреки множеметрията и физическиневероятно сложни неща във
ството му съчинения,
те експерименти, които
Вселената, които доказват,
посветени на астролопроведох, ми показаха,
гията, Бируни не вярче трябва да съществуче има една творческа систева в тази “наука”, а пова Разум с безкрайна
ма и строг контрол, които
скоро я използва като
мощ. Откритията ми
не могат да бъдат обяснени
средство за набавяне
в областта на астронона необходимото му за
мията ми разкриха, че
като следствие от физичеистински научната раима невероятно сложски и материални причини.”
бота. Бируни отхвърля
ни неща във Вселената,
и алхимията и я смята
които доказват, че има
за псевдонаука. Особеедна творческа система
но се възмущава от пагубните й ефекти върху и строг контрол, които не могат да бъдат обяснеуките и алчните хора, които пропиляват жи- нени като следствие от физически и материални
вота си в преследване на една заблуда.
причини.” Бируни никога не използва работата
Показателен за саркастичното му отношение си, за да постигне слава или власт. Когато султан
към тези, които счита за невежи, е отговорът Масуд му изпраща три камили, натоварени със
му към един богослов, който се противопоста- сребърни монети като благодарност за енцикловя на това, че Бируни използва инструмент за педичното му съчинение “Ал Канун ал Масуди”,
определяне на времето за молитвите, на който Бируни любезно връща султанския подарък с
били гравирани византийските наименования думите: “Аз служа на познанието заради самото
на месеците. Бируни разказва, че му отвърнал: познание, а не за пари.”
“Византийците ядат и храна. Гледай да не ги
Навярно заради този начин на мислене исимитираш в това!”
торията е отредила на Бируни достойно място
Като мюсюлманин той пише и религиозни сред най-великите умове на човечеството. 
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СПИН и близкоизточният
ритуал на обрязването
 Какво показват изследванията  Световната здравна
организация включи обрязването сред превантивните мерки
срещу СПИН  Обичай от времето на фараоните
Мариела Иванова
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Изследвания, проведени в
трите африкански държави
– Кения, Уганда и ЮАР, показаха, че обрязването на мъжете намалява до голяма степен
вероятността от заразяването
им с вируса на СПИН – HIV,
при полов контакт с жена.
От направените изследвания в Уганда става ясно,
че обрязването е предпазило 48% от мъжете, а в Кения
53%. Миналата година от проведените в ЮАР опити, в които взеха участие 3280 мъже,
стана ясно, че обрязването
намалява вероятността от заразяване с вируса на СПИН
с 60%. Това звучи насърчително, като се има предвид,
че през 2006 г. са били регистрирани 4,3 милиона нови
случая, 2,8 милиона от които
на юг от пустинята Сахара.
През март 2007 г. резултатите подтикнаха Световната
здравна организация (СЗО) и
програмите на ООН за борбата срещу СПИН – UNAIDS,
да включат обрязването сред
превантивните мерки срещу
болестта. По този начин беше
съживен религиозният ритуал
на обрязването, познат още по
времето на древен Египет.
Международните експерти
твърдят, че ако бъде приложено обрязването, е възможно да бъдат спасени милиони
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През март 2007 г. резултатите
подтикнаха Световната здравна
организация (СЗО) и програмите на
ООН за борбата срещу СПИН – UNAIDS,
да включат обрязването сред превантивните мерки срещу болестта. По този начин беше съживен религиозният ритуал
на обрязването, познат още по времето
на древен Египет.
хора, особено в Африка. Но
също така те настояват здравните органи да дадат правилна информация на мъжете,
които често пъти смятат погрешно, че обрязването ще ги
предпази 100% от заразяване
със СПИН. Трябва да споменем, че

броят на заразените
със СПИН в света е 40
милиона души
от които 25 милиона са африканци. Процентът на носителите на вируса се е повишил
в различните краища на света
и достигна своя връх в Източна и Средна Азия, както и в
Източна Европа. През 2006 г.
починаха 2,9 милиона души от
болести, свързани със СПИН.
Световната здравна организация и UNAIDS очакват обрязването при африканците да

доведе до намаляване броя на
заразените със смъртоносния
вирус с около 6 милиона души
за следващите 20 години.
Директорът на отдела по
СПИН в Световната здравна
организация Кевин де Кок
смята, че „тези мерки представляват крачка напред в
предпазването от заразяване
с вируса на СПИН, но трябва
да се изчака няколко години,
за да се забележи положителният ефект спрямо болестта”.
Само 30% от мъжете в света днес са обрязани. Повечето
от тях са мюсюлмани. Според
ООН трябва да се предприемат действия от самите държави за улесняване на процеса на обрязване. Разходите по
извършването на операцията
могат да достигнат от 50 до
100 долара на човек, но ООН
предлага обрязването да стане
безплатно.
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Насърчителните резултати от изследванията в Африка предизвикаха Ню Йорк да
вземе насериозно възможността от успех на подобна
стратегия за разпространяване на обрязването сред мъжете в града. Това, което трябва
да се има предвид обаче, е, че
африканските резултати се
ограничават до мъжете, които
практикуват секс само с жени,
а в Ню Йорк сред главните
причини за заразяването от
болестта са хомосексуализмът
и приемането на наркотици
по инжекционен път.
Известно е, че обрязването
е много стар обичай, който е
бил практикуван в древен Египет по времето на фараоните.
То се е наричало Себи.

Един от документите,
датиращ от 2300 г. пр. Хр.
съобщава за обрязването на
120 младежи по време на
един от празниците, които
древните египтяни празнували. Стари изображения
разкриват, че обрязването е
било задължително за всеки човек от мъжки пол, достигнал юношеска възраст, а

операцията се извършвала
от жреците на храмовете.
Гръцкият историк Херодот
(поч. 424 г. пр. Хр.) определял мотива за практикуването на обрязването в
древен Египет като „пазене
на чистота, защото чистотата при тях е много повече
от красотата”. Вярвало се е
също така, че обрязването е
било расов и религиозен белег, с който египтяните се
отличавали от всички други
народи, преди да започнат
да го практикуват множество семито-хамитски племена. Херодот е смятал, че
етиопците са взели ритуала
на обрязването от египтяните, но също така споменава,
че е бил свидетел на същия
ритуал при народ, който населявал район на изток от
Черно море, южно от Кавказ,
чиято поезия наподобявала
тази на египтяните и техните обичаи много приличали
на египетските. Най-вероятно те са били подвластни на
египетския фараон Сезустрес
(Сенусерт). Законът на Мойсей налага обрязването след
излизането на евреите от
Египет според написаното в

Вярвало се е,
че обрязването е
било расов и религиозен белег, с
който египтяните се отличавали от всички други народи, преди
да започнат да
го практикуват
множество семито-хамитски племена.

книгата Битие (17:10), където се казва: „Ето Моя завет,
който трябва да пазите между Мене и вас, и потомците
ти след тебе: всеки между
вас от мъжки пол да бъде обрязван.” Еврейският историк
Флавио Йосиф (поч. около
100 г. сл. Хр.) споменава, че
арабите обрязвали децата си
на 13-годишна възраст, защото Исмаил бил обрязан в
тази възраст.
Част от последователите
на Христос, като апостол Петър например, смятали обрязването за задължително, а
други негови последователи,
повлияни от гръцката култура, изоставили този ритуал и
не заставяли новоповярвалите християни от различните
народи да се обрязват. Пример за това е Павел, един от
апостолите, според когото
водното кръщение е напълно достатъчно, а обрязването
е по избор и принася полза
само тогава, когато е свързано с обрязването на сърцето.
Арабите, следователно и
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“Обрязване”, ок. 1480 г.,
фрагмент от олтара на църквата “Санкт Волфганг” в Париж
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мюсюлманите, започват да
практикуват
обрязването
според примера на Ибрахим
(Авраам), който обрязал Исмаил, така както го практикуват и евреите, като едно от
условията за очистване. По
този начин ритуалът, който
е описан и в мюсюлманските
хадиси, става задължителен
за всяко дете от мъжки пол
независимо от факта, че в самия Коран липсва конкретен
цитат, така както е споменато в Стария и Новия завет. За
разлика от юдаизма, където
осмият ден след раждането
на момчето е определен като

ден за извършване на обрязването, в исляма няма посочено конкретно време. Но
често това става през първите седмици след раждането
на детето, за да се облекчи
болката. Не е за предпочитане обрязването да се отлага
до юношеска възраст, понеже не е позволено „нечист”
(необрязан) да влиза в джамията, а това от своя страна
би довело до пренебрегване
на молитвата.
Ислямските факихи са
против обрязването на жени.
Според тях това е телесен и
душевен тормоз на женския

пол и лишаване от рожденото им право на сексуално
удоволствие. Те смятат, че
обрязването при жените е наследен от фараоните обичай,
разпространен по поречието
на Нил и пренесен в някои
арабски страни. Но в Корана
и Сунната (преданието за живота на Мохамед) няма нищо,
което да налага на мюсюлманите практикуването на този
ритуал. Факихите подкрепят
думите си с това, че Мохамед
не е обрязал дъщерите си.
Известно е още, че обрязването предпазва от заразяване с болести по отделителната система. При
отделянето на урина, пот и
мазнини се създава благоприятна среда за развитието
на бактерии, които довеждат
до полови заболявания в резултат на възпаления. В една
своя статия доктор Робсън
заявява, че „в Америка от
1930 г. до днес са заболели
повече от 60 хиляди души от
рак на пениса, от тях само 10
са обрязани”.
Доктор Фанак, който е написал книга за обрязването,
която е издадена през 1988 г.
в Америка, заяви, че съществуват повече от 60 научни изследвания, според които болестите, предавани по полов
път, се срещат много повече
при необрязаните мъже.
Американската академия
по детска медицина промени
старите си методи и издаде
нови препоръки, в които се
посочва точно и ясно необходимостта от извършване на
обрязване на всяко новородено. Броят на децата, които се
обрязват в Америка всяка година, достигна един милион.
(По материали на арабския
печат, СЗО и Би Би Си нюз)

Знаете ли, че

Двадесетте открития, или как ислямските
изобретатели промениха света
Британският вестник „Индипендънт” писа: От кафето до чековете – мюсюлманският свят ни е дал
редица нововъведения, които считаме за даденост в ежедневието. С
откриването на нова изложба Пол
Валели номинира 20-те най-важни
нововъведения и установява самоличността на гениите, които стоят зад тях.

Историята разказва, че арабин на
име Халид пасял козите си в района Каффа в
Южна Етиопия, когато забелязал, че животните му се оживяват, след като ядат определени
зърна. Той сварил зърната и приготвил първо-

то кафе. Определено първите сведения за напитката са за зърна, изнесени от Етиопия в
Йемен, където суфите я пиели, за да стоят будни цяла нощ за молитви по специални поводи.
До късния XV в. тя пристига в Мека и Турция,
откъдето проправя пътя си към Венеция през
1645 г. Донесена е в Англия през 1650 г. от
турчин на име Пашка Росе, който отваря първото кафене на улица “Ломбард” в Лондон.
Арабската дума кахуа става турската дума кааве, после италианската кафе и след това английската кофи.

Древните гърци смятали, че очите ни
излъчват лъчи като лазер, което ни позволява
да виждаме. Първият човек, който осъзнал, че
светлината влиза в окото, а не обратното, бил
мюсюлманският математик, астроном и физик
Ибн ал Хайтам, живял през X в. Той изобретил
първия фотоапарат без обектив, след като
забелязал как светлината преминава през дупчица в кепенците на прозорците. Колкото помалък е отворът – толкова по-добра картината,
открил той и създал първата камера обскура
(от арабската дума камара – тъмна или лична
стая). На него се признава и заслугата, че е
първият човек, който измества физиката от
сферата на философската дейност към експерименталната.
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се счита за първия парашут, и го спасил от сериозни наранявания. През
875 г. на 70-годишна възраст, след като
усъвършенствал машина от коприна и
орлови пера, той опитал отново, като
скочил този път от планина. Излетял
на значителна височина и се задържал
във въздуха 10 минути, но се разбил
при приземяването. Несполуката го довела до правилния извод, че това се
дължи на факта, че не е дал на изобретението си опашка, която да забави
приземяването. Международното летище в Багдад и един кратер на Луната
са наречени на Аббас ибн Фирнас.

Вид шах се играел в древна Индия, но
играта била развита във формата, която познаваме днес, в Персия. Оттам се разпространила
на запад към Европа, където била въведена от
мурите в Испания през X в., и на изток – чак
до Япония. Думата шах мат на арабски означава: царят умря.
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Хиляда години преди братята Райт
един мюсюлмански поет, астроном, музикант и инженер на име Аббас ибн Фирнас
направил няколко опита за конструиране
на летателна машина. През 852 г. той
скочил от минарето на Великата джамия в
Кордова, като използвал широк плащ, изпънат с дървени подпори. Надявал се да се
понесе като птица. Не успял. Но плащът забавил падането, създавайки онова, което

Миенето и къпането са религиозни
изисквания за мюсюлманите – може би
поради това те усъвършенствали рецептата за сапун, която използваме и до днес.
Древните египтяни имали нещо като сапун, както и римляните, които го използвали по-скоро като помада. Но арабите
били тези, които смесили растителни масла с натриев хидроксид и благоухания
като етерично масло от мащерка. Една от
най-поразителните особености на кръстоносците, смутили ноздрите на арабите,
била, че те не се къпят. Шампоанът бил
въведен в Англия от един мюсюлманин,
който отворил Индийските парни бани на Мохамед в крайморската част на Брайтън през
1759 г. и бил назначен за Хирург по шампоана
на кралете Джордж IV и Уилям IV.

Дестилацията – начинът за разделяне
на течностите чрез разликата в температурата
им на кипене – била изобретена около 800 г.
от най-изтъкнатия ислямски учен, Джабир ибн
Хайян, който превърнал алхимията в химия,
изобретявайки много от основните процеси и
приспособления, които се използват и до днес
– втечняването, кристализацията (захаросването), дестилацията, пречистването, окисляването, кондензирането и филтрирането. Освен
че открил сярната и азотната киселина, той изобретил дестилатора, давайки на света розовата вода и други парфюми и алкохолни спиртове (макар че пиенето на такива според исляма

Знаете ли, че
е харам, т.е. забранено). Ибн Хайян наблягал
на систематичните експерименти и е основоположник на съвременната химия.

Коляновият вал е механизъм, който
превръща кръговото движение в линейно и е
централен за повечето машини в съвременния
свят, сред които двигателят с вътрешно горене.
Едно от най-важните изобретения на механиката в историята на човечеството, той бил създаден от находчивия инженер мюсюлманин
Ал Джазари за повишаване на водата за напояване. Неговата Книга на знанието за находчивите механични приспособления от 1206 г.
показва, че той също е изобретил или усъвършенствал употребата на клапи и бутала, измислил някои от първите механични часовници,
задвижвани с вода и тежести, и бил баща на
автоматизацията. Сред 50-те му други изобретения е секретната брава.

и нормандците, и позволявала строежа на поголеми, по-високи, по-сложни и по-величествени сгради. От мюсюлманския гений били
заети и куполът с ръбове, розетката и техники
за строеж на сводове. Европейските замъци
също били приспособени да копират ислямските – с процепи за стрели на бойните кули,
назъбени парапети и аванпостове. Правоъгълните кули отстъпили пред по-лесно отбраняваните кръгли кули. Архитектът на замъка на
Хенри V бил мюсюлманин.
Много съвременни хирургически
инструменти имат абсолютно същия дизайн
като тези, изобретени от хирурга мюсюлманин
от X в. Ал Захрауи. Неговите скалпели, форцепси, фини ножици за очна хирургия и много от
200-та инструмента, които създал, могат да бъдат разпознати от съвременен хирург. Именно

Ватирането е метод за съшиване на два пласта плат с пласт изолиращ материал между тях. Не е ясно
дали е било изобретено в мюсюлманския свят, или е било внесено там от
Индия или Китай. Но със сигурност
на Запад са го донесли кръстоносците. Те го видели от сарацинските
бойци, които вместо ризници носели
ватирани брезентови ризи, напълнени със слама. Освен вид защита това
се оказало ефективно предпазно
средство срещу ожулванията от металните брони на кръстоносците и
било ефективен вид изолация – до
такава степен, че се превърнало в надомен занаят при по-студен климат
като този на Великобритания и Холандия.

Заострената арка, толкова
характерна за европейските готически катедрали, била изобретение, заето от ислямската архитектура. Тя
била много по-устойчива от заоблената арка, използвана от римляните
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той открил, че катгутът1 който се използвал за
вътрешни шевове, се разтапя по естествен път
(откритие, което направил, когато маймуната
му изяла струните на лютнята му) и че може
да бъде използван също за капсули на лекарства. През XIII в. друг лекар мюсюлманин на
име Ибн Нафис описал кръвообращението –
300 години преди Уилям Харви да го открие.
Лекари мюсюлмани измислили също упойки
от опиум и алкохолни смеси и развили кухите
игли за изсмукване на очни пердета в техника, която се използва и до днес.

Вятърната мелница била измислена през 634 г. за един персийски халиф и била
използвана за мелене на жито и черпене на
вода за напояване. В огромните пустини на
Арабия, когато сезонните потоци пресъхнели,
единственият източник на енергия бил вятърът, който духал постоянно от една посока месеци наред. Мелниците имали 6 или 12 платна. В Европа първата вятърна мелница се
появява едва 500 години по-късно.

Техниката за ваксинация не е
открита от Дженър и Пастъор, а е измислена

Катгут – силна корда, която се прави от изсушени животински черва, използва се за струнни музикални
инструменти, тенис ракети, хирургически шевове – бел. прев.
1
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Знаете ли, че
в мюсюлманския свят и
донесена в Европа от Турция от съпругата на английския посланик в Истанбул през 1724 г. Децата
в Турция били ваксинирани с кравешка шарка против смъртоносната дребна
шарка най-малко 50 години преди Европа да открие
това.

Автоматичната писалка била изобретена за султана на Египет през 953 г., след като
той поискал писалка, която няма да цапа ръцете
или дрехите му. Мастилото в нея се държало в резервоар и както при съвременните
химикали
мастилото достигало до
писеца чрез комбинация
от гравитация и капилярно действие.

Бройната система, която се използва
навсякъде по света, най-вероятно е от индийски произход, но видът на цифрите е арабски
и за първи път се появява на хартия в трудовете на мюсюлманските математици Ал Хорезми
и Ал Кинди около 825 г. Алгебрата е наречена
на книгата на Ал Хорезми Ал Джабр уа-л-Мукабила, голяма част от чието съдържание все
още се използва. Трудовете на мюсюлманските
математици били внесени в Европа 300 години по-късно от италианския математик Фибоначи. Алгоритмите и голяма част от теорията на тригонометрията са дошли от
мюсюлманския свят. А откритието на Ал Кинди на честотния анализ направило всички кодове на древния свят разрешими и създало основата на съвременната криптология.

Али ибн Нафи, известен под псевдонима Зирайб (кос), дошъл от Ирак в Кордова

през IX в. и донесъл със себе си идеята за яденето на първо, второ и трето – супа, следвана от риба или месо, и после – плодове и
ядки. Той също въвел и кристалните чаши, които били изобретени след експерименти с
кварц от Аббас ибн Фирнас (виж №4).

Килимите били считани от средновековните мюсюлмани за част от рая. В основата на това ислямско изкуство били напредналите техники за тъкане, нови багрилни
вещества от ислямската химия и силно развито
чувство за десен. Европейските подове били
видимо от пръст, докато не били въведени
арабските и персийските килими. В Англия,
както е записал Еразъм, подовете били „покрити с тръстика, подновявана от време на време,
но толкова непълно, че долният пласт остава
непобутнат понякога цели 20 години, криейки
разни гадости, които не подобава да бъдат споменавани”. Не е изненадващо, че килимите
бързо станали популярни.
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Съвременният чек идва от арабската
дума сакк – писмено обещание да се плати за
стоки, когато бъдат доставени, за да се избегне
пренасянето на пари през опасен терен. През
IX в. мюсюлмански търговец можел да осребри
чек в Китай, взет от банката му в Багдад.

Не по-късно от IX в. много мюсюлмански учени приемали за даденост, че Земята е кръгла. Доказателството, казал астрономът Ибн Хазм, „е, че Слънцето винаги е
вертикално на определена точка на Земята”.
Едва 500 години по-късно това станало ясно на
Галилей. Изчисленията на мюсюлманските астрономи били толкова точни, че през IX в. те
пресметнали, че обиколката на Земята е 40
253,4 км – грешка от по-малко от 200 км. Ученият Ал Идриси донесъл глобус, изобразяващ
света, в двора на норманския крал на Сицилия
Роджър II през 1139 г.
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Макар че китайците изобретили барута от селитра и го използвали във фойерверките си, арабите били тези, които измислили, че той може да бъде пречистен с помощта
на калиев нитрат за военна употреба. Мюсюлманските запалителни механизми ужасили
кръстоносците. Не по-късно от XV в. те били
изобретили както ракета, която наричали „движещо се само и възпламенимо яйце”, така и
торпедо – самоходна бомба във формата на
круша с копие отпред, което се забивало в корабите на врага и после се взривявало.
Средновековна Европа имала градини за зеленчуци и билки, но арабите били
тези, които развили идеята за градината като
място за красота и медитация. Първите
кралски градини за развлечение в Европа били
отворени през XI в. в мюсюлманска Испания.
Сред цветята, чийто произход е от мюсюлманските градини, са карамфилът и лалето. 
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