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Напоследък темата за опазване 
на културното наследство ста-
на много актуална. Основната 

причина са варварските нападения на 
терористите от „Ислямска държава” 
(ИД), които предизвикаха всеобщото 
възмущение с разрушаването на без-
ценно световно историческо и култур-
но наследство.

Терористи, ислямисти, джихади-
сти, екстремисти…, това са само част 
от названията с които се описва „Ис-
лямска държава”. Тя стана известна 
още през 2014 г. като непризната дър-
жава и сунитска терористична гру-
пировка, която обхваща територии в 
Североизточна Сирия, Западен и Се-
верен Ирак, части от Либия и северо-
източна Нигерия.

„Ислямска държава” води началото си 
от различни терористични групиров-

ки, възникнали в Ирак след войната 
от 2003 г. и най-вече от Ал-Каида в 
Ирак (АКИ).

Освен с показните си екзекуции и 
масови обезглавявания (включител-
но на деца), те добиха известност и с 
посегателството и унищожаването на 
културни ценности. И въпреки, че на 
фона на масовите убийства, това не 
звучи толкова сериозно, всъщност е от 
изключителна важност и е част от си-
гурността.

Новината гръмна на 26 февруари 2015 
г., когато „Ислямска държава” пуснаха 
потресаващ петминутен видеозапис в 
интернет пространството. Видеокли-
път показва как терористите нахлуват 
в Музея на Мосул (град Мосул, про-
винция Ниневия, Северен Ирак) и из-
ползват чукове и бормашини, за да 
унищожат няколко големи асирийски 
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„Ислямска държава” и „Културният 
тероризъм”
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статуи, включително и древни идоли, 
които са забранени в мюсюлманската 
религия. На видеото се вижда мъж в 
черно облекло, който разбива статуята 
на асирийско божество – крилат бик, 
датираща от IX в. пр. н. е. 

Снимка: Associated press
Видеозаписът беше разпространен с 
обяснението, че древните статуи били 
идоли, които хората боготворели, кое-
то според тях е ерес. Затова трябвало 
да бъдат унищожени.

„Мюсюлмани, тези артефакти зад мен 
са идоли за хора от древните времена, 
които са се кланяли на тях, вместо на 
Бог”, казва един от бойците пред каме-
рата. „Така наречените асирийци, ака-
дци и други народи са имали богове на 
дъжда, на земеделието, на войната... и 
те са се опитвали да стигнат по-близо 
до тях, като са им правели жертвопри-

ношения”, продължава той.

Предметите са от периода на асирий-
ската империя и партското царство и 
датират от няколко века преди Хри-
ста. Според експерти, някои от раз-
рушените предмети са оригинали, но 
други са само фрагменти или копия. 
Независимо от това обаче, действията 
са престъпление и посегателство вър-
ху културата и идентичността на един 
народ.

Освен музея в Мосул, терористите са 
взривили и централната библиоте-
ка в град Мосул и са изгорили 10 000 
книги. Взривът е предизвикал силен 
пожар, който обхванал цялата трие-
тажна сграда на една от най-старите 
библиотеки в Ирак. Унищожени са 
около 10 000 тома, между които много 
редки и ценни екземпляри, и стотици 
ръкописи. Загубени са особено цен-
ни творби от областта на изкуството и 
философията.

Това е поредната библиотека, която 
терористите нападат. Общият брой на 
унищожените от тях книги е около 100 
000. За по-малко от година “Ислямска 
държава” е унищожила  най-малко 30 
религиозни обекта (джамии, мавзо-
леи, християнски църкви, манасти-

Брой 77, Април 2015



124  Българска Наука - Април 2015 г

ри) в контролираните от нея терито-
рии.

Мосул е вторият по големина иракски 
град и от юли миналата година е под 
контрола на “Ислямска държава”. По-
късно, съобщиха, че групировката е за-
почнала да разрушава с булдозери це-
нен археологически обект – древния 
асирийски град Нимруд в северната 
част на Ирак. Град Нимруд е основан 
през 13 в. пр. н. е. и е разположен на 
брега на река Тигър на около 30 км 
югоизточно от град Мосул.

През 2001 година в Нимруд археолози 
откриха древен храм и статуи на два 
лъва с криле на орел и човешки гла-
ви, датирани от IX в. пр. н. е. Обектът е 
под закрилата на ЮНЕСКО за светов-
но културно наследство.

На 7 март, се появи друга новина, като 
от Министерството на туризма и кул-

турните ценности на Ирак съобщиха, 
че терористите с булдозери са разру-
шили град Хатра, чиято история дати-
ра от над 2000 години.

Снимка: Associated press

В историческите хроники Хатра е из-
вестен още от III в. пр. н. е. Запазени 
са исторически паметници на елинис-
тическата и римската епоха. Хатра е 
включен в списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно наследство през 
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1987 година. 
Разположен е на 80 км южно от Мосул 
в северната част на Ирак, провинция 
Ниневия. 
Жител на този регион, съобщава за 
Ройтерс, че е чул мощен взрив, а хора-
та наоколо са говорили, че екстреми-
стите от „Ислямска държава“ са сри-
нали няколко големи сгради в Хатра, 
а останалото са разрушили с булдозе-
ри. След това информацията беше по-
твърдена от говорителя на мосулския 
филиал на Кюрдската демократична 
партия. По думите му, екстремистите 
са използвали експлозиви, за да сри-
нат сгради в Хатра, а част от тях са 
били изравнени със земята от булдо-
зери.

Третото нападение на екстремистката 
групировка срещу древен иракски град 
и срещу културното наследство, беше 
взривяването на древните руини на 
Хорсабад в Северен Ирак. Съобщение-
то дойде от Джума Абдула – предста-

вител на департамента по старинните 
обекти в провинция Ниневия. Според 
жителите на Хорсабад „Ислямска дър-
жава” е откраднала повечето антични 
предмети и е взривила други. 
Градът е основан като столица на Аси-
рия от крал Саргон II малко след като 
дошъл на власт през 721 пр. н. е. и е 
изоставена след смъртта му през 705 
пр. н. е. Той се намира на 15 км севе-
роизточно от град Мосул. Хорсабад е 
известен с издълбаните си каменни 
барелефи.
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Снимка: Alamy

Други статуи на крилати бикове от 
Хорсабат могат да бъдат намерени 
в Лувъра в Париж. 
По-късно терористите разрушиха суф-
ийски светилища в Либия.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Смята се също, че ограбените антики 
са продавани на „черния пазар”, за да 
финансират кървавата си кампания в 
региона.

Много мюсюлмански учени осъж-
дат действията на групировката. И не 
само учени… Целият свят е възмутен 
от ужасяващите действия и разруша-
ването на историята.

Генералният секретар на ООН – Бан 
Ки-Мун нарече това „военно престъп-
ление“. И е прав. Защото всеки народ 
си има своя история, която е общест-
вено известна и посегателството вър-
ху нея може да се разглежда като опит 
за уронване на националния престиж, 
а посегателство върху ценностите – 
конкретна заплаха за националната 
сигурност на човечеството въобще.

Иракският министър на туризма и ста-
ринните обекти - Адел Фахд Аш Шир-
шаб, заяви, че Международната коа-
лиция, която нанася въздушни удари 
срещу „Ислямска държава”, трябва 
да защити археологическите обекти, 
които терористите искат да унищожат 
– “Това, за което моля международна-
та общност и международната коали-
ция е да удрят тероризма където и да 
се намира”.

Генералният директор на Организа-
цията на ООН за образование, наука 
и култура (ЮНЕСКО) - Ирина Боко-
ва, категорично осъди действията на 
терористите, като заяви, че това е нов 
етап в процеса на прочистване на кул-
турното наследство. Тя призова поли-
тическите и религиозни лидери в ра-
йона да се възпротивят на това ново 
варварство, а международната общ-
ност да се сплоти, за да спре катастро-
фата.

В съвместното изявление на Бокова и 
ръководителя на Ислямската органи-
зация за образование, наука и култура 
(ISESCO) – Абделазиз Осман Ал Ту-
вейджри, чудовищният вандализъм в 
гр. Хатра е „директна атака върху ис-
торията на ислямските арабски градо-
ве”.

Бокова добави още, че „Не е възможно 
чисто военно решение на тази криза. 
За да се преборим с фанатизма, тряб-
ва и да подпомогнем образованието, 
да засилим защитата от омразата, и 
да защитим наследството, което ни 
помага да изградим колективната ни 
идентичност“.

На 3 декември 2014 г. (почти 2 месе-
ца преди ужасяващите терористични 
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атаки върху културното наследство на 
Ирак) беше проведена международна 
конференция в централата на ЮНЕ-
СКО в Париж, посветена на заплахите 
за културното наследство и многоо-
бразие в Ирак и Сирия.

Ръководителят на културната аген-
ция на ООН, призова за създаването 
на „защитени културни зони“ около 
обекти на културното наследство в 
двете страни, разкъсвано от криза.

Тогава, говорителят на иракския пар-
ламент, Хумам Хамоуди, заяви, че 
„душата“ на Ирак е наследството на 
неговите последователни и различни 
култури, които са давали своя принос 
към човечеството, в продължение на 
повече от 6000 години. Той призова 
международната общност да помогне 
на Ирак, да се противопостави на вра-
говете си и обеща подкрепата на пра-
вителството, в името на културното 
многообразие и плурализъм.

Сред другите въпроси, обсъдени от над 
500-те експерти и представители на 
Ирак и Сирия, бяха необходимостта от 
прилагане на Конвенцията за защита 
на културното наследство, в случаи на 
въоръжен конфликт от 1954 г. и ней-
ните допълнителни протоколи, както 

и да се сложи край на безнаказаността 
при преднамерените атаки срещу кул-
турното наследство – военно престъп-
ление по Римския статут на Междуна-
родния наказателен съд.

Според чл. 3 от Конвенция за защита 
на културните ценности в случай на 
въоръжен конфликт: „Високодогова-
рящите се страни се задължават още в 
мирно време да подготвят опазването 
на културните ценности, разположе-
ни на тяхната територия, от възможни 
последствия на въоръжен конфликт, 
като вземат мерки, които те считат за 
необходими.”

Чл. 4, ал. 3: „Високодоговарящите се 
страни се задължават освен това да за-
браняват, предупреждават и ако е не-
обходимо, да пресичат всякакви проя-
ви на кражби, грабежи или незаконно 
присвояване на културните ценности 
в каквато и да било форма, а също и 
всякакви прояви на вандализъм по от-
ношение на посочените ценности. Те 
забраняват реквизирането на движи-
мите културни ценности, намиращи 
се на територията на другата Високо-
договаряща се страна.”

Съгласно Конвенцията, за културни 
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ценности се смятат, независимо от тях-
ното произхождение и притежател:
„ценностите, движими или недви-
жими, които имат голямо значение 
за културното наследство на всеки 
народ, такива като паметниците на 
архитектурата, изкуствата или исто-
рията, религиозни или светски, архео-
логически места, архитектурни ансам-
бли, които в качеството си на такива 
представляват исторически или ху-
дожествен интерес, произведения на 
изкуствата, ръкописи, книги и други 
предмети от художествено, историче-
ско или археологическо значение, а 
също научни колекции или важни ко-
лекции от книги, архивни материали 
или репродукции на ценности, посо-
чени по-горе”.

За съжаление, „Ислямска държава” 
все още не е заловена и е възможно да 
има и други посегателства и разруше-
ния на обекти от световно и културно 
значение.
Една история, беше безвъзвратно за-
личена, изтрита и унищожена…

Снимковият материал е от Daily 
mail:
http://www.dailymail.co.uk/news/
art ic le-2987800/ISIS-cont inues-
desecration-Middle-East-Islamic-State-
reduces-Sufi-shrines-Libya-rubble-
latest-act-mindless-destruction.html
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