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От Редколегията

ИК "Новата цивилизация" с три 
нови заглавия на Бургаския 
фестивал "С книга на плажа"
Книгата си остава едно от най-духовните преживявания, сигурни са 
организаторите на литературното събитие "С книга на плажа", което се 
проведе от 13 до 18 август в Бургас, в експоцентър "Флора". 
Много издателства  показаха най-новите си литературни заглавия.
ИК "Новата цивилизация" представи пред многолюдна аудитория 
новите три издания:  "Сакрално - чудесата близо до нас" -  с 
автор дкин Мариана Праматарова; "Басни и шантавини" на 
бургаския поет, музикант, актьор и художник Пейо Пантелеев и
"Културно-историческото наследство в периода на 
българското Възраждане, отразено в документи от българските 
архиви" на дкин Атанас Панчев.    На стр. 4-5

Ален дьо Беноа: 
Европа е 
колония на 
финансовите 
пазари

Йосиф Бродски: Четете книги и стихове! Дори най-скъпите 
струват по-малко от посещението при психиатъра... 
Фрагменти от прочутата реч на Йосиф Бродски пред абсолвентите на Мичиганския университет на стадиона в Ан Арбър през декември 1988 г. 

последователите 
на ивайло

Селският цар е личност, 
сравнима с национални 
герои като „смелото 
сърце" Уилям Уолъс 
и Жана д'Арк

От проф. Пламен Павлов

Най-яркият му последовател е 
Лъже-Ивайло - 

„Псевдо-Лахана"

Въстанието и царуването на 
Ивайло (1277-1280) е една от най-
драматичните страници на вътрешно-

Давид Енгелс: 
УпаДъкът 
на Запада не 
е случайност

На стр. 5

На стр. 2 На стр. 3 На стр. 7На стр. 8

Кирил 
Чуканов 

квантов 
гЕнЕратор - 
революция 
в световната 
икономика

Пейо Пантелеев

Мариана 
Праматарова

Атанас 
Панчев
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“Капитализмът се основава на 

логиката на безнравствеността 
(арогантност) и безкрайност-
та. Това налага да се премахнат 
всички културни, политически и 
социални бариери, които възпре-
пятстват агресивното глобално 
разрастване на пазара. Това ни 
води до система, в която нищо 
струва нещо, но всичко има цена”. 
В интервю за freewestmedia.com 
известният френски философ и 
писател Ален дьо Беноа излага 
виждането си за окупираната кон-
тинентална Европа и текущите 
събития, като опитът на САЩ да 
спрат “Северен поток 2” и власт-
та на пазарите. 

- Един кратък въпрос: Герма-
ния, Европа - или по-скоро ЕС 
- “окупирана територия” ли са?

- Да, можем да говорим за “окупирана територия”, 
но терминът “окупация” е двусмислен. Ние не сме в 
брутална форма на неавтономност, а в прогресивно 
регулиране от т. нар. “мека сила”. Може да се говори 
и за “колонизация” - но за колонизация, която запо-
чва с колонизация на манталитета и ценностите.

- Има ли някакъв “Стокхолмски синдром”, т.е. 
окупираният сам търси окупацията?

- Познаваме примера за роби, които обичат ве-
ригите си. По отношение на САЩ европейците са 
доволни от американското господство, както и от 
съучастието си, именно защото техните идеи, цен-
ностна система бяха колонизирани от влияния и мо-
дели от чужбина. Оттам нататък те могат да мислят 
само в рамките на преобладаващата идеология, ко-
ято, както винаги, е идеологията на управляващата 
класа.

- Ами Франция при Макрон? “Окупирана зона” 
ли е Франция? Няма ли Франция силно чувство 
за независимост и суверенитет?

- Френският суверенитет, чийто най-известен 
представител беше генерал Шарл дьо Гол, днес е 
само спомен. Франция не бе пощадена от вълната 
на ерозия на суверенитета, която е едно от послед-
ствията на либерализираната капиталистическа 
глобализация. Постепенно беше ограбен полити-
ческият, икономически, финансов и дори военен су-
веренитет на националните държави,  без този из-
губен суверенитет да бъде преместен на по-високо 
ниво. Карл Шмит с право казва, че е суверенен този, 
който решава.

- Кой решава днес?
- Днес финансовите пазари налагат решенията 

си.
- Как т. нар. либерален трансатлантически ка-

талог на ценностите влияе върху живота в Гер-
мания и Европа?

- Първо, чрез информационните мрежи, раз-
влекателната индустрия, разпространението на т. 
нар. гиганти на интернет (“системата ГАФА”: Google 
Apple Facebook Amazon). По-общо обаче душевното 
състояние може да се обясни с изчезването на ек-
зистенциалните маркери, причинено от логиката на 
капитала. Капитализмът се основава на логиката на 
безнравствеността (арогантност) и безкрайността. 
Това налага да се премахнат всички културни, поли-
тически и социални бариери, които възпрепятстват 
агресивното глобално разрастване на пазара. Това 
ни води до система, в която нищо  струва нещо, но 
всичко има цена.

- Какво психологическо и културно въздей-
ствие оказва американската хегемония?

- Америка е основният вектор на капиталисти-
ческата система, но не е нейният център. Такава 
система няма център и е безсмислено да се търси 
“кой е отговорен”. Карл Маркс с право говори за “ав-
томатизъм”. Основните последици от тази хегемо-
ния са вярата в прогреса, вярата в т. нар. човешки 
права, вярата, че са важни само ценностите на па-
зара. Към това се прибавят вредите, причинени в 
Европа от масовото разпространение на специфич-
но американски идеи, като политическата корект-
ност и т. нар. теория за джендъра.

- Може ли един народ да забрави и дори да се 
“отучи” от суверенитета?

- Разбира се! Единствената форма на суверени-
тет, призната от либерализма, е суверенитетът на 
индивида, основан на “homo oeconomicus”. Според 
либералите народите, нациите и културите са про-
сто съвкупности от индивиди, чиито основни взаи-
моотношения се свеждат до правни договори и па-
зарен обмен. В тази перспектива хората се опреде-
лят като потребители, а не като граждани.

- Европейска конструкция ли е “Европейският 
съюз”? Или всъщност е трансатлантическа?

- Европейският съюз беше изграден от самото 
начало въпреки здравия разум. Техните политиче-
ски и идеологически хоризонти винаги са били ли-
бералната демокрация, идеологията на човешките 
права и капиталистическата логика. По време на 
Студената война антикомунизмът естествено беше 
свързан със САЩ. Тогава ставаше дума за защита 
на “свободния свят”. След разпадането на съветска-
та система тази позиция вече не беше необходима: 
НАТО трябваше да изчезне едновременно с Вар-
шавския договор. Но САЩ никога не са се отказвали 
от враждебността си към Русия, която винаги е била 
истинската основа на враждата им със Съветския 
съюз. Ето защо Вашингтон все още иска Европа, 
която гарантирано няма да се ориентира и движи 
на изток.

- Каква роля играят културните, национал-
ни, регионални и религиозни идентичности в 
“трансатлантическите ценности”?

- Както казах преди малко, второстепенна роля. 

Колективните идентичности нямат стойност в 
“трансатлантическия”, капиталистически и либера-
лен светоглед. Идеологията на човешките права, 
основана на теорията за субективните права, про-
изтичаща от средновековния номинализъм, предпо-
лага, че ние сме преди всичко хора и на второ място 
мъже или жени, или жители на тази или онази стра-
на. Също така ние вече не сме носители на тази или 
онази култура, които говорят този или онзи език.

- Това не противоречи ли на здравия разум?
- Да. Ако не друго, ние принадлежим на чове-

чеството само чрез посредничеството на култура, 
която, за да запази идентичността си, трябва да 
овладее условията на своето социално възпроиз-
водство.

- Има ли мирен изход от окупацията?
- На първо място трябва да решим да прекратим 

“окупацията”. Тогава да видим с какви средства.
- Как виждате ролята на Германия и Европа 

между западния, руския и китайския полюс на 
властта?

- Във все по-многополюсния свят основните 
геополитически категории отново придобиват зна-
чение. Фундаменталното разграничение между 
земята и морето, сухопътните и морските сили, ко-
ито определят разграничението между политика и 
търговия, отново ще стане важно. Европа трябва да 
спре да бъде зависима от морската сила на САЩ 
и да бъде солидарна с континенталната логика на 
земята.

Източник: Лентата 
(със съкращения)

От стр.  1

Ален дьо Беноа: 
Европа е колония на финансовите пазари

Насим Талеб: 
трябва да 
унищожим Google 
и Facebook, преди 
те да ни унищожат
„Трябва да унищожим Google и Facebook, 

преди те да ни унищожат. И това трябва да се направи сега, преди да е станало твърде късно, когато 
вече не можем да го направим, защото те ще са станали непобедими. Капитализмът в САЩ винаги 
е работил, благодарение на антитръстовото законодателство, което позволява, веднага щом една 
компания стане твърде голяма, да й се попречи да контролира правителството. Освен това, веднага щом 
една компания придобие твърде голяма тежест в САЩ, тя губи популярност. Мисля, че американското 
обществено мнение мрази ГАФАМ. Съединените щати си остават страна на предприемачите, които не 
обичат икономическите мастодонти. ” Специалист по статистика на риска, Насим Никълъс Талеб е 
бил двадесет години брокер в Ню Йорк, преди да стане преподавател. Той придоби световна известност с 
бестселъра си “Черният лебед”. Автор е и на книгата “Антикрехкост: Как да извлечем полза от хаоса”.

- Тревожна ли е нарастваща-
та власт на ГАФАМ*?

- Разбира се, те контролират 
живота ни и могат да задушат или 
да пробутат когото си искат. Ви-

дяхме го по време на последните 
президентски избори в САЩ: скан-
далът с “Кеймбридж Аналитика” 
послужи на Тръмп. Но, от своя 
страна, председателят на адми-

нистративния съвет на компания-
та-майка на Google по онова вре-
ме помогна на Хилари Клинтън за 
кампанията й. Неотдавна Тулси 
Габард, една от кандидатките за 
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първичните избори на Демо-
кратическата партия, подаде 
жалба срещу Google, който 
премахна рекламната й кам-
пания веднага след първия де-
бат на демократите. Трябва да 
следим дали ще спечели, това 
ще бъде интересно.

ГАФАМ подмолно създа-
ва форма на монокултура в 
информацията. Проблемът 
е, че колкото повече нарас-
тва властта им, толкова по-
непрозрачна, дори невидима 
става тя. Първото нещо, което 
правеха военните в банано-
вите републики, когато имаше 
държавен преврат, бе да пое-
мат контрола над национална-
та телевизия, за да се обърнат 
към народа.  Днес вече няма 
еквивалент на тази държавна 
телевизия. Но ако не бъдат 
спрени ГАФАМ, те ще контро-
лират демокрацията и ще вли-
яят на общественото мнение.

- Трябва ли обаче да се раз-
рушат Google и Facebook?

- Трябва да се унищожат 
Google и Facebook, преди те 
да ни унищожат. И това трябва 
да се направи сега, преди да е 
станало твърде късно, когато 
вече не можем да го направим, 
защото те ще са станали непо-
бедими. Капитализмът в САЩ 
винаги е работил, благодаре-
ние на антитръстовото зако-
нодателство, което позволява, 
веднага щом една компания 
стане твърде голяма, да й се 
попречи да контролира прави-
телството. Освен това, веднага 
щом една компания придобие 
твърде голяма тежест в САЩ, 
тя губи популярност. Мисля, 
че американското обществено 
мнение мрази ГАФАМ. Съеди-
нените щати си остават страна 
на предприемачите, които не 
обичат икономическите масто-
донти. 

- Но не е ли унищожава-
нето на Facebook и Google 
като отрязването на главата 
на хидрата, която веднага ще 

порасне отново? Не е ли по-
добре да се регулират?

- Разбира се, но трябва гла-
вата, която израства, да бъде 
главата на друг, това е преди-
звикателството! Европейският 
съюз избра регулацията. Но 
проблемът на регулацията е, 
че мултинационалните компа-
нии имат по-силни адвокати от 
регулаторите: мощните компа-
нии обичат правилата, защо-
то знаят как да ги заобикалят. 
Това ще им помогне да заздра-
вят хегемонията си за сметка 
на малките компании, без да 
позволяват да се появят нови 
участници.

Трябва да се проследят раз-
личните дейности на Google, 
да му се попречи да бъде ед-
новременно в управлението 
на електронната поща и на 
сърфирането в интернет и да 
се раздели с YouTube. Да не му 
позволим да контролира целия 
ни живот: трябва да се разде-
лят данните между няколко 

участници.
- Ако разрушим Google и 

Facebook, няма ли риск да 
изостанем зад китайските 
цифрови гиганти?

- Това не е приемлив аргу-
мент. Идеята, че “ако ние не 
направим това, Китай ще го на-
прави”, е аргумент на лобисти-
те на Google, който според мен 
е неоснователен. “Да оставим 
хората да ни четат писмата и 
да контролират живота ни, ина-
че китайците ще го направят”: 
как може да смятаме това за 
сериозен аргумент? 

- Няма ли алтернативи?
- Ако антитръстовият меха-

низъм не работи, един от начи-
ните за сваляне на цифровите 
гиганти е съдебният процес, 
който е много ефективен в 
САЩ. Видяхме го с “Монсанто”: 
в продължение на двадесет го-
дини агрохимичната компания 
купуваше служители на Феде-
ралното министерство на окол-
ната среда, като им даваше 

доходоносна работа в края на 
кариерата. Това попречи на ре-
гулатора да сложи край на хе-
гемонията на “Монсанто”, до-
като един обикновен ищец не 
заведе дело срещу компани-
ята: днес тя е изправена пред 
18 хил. жалби. Така може да 
бъде разклатен и Google, ако 
държавата не въведе ефекти-
вен антитръстов механизъм. 
Това се нарича tort system (де-
ликтна система), каквото вие 
нямате в Европа, където регу-
лацията идва отгоре.

* ГАФАМ е съкращение за 
гигантите в мрежата Google, 
Apple, Facebook, Amazon и 
Microsoft (бел. ред.)

** S&P 500 (Standard & 
Poor›s 500) е вторият най-
използван индекс за оценка на 
показателите на фондовия 
пазар в САЩ след Dow Jones 
(бел. ред.).  

Източник: glasove.com

Ситуацията е сериозна: постепенно изчезва 
не просто един политически, икономически 
и обществен модел, но и всичко това, кое-

то в продължение на хилядолетия беше „Западът“. 
Това не е някакво незначително произшествие, което 
може да отбележим мимоходом и след това да про-
дължим по-нататък. Масовият упадък на Европа като 
цивилизация е истинска историческа трагедия, която 
засяга всички нас, не само като общество, но и като 
индивиди. Лично аз страдам неимоверно от бъде-
щия край на западната цивилизация, която обичам 
от цялото си сърце. Знам, че в тази си тревога далеч 
не съм сам, макар, че все още много съвременници 
не осъзнават напълно сериозността на тези промени 
или не се решават да си направят съответните изво-
ди от тях. Имен-
но за тях напи-
сах тази книга, в 
която искам да 
споделя своите 
мисли за това как ние, обичащите Запада, негова-
та история, наследство и традиции, можем да оста-
нем верни на убежденията си и да ги предадем на 
потомците си в пост-европейския свят". Това казва 
в интервю за "Фигаро" историкът Давид Енгелс, 
преподавател в Института "Заходни" в Полша и в 
Свободния университет в Брюксел.

-  Вашата книга „Какво да се прави? Живот 
с упадъка на Европа“ (Que Faire? Vivre avec le 
déclin de l’Europe) е по-скоро лично преживява-
не, отколкото политическо есе. 

Припомняте аналогията между сегашния упа-
дък на западния свят и упадъка на гръко-римския 
свят, който разглеждате в една от предишните си 
книги. На какво се основава това сравнение?

- Както пишат и други историци, като Освалд 
Шпенглер и Арнълд Тойнби, упадъкът на Запада 
съвсем не е случайност, той се вписва в логиката на 
историята, която вече е видяла възхода и падението 
на множество цивилизации. В книгата ми „Упадък“, 
която наскоро бе преиздадена в джобен формат, се 
опитах да покажа доколко днешната криза в Евро-
па напомня кризата на Римската република от I век, 
когато, обхваната от безпрецедентна политическа, 
икономическа, демографска, етична и социална кри-
за, тя е раздирана от вътрешни бунтове, прерастна-
ли в истински граждански войни, преди републиката 
да се превърне в авторитарна държава, овладяла, 
разбира се, положението, макар и с цената на драс-
тично ограничаване на политическите свободи и на 
културен застой. Убеден съм, че в близките две де-
сетилетия и нас ни очакват такова развитие и мога 

само да приканя читателите да се подготвят за тези 
събития.

- Изтъквате факта, че малцина се осмеляват 
да говорят за „упадък“. Но не се ли страхувате, 
че самото говорене за "упадък" може да повлияе 
на ситуацията?

- Това е като в медицината: бихте ли искали да 
се лекувате при лекар, който ще лекува рака ви като 
хрема, от страх от психосоматичното въздействие 
върху реалната ситуация? Преди всичко вярвам, 
че честността към самата себе си трябва да бъде 
висша добродетел на всяка уважаваща себе си ци-
вилизация. Умишленото премълчаване на истината 
за културните процеси в сегашния момент, било то 
масовата имиграция, застаряването на население-
то, ислямизацията, изкуствения интелект, разпада 
на националните държави, саморазрушаването на 
образователната система, огромното изоставане 
на Европа от Китай и превръщането на демокраци-
ята в технокрация, е акт на върховно предателство 
с трайни последици. Защото, когато истината, т.е. 
все по-необратимата същност на този процес стане 
явна, ще рухнат и последните остатъци от доверие 
към нашата политическа система и солидарността 
между различните социо-културни групи в нашето 
общество. Само честният и хладнокръвен анализ 
на днешната ситуация може да ни помогне да оп-
ределим кое е полето ни за маневриране, което все 
повече се стеснява, и да се опитаме да предвидим 
необходимите реформи за спасяването и стабили-
зацията на това, което е останало от нашата цивили-
зация, както впрочем много точно отбеляза Мишел 
Уелбек в оценката си за моята книга.

- Брекзит ли бъше първият конкретен знак за 
разпада на Европа, който описвате?

- Честно казано, аз все още не съм убеден, че Бре-
кзит ще се състои, макар че назначаването на Борис 
Джонсън може да промени ситуацията. Но не тряб-
ва да бъркаме „Европа“ и „Европейски съюз“: веко-
ве наред Западът е бил политически и културно по-
сплотен отколкото днес. Изчезването или трансфор-
мацията на Европейския съюз по никакъв начин не 
би означавало разпад на Европа като цивилизация.

Този разпад идва главно отвътре, а не отвън. 
Унищожаването на традиционното семейство, кул-
турният релативизъм, историческият мазохизъм, 
политически коректното мислене, склонността да се 
цензурира всяко неприятно мнение, замяната на хо-
могенни и следователно обединени общности чрез 
съчетание от групи, търсещи само собствена печал-
ба, социалната поляризация, цинизмът, с който всич-
ки представи за абсолютна истина се заменят с до-
говорени „компромиси“ - това са истинските причини 
за разпада на Европа. Политическите събития, които 
виждаме днес - превръщането на Европейския съюз 
в основен защитник на това, което току-що изброих, 
както и готовността не само на британците, но и на 
„популистите“ в цяла Европа да пожертват европей-
ското единство, за да защитят поне собствената си 
идентичност - са само плачевните последици. За-
щото истинският отговор идва от другаде: Западът 
може да стабилизира сегашния си упадък, само ако 
се върне отново към корените си и остане единен 
и обединен. За съжаление, това послание ще бъде 
чуто, когато е твърде късно.

Източник:  „Фигаро"
glasove.com

Давид Енгелс: УпаДъкът на Запада не е случайност
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Мариана Праматарова е доктор по кул-
турно-историческо наследство. Живее 
и работи в Бургас. Пише поезия, публи-
цистика и проза. В книгата „Сакрално: 
Чудесата близо до нас” са представени 
православни манастири и светци, места 
с чудодейни мощи, лечебни води и чу-
дотворни икони, които се намират близо 
до нас - в България, Гърция, Румъния, 
Северна Македония, Турция и на Бал-
каните. Повечето от описаните места и 
светци са свързани с българската исто-
рия, култура и православна традиция, 
но има и такива, които са непознати на 
широката публика и  се нуждаят от по-
вече гласност. В този смисъл книгата 

има познавателно значение и информативен характер. Подходяща е за 
всички, които се интересуват от туризъм, поклоннически пътувания, 
история, култура, и които с вяра пристъпват светите места за да потъ-
рсят подкрепа в трудни моменти и благодат в щастието си, защото: 
„Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите 
и ще ви бъде дадено”. (Марк 11:24). Вярата, надеждата и любовта са 
най-важните неща в живота и  това не бива да забравяме никога.

На културно-историческа тематика са и следните книги от същия 
автор:
„Искри от вечността”, 2008
„Бургаски музи по света”, 2009  
„Градове, храмове, колоси”, 2011
„Културно-историческото наследство и новите медии - трансформа-
ции и модерности”, 2015 

9 786197 470086 ИК „Новата цивилизация” Цена 12 лв.

Мариана Праматарова

Уважаеми чита-
тели и почитате-
ли на творчество-
то на д-р Мариана 
Праматарова,

Само три дни 
след големия хри-
стиянски празник 
Успение на Пресве-
та Богородица имам 
удоволствието да 
представя пред Вас 
най-новата книга на 
д-р Мариана Прама-
тарова „Сакрално: 
чудесата близо до 
нас“.

В нея тя представя едни от най-важните духов-
ни центрове на Балканския полуостров. „Пътуване-
то“ ни започва от „Храма „Свети Николай” в Древна 
Ликия.“ След това нашата „екскурзоводка“ ни запо-
знава с „Българската княгиня Елена в стенописите 
на манастира „Добрун” (14 век)“. Пътешествието ни 
продължава към „Манастира „Твърдош”.

Едно от най-интригуващите преживявания ни 
въвежда в „Загадките и вълшебствата в Динарските 
Алпи“.

Няма българин, който да не се вълнува при 
срещата си чудесните стенописи на „Охридските 
църкви“, а „посещението“ на „Остров „Свети Ахил” 
разкрива частица от славната българска история“.

„Пътешествието“ ни продължада към „ПЕРЛИТЕ 
НА КАРПАТИТЕ“. След това се запознаваме с „МА-
НАСТИРА „ДЕРВЕНТ” В РУМЪНИЯ“.Обиколката ни 
достига и до „Констанца – най-голямото пристанище 
в Черно море“.

След това авторката ни приканва „Да изкачиш 
Пергамон“. След което се отправяме към „МАНА-
СТИРА „СВЕТИ НЕКТАРИЙ” НА ОСТРОВ ЕГИНА“, 
а от там и към „МАНАСТИРА НА АПОКАЛИПСИСА 
„Св. ЙОАН БОГОСЛОВ” НА ОСТРОВ ПАТМОС“.

Следващият разказ е как „СВЕТИ АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ ЗАКРИЛЯ ОСТРОВ ТАСОС“.

Едно то най-посещаваните сакрални места в 
българските земи е Кръстова гора. Разказът „ПЪТЯТ 
КЪМ КРЪСТА“ ни посвещава на легендата за него.

Древните траки изграждат десетки свои светили-
ща в рамките на днешните български земи. Едно от 
най-проучените от тях е „ПАНТЕОНА НА БОГОВЕ-
ТЕ В КАБИЛЕ“. Друг разказ е свързан с „НИМФЕУ-
МИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ“.

Римските мозайки открити в различни антични 
центрове у нас са сред най-ценните археологиче-
ски обекти. Първата изцяло запазена римска мо-
зайка беше разкрита във „Вила „АРМИРА ” – перла 
в коронота на Родопите“. Авторката ни представя 
и „СОЦИАЛИЗАЦИЯТА И ЕКСПОНИРАНЕТО НА 
РИМСКИ МОЗАЙКИ В СТАРА ЗАГОРА, ПЛОВДИВ, 
ИВАЙЛОВГРАД И СОФИЯ“.

Една от първите тракийски гробници обстойно 
проучена и косервирана е „ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА 
И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ КРАЙ СЕЛО МЕ-
ЗЕК“.

След представянето на едни от най-атрактивните 
български забележителности, авторката ни повежда 
към „ОСТРОВА НА АФРОДИТА И ЦЪРКВАТА „СВ. 
ЛАЗАР”. После се отправяме към Солун с разказа 
за „СВЕТИ ДИМИТЪР – НЕБЕСНИЯТ ПОКРОВИ-
ТЕЛ НА СОЛУН“. След това ни запознава с „ЧУДЕ-
САТА НА СВЕТИ СПИРИДОН ЗАКРИЛЯТ ОСТРОВ 
КОРФУ“.

Връщаме се у нас в „ХРАМ „СВЕТИ ТЕОДОР ТИ-
РОН” С АЯЗМОТО В СТАРА ЗАГОРА“ и „УСТРЕМ-
СКИ МАНАСТИР „СВЕТА ТРОИЦА” – ЛЕГЕНДИ И 
ИСТОРИЯ“.

Един от паметниците на културата, който е впи-
сан в Листата на ЮНЕСКО за опазване на Светов-

ното културно наследство са „ИВАНОВСКИ СКАЛ-
НИ ЦЪРКВИ И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ЧЕРВЕН   
– ЦЕНТРОВЕ  НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ“.

Многобройни са християнските паметници у нас. 
Сред тях едни от най-ценните са: „ЧУДОТВОРНАТА 
ИКОНА НА СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ОТ 
МАНАСТИРА В ХАДЖИДИМОВО“; „ЧУДОТВОРНИ 
ИКОНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА В БЪЛГАРСКИ 
МАНАСТИРИ И ЦЪРКВИ“; „РАННОХРИСТИЯНСКИ-
ТЕ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКСИ КРАЙ ВАРНА“; 
„ЗАЛИВЪТ „СВЕТА ПАРАСКЕВА (ПЕТКА)” И ПАРА-
КЛИСЪТ“.

Авторката ни преставя и едни от най-почетаните 
светци у нас: „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – ПОКРОВИ-
ТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИЯ“ и „СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕ-
НИК МИНА ЗАКРИЛЯ СЕМЕЙСТВОТО“.

Тя разкрива и средновековното религиозно тече-
ние „ИСИХАЗМЪТ КАТО КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ ПО 
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ“.

Новата книга на д-р Мариана Праматарова е 
един духовен пътеводител в балканските земи. Тя 
разкрива богатството на православната хриситян-
ска култура утвърдена в земита на този световен 
кръстопът. Православието е не само духовна цен-
ност, но и изкуство със собствен облик и канон. Сте-
нописите и иконописта са ненадминати със своето 
изящество и богатство на сцени и колорит.

Д-р Праматарова без да е историк на изкуството 
ни представя по един завладяващ начин богатото 
културно наследство на българските земи и на Бал-
каните като цяло.

Да й пожелаем нови творчески успехи и вълнува-
щи пътешествия у нас и в чужбина!

проф. д. изк. Симеон Недков
Бургас, 18.08.2019 г.

Интригуващи преживявания със 
"Сакрално:  чудесата близо до нас"

Оформянето 
на структурата 
на българското 
културно-истори-
ческо наследство 
през Възражда-
нето и заражда-
нето на българ-
ската библиогра-
фия са проблема-
тика с безспорна 

актуалност, доколкото именно в онази динамична 
епоха се залагат устоите на българската нацио-
нална идентичност. 

Прави впечатление богатата историографска 
осведоменост на Атанас Панчев, свидетелство за 
която са ползваните 182 български и чуждестран-
ни научни публикации. В изследването си той е 
приложил модерен интердисциплинарен подход и 
подходяща научна методология за обработване и 
творческо използване на автентични източници и 
специализирана литература. Проучването е напи-
сано увлекателно и интелигентно. 

Епохата на Българското възраждане е при-
вличала отдавна творческите усилия на най-

талантливите български учени от всички поколе-
ния. Би могло дори да се създаде усещането, че 
тя вече е достатъчно проу чена. Докато всъщност 
все още съществуват недостатъчно изследвани 
процеси, явления и събития, а без дължимото на-
учно внимание са оставени известни исторически 
персони. Явно добре схванал това, авторът е из-
брал два научни проблема, които все още очакват 
своите първи сериозни изследователи: форми-
рането на структурата на българското културно-
историческо наследство и генезиса на българска-
та библиография. Изследователските усилия на 
Атанас Панчев в тази посока безспорно доприна-
сят за изясняването на тези проблеми. 

Своето проучване Панчев е основал на много-
бройни изследвания на историци, историографи, 
културолози, литературоведи, философи, журна-
листи и други учени, което му е разширило по-
гледа, обогатило е неговия подход, като му е спе-
стило и излишни претенции за мащабни научни 
открития. Неговите наблюдения и анализи за за-
раждането на интереса към българското културно 
наследство, на усилията за неговото издирване, 
опазване и защита, на оформянето на основни-
те елементи на неговата структура, са безспорна 

иновация и в тази посока съзирам втория му на-
учен принос. 

Авторът е разкрил основните организационни 
центрове на българите в чужбина, които се стре-
мят да придадат организиран характер на усили-
ята в тази област – Одеския културен кръг около 
Васил Априлов, вестниците на Георги Раковски 
и на Петко Славейков, Добродетелната дружина 
на братя Георгиеви в Букурещ, Цариградската 
българска община, Българското книжовно дру-
жество в Браила и други, които са привличали 
вниманието на изследователите, но този аспект 
на дейността им за първи път е откроен от  Пан-
чев и това е негова научна заслуга.   

Интерес представляват онези страници, в ко-
ито е показан стремежът на българската буржо-
азия и на възрожденската ни интелигенция към 
модерна организация, управление и социализа-
ция на родното културно-историческо наслед-
ство чрез частното колекционерство, първите 
читалищни музеи и първите български изложби 
в чужбина – една страна от тяхната дейност, коя-
то досега е разглеждана фрагментарно в българ-
ската историография, докато в настоящото из-
следване е получила доста по-пълно отражение. 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА 
НА БЪЛГАРСКОТО  
 ВЪЗРАЖДАНЕ 

 ОТРАЗЕНО В ДОКУМЕНТИ 
 ОТ БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ:  
 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 
 И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
	 (КЪМ	ВЪПРОСА	ЗА	ЗАРАЖДАНЕ	
	 НА	БЪЛГАРСКАТА	БИБЛИОГРАФИЯ)

Атанас Панчев
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Настоящото	 изследване	 е	 посветено	
на	 усилията	 на	 нашите	 възрожденци	
за	 издирване,	 опазване,	 съхраняване,	
защита,	 организация,	 управление	 и	
социализация	 на	 българското	 култур-
но-историческо	наследство,	както	и	на	
възникването	 на	 българската	 библио-
графия.

Обект	 на	 изследването	 е	 зараждането	
и	оформянето	на	системата	на	култур-
но-историческото	 наследство,	 както	 и	
възникването	и	развитието	на	българ-
ската	 библиография	 в	 епохата	 на	
Българското	Възраждане.

Предмет	на	проучването	са	възникването	и	дейността	на	първи-
те	български	културни	институции	 (училища,	 библиотеки,	из-
дателства,	читалища,	музеи	и	други	организационни	центрове),	
които	 формират	 духовния	 свят	 на	 възрожденските	 българи	 и	
тяхното	отношение	към	националното	ни	културно-историческо	
наследство.

д-р  Атанас Панчев

ИК „Новата цивилизация” Цена 15 лв.

От стр.  1

ИК "Новата цивилизация" с три нови заглавия 
на Бургаския фестивал "С книга на плажа"

Представяме ви рецензията от проф. д-р Симеон Недков на книгата "Сакрално: чудесата близо до нас"  с автор д.к.и.н. Мариана Праматарова; рецензията 
от  проф. д.ист.н. Андрей Пантев на книгата "Културно-историческото наследство в периода на българското Възраждане, отразено в документи от 

българските архиви" на д.к.и.н. Атанас Панчев и кратко резюме за бургаския поет Пейо Пантелеев, автор на "Един, една, едно, едни БАСНИ и шантавини".

БЪЛгАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ: формиране на 
структурата на българското културно-историческо 

наследство и генезиса на българската библиография
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Пейо Пантелеев е роден на 3 май 1945 г. в гр. Бургас. Актьор, режисьор, художник, мим, поет, откривател 
на таланти. Бивш баскетболист. Многобройни и многолики са превъплъщенията му. Над 30 години играе на 
сцената на кукления театър в Бургас. През 1976 година създава първото в България студио „Пантомима“, 
заедно с Милчо Милчев и Вельо Горанов. Режисьор е на театрални състави. Пише детски пиеси и стихове. 
Първата му и единствена досега поетична книга, издадена преди повече от 15 години, носи странното 
заглавие „Малка, тъжна, нежна, грешна“. През 2015 година той подготвя за издаване сборна юбилейна 
книга със стихове, която има работно заглавие „От любов изгарям”.
През 2016 г. ИК "Новата цивилизация" издава книгата на Пейо Пантелеев „Девет бала любов”, в която 
авторът споделя с читателя важните теми от живота – любовта, приятелството, срещите, разделите, 
надеждите, съмненията, добротата, прошката... 
Пейо Пантелеев сам нарича поетичните си творби „стихотворни песни“. Дори без мелодия, когато се 
четат, те звучат като песен — така естествено, както плисъка на вълните от морето. Или като звъна на 
църковна камбана. Популярните песни по негови текстове са „Рождество“, „Звезда“, „Здравей, как си, 
приятелю“, „Обич“, Старият мост“, „Навяват преспите тъга“, „Шепа пепел”, „Две звезди”, „За теб, любов” 
и други, изпълнявани с успех от Ваня Костова, Тони Димитрова, Фамилия „Тоника“, Боян Михайлов, Галя 
Ичеренска и други български популярни изпълнители.
За себе си Пейо Пантелеев казва, че мрази „лесното“ в професията, приема таланта като даденост, а 
живота — като безценен подарък.
През началото на 2019 г. ИК "Новата цивилизация" издава книгата "Един, една, едно, едни БАСНИ и 
шантавини" на Пейо Пантелеев, почетен гражданин на Бургас.    в. "Квантов преход"

и    ш  а  н  т  а  в  и  н  и

Разрешено
за лица над

16 години

Пейо
Пантелеев
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Старайте се да разширява-
те речника си и да се отнасяте 
с него така, както с банковата 
си сметка. Отделяйте му много 
внимание и се опитайте да тру-
пате дивиденти. Целта не е това 
да подсилва красноречието ви в 
спалнята или по пътя към про-
фесионалния ви успех, нито да 
се превърнете в светски умници 
- макар в последствие да стане 
и така. Целта е да можете да 
се изразявате колкото се може 
по-пълно и точно, с една дума, 
целта е вашето равновесие. 
Всеки ден в душата на човек 
настъпват много промени, но 
начинът на изразяване често 
остава един и същ. Способ-
ността му да се изяснява изо-
става от опита.

Чувствата, нюансите, мисли-
те и възприятията, които оста-
ват неназовани и непроизнесе-
ни или завоалирани в прибли-
зителни формулировки, се тру-
пат във вътрешността на лич-
ността и могат да доведат до 
психологически взрив или срив. 
За да избегнете това, не е нуж-
но да се превръщате в книжни 
червеи. Просто трябва да на-
трупате речник и да го обновя-
вате всеки ден. Четете книги и 
стихове! Те са доста евтини, но 
дори най-скъпите струват по-
малко от посещението при пси-
хиатъра.

Не вярвайте твърде мно-
го на политиците - не защото 
често те не са много умни и 
са нечестни, а заради твърде 
увеличения мащаб на работа 
дори на най-добрите от тях. В 
най-добрия случай те могат да 

В хода на своето изследване колегата Панчев 
е проявил специален интерес към  възникването 
на българската библиография и на този терен е 
реализирал един от най-убедителните си научни 
приноси – в сравнение със западноевропейската 
традиция, българската специфика е потърсена 
и открита в условията на чуждото политическо 
и духовно потисничество, принудителното кни-
гопечатане в странство, късното формиране на 
българската наука, голямото значение на чужди-
те културни въздействия и пряката връзка на за-
раждащата се библиография с журналистиката. 
Същевременно авторът е показал как с времето 
оформящата се българска възрожденска библио-
графия постепенно се пренастройва в руслото на 
улегналата европейска традиция. 

Трудът на Панчев е от полза за разгръщане на 
нови изследвания в тази област, може да намери 
приложение в университетската преподавателска 
работа и би бил полезен за работата на институ-
циите и гражданските организации, занимаващи 
се с българското културно-историческо наслед-
ство, както и на изследователите на българската 
библиография.

Смятам, че авторът е създал един оригинален 
научен труд по съществените проблеми на кул-
турно-историческото ни наследство и на форми-
рането на българската библиография през епоха-
та на Възраждането. 

Рецензия 
на проф. д.ист.н. Андрей Пантев

намалят социалното зло, но 
не и да го изкоренят. Колкото и 
съществено да е подобреното 
качество на живот, то винаги ще 
е пренебрежимо малко, защото 
винаги ще има дори един човек, 
който няма да получи изгода от 
това подобрение.

Светът е несъвършен. Зла-
тен век никога не е имало и 
няма да има. Единственото, 
което ще се случи със света е, 
че той ще стане по-голям, по-
многолюден, но няма да уве-
личи размерите си. Колкото и 
справедливо човекът, когото 
сте избрали, да дели баницата, 
светът няма да увеличи раз-
мерите си, а порциите със си-
гурност ще станат по-малки. В 
светлината на това твърдение 
или, по-скоро, в тъмнината - 
трябва да разчитате на домаш-
но сготвеното от вас блюдо. То-
ест да управлявате света само-
стоятелно или поне тази част от 
него, която ви е достъпна и се 
намира в пределите на вашите 
възможности.

Опитайте се да бъдете 
скромни. И сега сме твърде 
много, а скоро ще бъдем още 
повече. Драпането за място 
под Слънцето със сигурност е 
за сметка на други, които не го 
правят. Това, че ви се налага да 
стъпвате по краката на някого 
не означава, че трябва да му се 
качите и на раменете. От тази 
точка ще видите човешкото 
море плюс тези, заели сходна 
на вашата позиция - видна за 
всички, но ненадеждна – пози-
цията на тези, наричани богати 
и знаменити.

Искате някога в един светъл 
момент да станете богати и 
знаменити или и двете? Не 
се отдавайте изцяло на тази 
мисъл. Да жадуваш за това, 
което има някой друг, означава 
да загубиш собствената си уни-
калност. От друга страна обаче, 
това стимулира масовото произ-
водство...

Всячески избягвайте да си 
приписвате статута на жерт-
ва. Колкото и ужасно да е по-
ложението, в което се намирате, 
се старайте да не обвинявате 
външните сили за това - исто-
рията, държавата, началството, 
расата, родителите, фазите на 
Луната, детството си, закъсня-
лото сядане на гърнето и т. н. 
В момента, в който хвърлите 
вината върху нещо, вие срива-
те собствената си решимост за 
промяна.

Уважавайте живота не само 
заради неговите прелести, но 
и заради неговите трудности. 
Те са част от играта и хубавото 
в тях е, че те не са лъжа. Всеки 
път, когато сте отчаяни или на 
границата на отчаянието, когато 
имате неприятности или затруд-
нения, помнете - животът разго-
варя с вас на единствения език, 
който знае добре.

Йосиф Бродски (1940 – 1996) 
е руски и американски поет, 
есеист, драматург и преводач, 
лауреат на Нобелова награда 
за литература.

Източник: fit4brain.com 

Йосиф Бродски: Четете книги и стихове! 
Дори най-скъпите струват по-малко 
от посещението при психиатъра... 

От стр.  1

„Посвещавам тези шантавини на всички, които все 
още не са загубили чувството си за хумор!“   П. Пантелеев

„Изкарали умовете на пазара -
всеки пак своя ум си купил.“
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СТРАНИцА

 НА ЧИТАТЕЛЯ   Скъпи приятели и гости,
Да почетем д-р 

Румяна Раднева 
(на снимката), то 
е като да отдадем 
почит на всички из-
вестни и неизвестни 
герои, сътворили 
във въстания и во-
йни най-величавата 
епоха  на нашата 
нова история. То 
е като да отдадем 
чест на могъщество-
то на българския на-
ционален дух. Чрез 

своето творчество тя се превърна в предводител 
през поколенията на славното българско войн-
ство, превърна се в командващ един своеобразен  
парад, в който велики пълководци и командири й 
отдават чест, оценявайки подвига и героизма й в 
мирно време! Една по една в пълното си бойно 
снаряжение и с гордо изправените си войни, пре-
минава всяка бойна единица – чета, дружина, пол-
кове, артилерия, кавалерия, авиация, миноносци, 
медицински поделения с царица Елеонора и гра-
финя Игнатиева, с лекари и медицински сестри, 
с детския героизъм в пъклото на войната – жени, 
мъже – народ – българския. След военните едини-
ци минава и българската мирновременна слава. 
Всички, подредени от нея. Нищо не е пропуснато.

И това става пред очите ни – в мобилизация, в 
бой, в устрем, в грохота на битките, взривовете; 
тук са и мечтите за подвиг в името на свободата и 
единението на народа ни, саможертвата ...

Скъпи приятели и гости,
Много трудно ми беше да започна изложение-

то за тази наша среща, защото тя засяга огромна 
материя, в дълбочина почти напълно непознатта 
за обикновения българин. Имам предвид за тези, 
кои то не са историци и интересите им са далече 
от военната ни история. Защото д-р Румяна Рад-
нева е свързана именно с нея - по зова на сърцето 
си и по силата на един дълг към Род и Родина, бих 
казала по силата на дълга на Избрания. В името 
на този дълг  тя извърши подвиг, героизъм  в мир-
ното ни време. Остави паметник в слово – памет-
ник за нас – съвременниците, и за поколенията. 
Паметник на българската слава, за това как един 
народ – нашият - отстоява категорично себе си, 
доказва и защитава  правото си на свободно раз-
витие и обединение. И аз разбрах, дадох си смет-
ка, че творческото провидение подготвя такива 
хора в продължение на цели поколения - защото 
такъв е случаят с д-р Румяна Раднева.

Да, трудно ми беше началото. И за да напра-
вя пробив и да потече словото, написах писмо до 
дъщерята на поетесата – худ. Диана Димитрова. 
С нейно разрешение, ще ви прочета извадка от 
него:

„Скъпа Диана,
Чувствам огромна обич и отговорност към д-р 

Румяна Раднева, чувствам родна връзка с нея, 
връзка с най-скъпото, което човек има – Родина-
та. Жива е в  душата ми, в съзнанието ми, пред 
очите ми е. ....

Скъпа Диана, не знам откъде да започна, но 
знам, че тия дни до 13-ти август ще съм с нея, че 
в тия дни трябва да се роди Руми отново – да се 
роди в известност, да живее и за другите така, как-
то е жива в мен и както и за миг не умря. Вероят-
но цял живот Руми е чувствала същото, каквото 
аз сега чувствам към нея, само че тя към нейните 
“кедри в пътя й“, на които тя успя да даде живот в 
бъдното, да ги остави зелени и видими.

Скъпата Руми имаше тази способност да 
кръщава за нов живот! Тя виждаше, че една Ро-
дина има плът и колко скъпоценна е тая плът. Тя 
знаеше, че тая плът трябва да живее, за да е жива 
Родината! Руми познаваше Възкресението – има-

ше какво да възкресява, беше й предавано! Беше 
й станало родова черта, здраво се беше изгради-
ло като родов ген.“

И аз наистина, ето стана цял месец, съм не-
прекъснато с нея. Дали съм в домашните си задъ-
лжения вкъщи, дали преглеждам единствените 
две книги от нея, които са в моя дом, дали чета 
отзивите в тези книги, или си спомням прочетени-
те  нейни творби от библиотеката, или, дали съм 
в планината.

 Да, особено, когато съм в планината. Тогава 
от високото и в простора, особено от панорамния 
връх на Люлин, дето е над х. Люлин и дето се вее 
знамето, аз най-добре усещам тази огромна ма-
терия и тези могъщи чувства на д-р Румяна Рад-
нева.

Нещо все ме водеше към този връх, на който аз 
15 години не бях стъпвала и с огромна благодар-
ност сега видях там забитото знаме. На него, още 
отдалече, както е на корицата на книгата „По пове-
ля на Отечеството“, аз като да виждах лика на д-р 
Румяна Раднева. Вееше се знамето. Стигнах до 
него и го целунах, а то се сви при мен като котенце 
и притихна. Навлажниха се очите ми, побъбрихме 
си малко и аз заслизах към хижата. Непрекъснато 
се обръщах и махах на знамето, докато то изчезна 
от погледа ми. 

Вече по-долу, извънредно много се изнена-
дах като видях хижата. Стори ми се такава, как-
вато беше и преди  15 години. И тогава и сега я 
свързвах с народа ни. Припомних си стиховете, 
които бях написала за нея:

„...Но ето, че пристигаме
пред горда постройка,
без врати и без джамове,
но запазила стойка – 
висока, напета - 
ограбена,
            но по дух непревзета:
„Седя тук“, сякаш хижата Люлин казва,
„не за смях да ставам,
а за да изобличавам!
Че в малък размер представлявам
един цял народ на какво става – 
ограбен, но със здрава 
                                          основа,
коя се не дава
                        и е готова
с сили гигантски
                                  да се напълни
и своята мисия 
                             да изпълни.“
Стояха още тухлите й, толкова здраво споени, 

че ще е трябвало да ги разбият, за да ги преме-
стят. Непомръднали стояха и основите й. Да, наи-
стина, дали винаги  ще може този народ „със сили 
гигантски да се напълни и мисията си да изпълни“.

Но пък какво става с този български народ?!  
Всеки път в планината, нито един човек няма. А 
каква красота по тези сравнително ниски места. 
Лети душата! Новите му интереси пред компютъ-
ра и на маса не ограбват ли физическите му сили 
и духа му?

Продължавам  да слизам надолу и да мисля за 
българския народ.

Гледам стълбовете  и жиците на високото на-
прежение, минаващи през пресечения терен. Ви-
сокото напрежение – устойчивото!!! Върху него се 
наслагват вълните на информацията, за да бъде 
тя предавана. Високото напрежение! Кое е то за 
един народ?! И веднага си отговарям – национал-
ната идентичност, националният дух! Ето какво е 
вършела д-р Румяна Раднева през целия си жи-
вот! Работела е за този национален дух, за непре-
ходността му, за неговата сила и мощ. Самата тя 
във вечно съзидаващото напрежение. И неможе-
ща без него. Тези виждащи хора не отминават ве-
ликото, значимото. Те веднага усещат цената му 
като градивна съставка на националното ни богат-
ство. Тези хора със знанията  и усещането за цен-

ност няма да оставят нищо да погине. Като архие-
лозите внимателно ще го вдигнат, ще го почистят 
да блесне в истината си. Но д-р Румяна Раднева 
направо е посегнала към огромния  резервоар с 
енергия  за българския народ – войните за наци-
онално ни освобождение и единение. Резервоар 
пълнен от хиляди животи! Животи, довеждани до 
краен предел на човешките възможности, надхвъ-
рлящи този предел и то в името на най-святото 
нещо за човека – загубено, тъпкано, унижавано, 
безчестявано, сривано - цели векове на изкупле-
ние. Да, на изкупление! Заради забравата и не-
внимателното отношение към великото, когато 
един народ  започва да приема това велико като 
даденост  и ето – край! Историята това показва.

И тези, които поддържат живата кръв на един 
народ, са тези, които не забравят. Тези, които по-
емат миналото, които го търсят и бързат да го 
предадат на настоящето – свежо и истинно,  по 
начин, чрез който то ще докосне съвременници-
те.Този начин трябва да ги изуми, да ги изненада, 
да ги провокира,  да ги доведе  до търсене и про-
светление. Именно това просветление ще попъ-
лни техните празнини и ще ги превърне в откри-
ватели  и на други ценности и хора. Така стана 
с мен. По необикновен път и неслучайно, открих 
за себе си Балканската война. Най-напред „К-т 
Петър Димков“, после търсене бойните фронтове 
на П.Димков в трите войни, в които той е участвал 
– Балканската, Междусъюзническата и Първата 
световна война, после фамилията Вазови с два-
мата братя герои пълководци – ген. Георги Вазов 
от щурма на Одрин и ген. ВладимирВазов от Дой-
ранската епопея. И самият Ив. Вазов – в целия 
му колорит - всевиждащ, усещащ и регистриращ  
всичко и т. н  и т.н. То пътищата на нашите откри-
тия са отделни и неповторими теми. Те са част от 
нашите житейски пътища и са срещи с личности, 
останали в непреходна слава. Народът си изби-
ра личности и си ги утвърждава. Благодарен им 
е, скъпи са му и иска да си ги почита и чества. 
Точно една такава личност за мен е и д-р Румяна 
Раднева.

Донка Драмска

* Румяна Раднева е родена на 12.04.1939 г. в град 
Шумен, завършва Висш медицински институт. Ра-

боти като главен лекар в ДМД - гр. Златица, научен 
сътрудник в Центъра по хигиена, главен админи-

стративен асистент в Катедрата „Хигиена и еко-
логия” към МА - София. Разработва две дисертации 
за влиянието на акустичния шум и инфразвук в жи-

лищата върху обитателите в сътрудничество със 
специалисти от цял свят. Има над 145 публикации у 
нас и в чужбина. Член е на International Environmental 

Epidemiology Society. Автор е на стихосбирките: 
„Звъни душата ми”, „Бъди за мене ласка”, „Най-

светлото дари”, „Кедрите по моя път”, „Обичам те”, 
„Берлинска пролет”; поемите: „Сиянието на аме-

тиста”, „Quo vadis”, „Плачът на Итака”, „Лудории в 
къщата на леля Сийка”, „Кървавото зарево на Свобо-

дата”, “Искрица от душата”, „Заветът на Дойран”, 
„По повеля на Отечеството”, „Духът на Хвъркова-

тата чета”, „Подвиг от Одрин до Дойран”; сборници: 
поезия - „Живот за обич”, „Моите простори българ-

ски”, разкази - „Десант сред божури и коприва”, „В 
лабиринта на обичта”, „Благословеният кръст”; от-
зиви: „През зеницата на професионалиста”; новели: 

„С много обич”, повести: „Отивай при бебетата”. 
Пътеписи: „До Лондон и особено назад”. Раднева уча-

ства в антологиите: “Излитане от мълчанието”, 
„България вовек”, „Проф. Ст. Радев”, „Поклон, Русия”, 

“The Colours of the World”, „Слава, Априлци!”, „Поети 
2014″, „Поети 2015″. 

Носител е на национални награди за поезия, пече-
ли конкурс за разказа „Моето бъдеще”. 

Умира на 13.08.2017 г.

"По зова на сърцето си и по силата 
на дълг към Род и Родина"
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

политическата история на средновековна Бълга-
рия. Отношението към „селския цар", чие то име 
най-вероятно е звучало като „Иваил", е твърде 
противоречиво - от изразител на интересите на 
„широките народни маси" до „рушител на държа-
вата"... Разбира се, не е оправдано Ивайло да 
бъде издиган на „класов" пиедестал, още повече, 
че той достига позицията на напълно легитимен 
български цар.

Днес е ясно, че „Лахана", както го наричат ви-
зантийските автори, е представител, най-вероятно 
местен командир на войнишкото население, пазе-
що проходите на Източна Стара планина от веко-
ве. 

„Свинарят" Иваил и неговите съратници са при-
тежавали оръжие, военен опит и мотивация да пе-
челят битки дори и срещу „непобедими" противни-
ци, за каквито в онази епоха са приемани татарите 
(монголите). Струва си да се спрем именно на 
тази страна от движението на Ивайло - защитата 
на обикновеното население от чужди нашествени-
ци. Това задължение на държавата очевидно не е 
изпълнявано, поне не и в необходимата степен... 
Затова името на Ивайло/Лахана се носи в Бълга-
рия и съседните страни десетилетия след гибелта 
му и извежда на историческата сцена негови пос-
ледователи.

Благодарение на византийския поет Мануил 
Фил знаем имената на някои Ивайлови съратни-
ци - Куман, Стан, Кънчо, Момчил, Дамян... Те са 
защитниците на крепости от двете страни на Бал-
кана, където е и огнището на въстанието. Сред 
най-близките сподвижници на българския бунтар 
и цар, превърнал се в негов следовник, е Хранис-
лав - .... войнствен мъж сред българите...", пленен 
„... във войната против Лахана..." и хвърлен от 
император Михаил VIII Палеолог (1259-1282) в за-
твора във византийската столица. При Андроник 
II Палеолог (1282-1328) в съдбата на Ивайловия 
съратник настъпва изненадващ обрат. Новият им-
ператор освобождава бунтовника и дори го прави 
„велик цаусий” (чауш) - служебна титла, възприета 
във Византия от селджуките още през XII век. Като 
помощник-командир на дворцовата стража Хра-
нислав от враг се превръща в пазител на живота 
на василевса! Наред с това командва свой отряд 
в борбата с новата заплаха - турските бейлици, 
сред които е и онзи на Осман.

Хранислав участва в действията на т.нар. ката-
лани начело с Роже дьо Флор, за които разказва 
каталонският хронист Рамон Мунтанер. През 1303 
г. със своя корпус, съставен от каталонци, испан-
ци и баски, авантюристът от общоевропейски „ка-
либър" постъпва на византийска служба. Роже по-
лучава титлата „кесар" и дори в определен смисъл 
става... български зет! За него е омъжена Мария 
Асенина Палеологина, племенница на императо-
ра и дъщеря на бившия български цар Иван Асен 
III... През 1304 г. каталаните и придружаващите ги 
византийски сили разбиват турците при градчето 
Герма. При разпределението на плячката избухва 
спор, при който Роже ранява с меча си Хранис-
лав... Каталански водач настоява дръзкият бълга-
рин да бъде обесен, но византийските офицери се 
застъпват за него заради „... многото му достойни 
постъпки..."

Най-ярката фигура на последовател на българ-
ския въстанически цар безспорно е Лъже-Ивайло 
(„Псевдо- Лахана"). Той идва през 1294 г. във ви-
зантийската столица изненадващо и неизвестно 
откъде. Заявява, „...че ще извърши велики дела 
срещу враговете, ако императорът му нареди...“ 
Появата на смятания за убит преди близо петна-
десет години Ивайло е истинска сензация! „Хората 
виждаха, че е жив...” - разказва Георги Пахимер, а 
личността му предизвиква смут и у самите турци. 
Ивайло бил „... славен от някакви техни прори-
цатели...“ като непобедим воин, успял да победи 
татарите - стихията, накарала турците да избягат.

Лъже-Ивайло с привържениците си се прехвъ-
рля в Мала Азия. „Изглеждаше като че ли целият 

свят е тръгнал с него..." - продължава Пахимер, а 
„сбирщината" е съставена от „орачи“ и „пастири", 
въоръжени с тояги, но тръгнали на бой по собстве-
но желание и с огромна вяра в „Лахана". Обикно-
вено се приема, че Андроник II се е опасявал от 
повторение на някогашните български събития. 
Наистина, при евентуални успехи на „Псевдо-Ла-
хана" реакцията е можела да бъде крайно опасна. 
При поражение обаче, особено при непрофесио-
нализма и лошото въоръжение на „сбирщината", 
последиците също биха били негативни. Лъже- 
Ивайло отново е арестуван, „... а невежият и глу-
пав народ..." се разотива по домовете си.

Легендата "Ивайло" продължава да витае във 
въздуха на България и Византия... През 1306 г. 
се появява нов водач, приеман е точно за „Лъже-
Ивайло номер 2". Всъщност този смелчак се е 
представял със собственото си име Иван, от ги-
белта на някогашния бунтовник и цар вече е из-
минал четвърт век, а и въпросният българин е бил 
млад човек. И все пак, той тайнствено загатвал 
за участието си в „...някои войни в България..", 
а и прозвището му издава връзка със средата, 
създала Ивайло. Иван Свинепаса събира дружи-
на от около 300 души с лъкове и боздугани, с ко-
ито тръгва на бой срещу турците, но на свой ред 
е арестуван и хвърлен в затвора. Скоро успява 
да избяга и с хората си „... неочаквано бързо пре-
минава морето..." При опита си да разкъсат тур-
ската обсада на градчето Кенхрей, българските 
храбреци „... се показали мъже и надделели...", но 
поради надмощието на противника, Иван пада в 
плен. Той се обръща към ромеите по крепостните 
стени да платят определения от турския главатар 
откуп от 500 златни перпери. Тъй като местните 
ромеи не искали да платят твърде голямата сума, 
Иван заговаря на български със спасили се хора 
от своя отряд. За жалост, някои от ромеите, а ве-
роятно и от турците знаели български. Заради 
страшните закани разгневените турци посичат 
храбрия българин или поне такава е била леген-
дата за него. 

Георги Пахимер предава и втора версия, коя-
то е по-правдоподобна. Според нея Свинепаса е 
български болярин с титлата „севаст", давана на 
първенците на етнически групи в империята. С хи-
ляда души той преминава в Мала Азия със съгла-
сието на официалната власт и се сражава „по 
български" с турците. Последният израз загатва 
уменията на българите да водят „планинска вой-
на“, проявявани неведнъж през Средновековието.

Най-вероятно Свинепаса и хората му са бълга-
ри от Родопите и Беломорието. Ще припомним, че 
през 1294 г. управител на същия регион е бълга-
ринът Никола Мито, който носи титлата „севаст". 
Половин век по-късно на тази територия Момчил 
изгражда своята държавица. 

В борбата с османските завоевания в 1329 г. 
е споменат българинът Севастопулос, буквално 
„синът на севаста". С отряд от триста „свои съна-
родници" той участва във военния поход на Ан-
дроник III (1328-1341) г. в помощ на блокираната 
Никея (дн. Изник). Българският командир смело 
атакува противника, но е победен... И надали мо-
жем да го виним, защото в тази кампания импе-
раторът разполага с едва две хиляди души! Дали 
този „син на севаст" не е родственик на споме-
натия Никола Мито или пък на Иван Свинепаса? 
Така или иначе и този български командир и хора-
та му са свързани с Мосинопол/Гюмюрджина (дн. 
Комотини), Беломорска Тракия и Родопите.

Ако се върнем към далечната епоха на Лъже-
Ивайло, Хранислав, Лъже-Ивайло, Севастопулос 
и Момчил, не може да не стигнем до едно изне-
надващо заключение - българите от Беломорска 
Тракия, независимо от това дали днешните им 
потомци са християни или мюсюлмани, са сред 
първите борци срещу турската експанзия още при 
нейното зараждане в Мала Азия. Очевидно, те и 
първенците им са осъзнавали заплахата по-ясно 
от византийските императори и българските царе! 
И че след византийска Мала Азия идва ред на 
Балканите...

Източник: trud.bg
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Последователите на Ивайло

Ивайло – „смелото сърце“ на средновековна България
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БЪЛГАРСКИЯТ изобретател Кирил Чуканов 
създаде прототип на квантов  генератор, който е 
в състояние да произвежда електрическа енергия 
буквално от Нищото. „Квантовият генератор" рабо-
ти на съвсем различен принцип от познатите досега 
изобретения на инженерната мисъл, тъй като тех-
нологията му позволява да бъде пренебрегнат един 
от основните закони на Нютоновата физика - този 
за запазването на енергията.

Двигателят е в състояние да произвежда неог-
раничено количество електрически ток, топла вода 
и пара, без да ползва горива и външни енергийни 
източници. Революционният генератор работи с не-
позната все още за конвенционалната наука „сво-
бодна квантова енергия", чийто първооткривател е 
Кирил Чуканов. Тя се отделя при изкуствено преди-
звикана кълбовидна мълния, която при определени 
условия би могла да генерира неизчерпаемо коли-
чество електрически ток. Размерите му са малки, 
може да се монтира в мазе и да захранва цял блок.

Откритието на Чуканов е истинска заплаха за 
световните енергийни монополисти, тъй като „кван-
товият генератор" осигурява десетки пъти по-евтина 
електрическа енергия от произвежданата сега и 
практически прави потребителите независими от 
доставчиците на енергийни суровини. По тази при-
чина българският изобретател е предупреждаван 
многократно да преустанови работата си върху ре-
волюционния двигател, за да не му се случи нещо 
лошо.

Според Чуканов разработената от него техноло-
гия е напълно безопасна и не отделя вредни еми-
сии в околната среда.  

Кирил Чуканов е убеден, че нищо на този свят не 
е случайно.  Чуканов споделя, че не е религио зен, 
но е сигурен, че има Висша сила, която го пази и на-
правлява в научните му изследватния. „Свободната 
квантова енергия е последният дар, който Създате-
лят дава на човечеството, зa да го спаси от гибел", 
категоричен е ексцентричният учен. По думите му 
всяко от откритията му е плод на необясним вътре-
шен импулс.

 Между 1980 и 1984 година той работи като про-
фесор в Технологическия университет в Алжир. Там 
написва книгата „Обща квантова механика", заради 
която по-късно е преследван от комунистическите 
тайни служби. „General Quantum Mechanics" е от-
кровение, дадено ми от Бога. Тази книга бях публи-
кувал на френски (университетско издание), когато 
бях професор в Технологическия Университет в Ал-
жир (1980-84). Този фундаментален труд за същи-
ната на вселената и Живота в нея, е публикуван 
вече в четири тома (на английски) в САЩ и Кана-
да..”, разказва  Кирил Чуканов.

През 1990 година българският изобретател при-
влича вниманието на американска компания, която 
е заинтригувана от неговите авангардни теории и 
от изследванията му върху „свободната квантова 
енергия”. Семейство Чуканови заминават за САЩ и 
се установяват в Калифорния. В Америка Кирил Чу-
канов продължава опитите с изкуствено създадена 
кълбовидна мълния. Извършва и експерименти в 
сферата на студения ядрен синтез. „За съжаление, 
фирмата, която ме покани да работя в САЩ, беше 
с малки финансови възможности. А и “правилното” 
време за усвояване на свободната квантова енер-
гия не бе настъпил още. Един богат американец 
от български произход – Генчо Генов – ми помог-
на в проекта, но за съжаление неговите финансови 

възможности също не бяха особено големи”, спом-
ня си трудното начало отвъд океана Кирил Чуканов. 
Официалната наука приема скептично идеите му 
за създаването на квантов генератор.

В началото на 90-те години физиците смятат, че 
най-голям потенциал има студеният ядрен синтез. 
За щастие, българинът работи паралелно и в тази 
сфера. Открива сплав, която засилва интензитета 
на ядрената реакция. Това е повод, през 1992 го-
дина Кирил Чуканов и семейството му да бъдат по-
канени в столицата на щата Юта – Солк Лейк Сити. 
Там българският учен и съпругата му Ангелина за-
почват работа в престижния Национален Институт 
по Студен Синтез: „Там заварихме прекрасно мо-
дерно оборудване и скоро бяхме тренирани добре 
как до го ползваме. Назначиха и други сътрудници, 
а аз бях шеф на департамент, който работеше по 
моята технология. Минаха няколко месеца и се раз-
бра, че Студеният Ядрен Синтез не става за Нов 

Източник на Енергия”, уточнява Кирил Чуканов.
Ексцентричният български изобретател обобща-

ва изследователските си търсения по следния на-
чин: „По онова време бях построил няколко експе-
риментални генератори. Имах акумулиран голям 
опит, добро оборудване (приятели ми даваха за 
безплатно ползване оборудване, което ми липсва-
ше), и вече много години работа над теорията на 
кълбовидната мълния. Получих два американски 
патента за квантовата енергия. Бях готов за Голя-
мия Щурм по практическо усвояване на Квантовата 
Свободна Енергия. Правилното време за този щурм 
също беше дошло. Игнорирах учените от официал-
ната наука – те нито ме разбираха, нито желаеха да 
приемат моите открития, които заплашваха техния 
статус на абсолютни суверени в науката..”

 (Препечатано от в. „168 часа”,
юли 2009 г.)
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КВАНТОВИЯТ гЕНЕРАТОР на българския 
изобретател Кирил Чуканов - революция

в световната икономика

застраховки 
осигуряване 
финансови 

консултации

ВАШАТА 
СИгУРНОСТ  

Е НАШЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!
www. vdi-broker. com

■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови 
рискове
■лични застраховки
■селскостопански 
застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на 
отговорности
■финансови консултации


