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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та.  Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр.  2

- Д-р Вълчев, във връзка с предстоя-
щия референдум за развитие на ядре-
на енергетика върви голям медиен и 
обществен дебат дали изобщо е нужен, 
дали въпросът на общественото пита-
не е добре зададен.  Как ще бъде пра-

вилно да реагираме?
- Първо, така формулиран въпросът, 

налага внушения от Тъмните Сили в пара-
лелните светове и кредитира чисто земни, 
материални измерения и облаги, изме-
ствайки духовния елемент в търсенията 

на човешката душа.  Моята препоръка 
към Вас е да не вземате отношение към 
този казус и да не гласувате на този ре-
ферендум.  Не поставяйте черна точка в 
своето досие на душата.  

Ние, българите,  
сме ядрената 
енергия на 
цяла Европа
От нас още в 10 век дойде горението 
на духовния материал по целия свят

Д-р Венко Вълчев е един от малкото дипломирани лекари, специализирали в об-
ластта на енергийната медицина.  Владее редица техники, между които „Чоа Кок 
Сюи”, „Изис Сейким”, „Силва методика”, резонансно-плазмена медиаторика, радие-
стезична фитотерапия.  Д-р Вълчев участва като лектор в множество конферен-
ции на тема „духовно езотерично лечение”.  Обича досега с природата и природни-
те духове.  Провежда практически занятия за лечение на ландшафт.  Изследовател 
на т. н.  „Телурични Зони”.  Съосновател на Фейсгрупа  в социалните мрежи за раз-
пространение на духовни идеи „ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА. ”
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от стр.  1

- И все пак – някакъв съвет за тези, който 
искат да упражнят правото си на глас?

- Ако изобщо сметнете за необходимо да от-
идете до урните, според мен, най-доброто, ко-
ето можете да направите, ще бъде да задра-
скате с един голям кръст цялата бюлетина. 

- Защото ядрената енергия е нанасяла 
повече вреди ли?

- Разглеждайки казуса от философска глед-
на точка, може да се твърди, че истинската 
ядрена енергия е била поставена като фокус 
на разсъждение в исторически план, още по 
времето на Боян Мага, създател и Висш Адепт 
на школата на богомилите.  Разгръщайки иде-
ята за Любовта между хората, този висш По-
светен успява да преобърне цялата история 
на Европа, а така също и на европейската 
цивилизация.  Благодарение на богомилите, 
които разпръскват из цяла Европа светлината 
на тази духовна Божествена Искра, настъпва 
Реформацията през 16 век.  Благодарение на 
богомилството, от България на световната 
сцена се появяват и постулатите на Мартин 
Лутер, довели до днешното протестантство.  
Така че сме в правото си да твърдим, че ние, 
българите сме първоизточниците на „ядрена-
та духовна енергия на Любовта” из цяла Евро-
па.  Но това не се разбира добре днес и сега 
чрез този референдум - да има или да няма 
ядрена енергия (то си я има отдавна), се под-
ценява и неглижира нейната значимост.  Ние, 
всъщност, българите, чрез Учението на Лю-
бовта, представляваме ядрената енергия на 
цяла Европа, от нас още в 10 век дойде горе-
нието на духовния материал по целия свят.  Не 
трябва да забравяме, че именно с протестите 
на предтечите на еколозите преди 25 години 

против строежа на атомна централа в Белене 
започнаха реформите в страната ни.  Друг е 
въпросът, че комунистическата партия напра-
ви всичко възможно, за да упражни влиянието 
си върху тези еколози, като в един момент те 
намериха своето парламентарно представи-
телство в нейните редици.  Но сега се разчита 
на слабата памет на хората, за да бъдат от-
ново въвлечени в стария порочен кръг на без-
смислието.  А хората още преди 25 години си 
казаха думата, че не искат да се развива тази 
форма на опасна ядрена енергетика. 

- Това ни води и към разбирането, че 
физическата, земната ядрена енергия ще 
остане в историята…

- Тя ще си остане един минал етап, защо-
то си е свършила работата.  Сега, отивайки 
в по-високите вибрации на Духа, е време да 
се обърнем към висшата Божествена енер-
гия, към вибрацията на Любовта.  Предстои 
ни да познаем тези висши енергии, които са 
в преизобилие в Космоса.  Но до там можем 
да стигнем чрез развитие на съзнанието, на 
добродетелите на душата, а не чрез връща-

не назад към старите материални форми на 
енергии.  Няма нужда да плащаме на физи-
ческо ниво за нещо, от което няма да имаме 
никаква полза. 

- В бъдеще, вероятно, и това ще се превъ-
змогне чрез едно съвсем ново управление, 
може би и чрез премахване на партиите, ко-
ито всяват разделение?

- Хората не могат да останат без ръководи-
тели, но те ще са духовни личности, освободе-
ни от изискванията на плътта и пороците.  Ще 
бъдат изпратени и съдии, които да насочват 
народа в неговия избор за социална и духовна 
насока на развитие.  Спомнете си за пророка 
Самуил от Стария Завет.  Няма да има титла-
та „президент”, който днес юридически пред-
ставлява заместник на земния „цар”.  Преди 
всичко трябва да се стремим да потърсим и 
намерим Духовния цар на Любовта, намиращ 
се във всяко човешко сърце.  Един ден Бълга-
рия ще бъде управлявана от хора с нова ду-
ховна култура. . . 

1 и 2 страници подготви
Лияна ФЕРОЛИ

Ние, българите,  
сме ядрената 
енергия на 
цяла Европа

Б е р т о л д 
Брехт: “Ни-
кой няма да 
пита какво 
е било вре-

мето, а защо са мълчали 
поетите му“. Истински-
ят ПО-Е-Т, навярно и той 
щеше да се съгласи, е този, 
който живее в Единосъщие 
с Бога, с неговото второ 
лице Ти/Теб, и ходи по него. 

Да отидеш сам на 
„заколение”, дори 
и да не подпишеш 

сам „смъртната” си при-
съда – ето това се казва 
абсурд на абсурдите.  По-
някога историята си прави 
шеги с нас, за да ни тества, 
да види колко струваме.  И 
то проверката става във 
възможно в най-екстрената 
ситуация.  Иначе, както при 
всеки друг път, ще сглупиш, 
ще се опариш и пак ще заб-
равиш, ще отминеш… Пък, 
казват, опитът учил.  Само 
че колко пъти трябва да 
сгрешиш, за да се научиш.  
Оказва се, опитите все не 
са достатъчни.  Особено, 
ако си толкова дебелоглав 
и упорито привлечен към 
фаталност.  Пък, отгоре на 
това, ако имаш и нагон към 
смъртта.  Как иначе щеше 
да се обясни наличието на 
толкова много некролози 

на всички възможни места 
около нас.  Тяга към смър-
тта имате, нарече тази 
наша национална черта 
един руски поет, когато   за 
пръв път дойде в България 
и се сащиса от налепените 
навсякъде знаци на наша-
та идентичност.  Вероятно, 
защото вярваме в безсмър-
тието на душите си.  Дори и 
така да е.  Но хайде, холан, 
да оставим бъдещите си 
деца и внуци сами да избе-
рат кога да преминат в без-
смъртието си – преди да ро-
дят или малко след това…

От гняв ме обзема пълен 
делириум пред случващото 
се сега пълно безхаберие.  
Пред това да гледам как в 
толкова много случаи шепа 
хора решават съдбата ни.  
Какво значение има дали 
става въпрос за избори ли, 
заплати ли, пенсии ли, за 
Белене ли, щом въпросът е 
принципен.  Когато превил 
гръб пред тази шепа влас-
толюбиви маниаци и пред 

собствената си леност, 
апатия и хипнотизираност, 
после охкаш и пъшкаш и 
ставаш все по-асоциален 
и все повече неотговорен 
и безразличен.  Дори за 
собствения си живот, камо 
ли за този на бъдещите по-
коления.  После – многове-
ковното робство ти било ви-
новно.  Било унаследен мо-
дел.  Българска национал-
на черта било.  По същия 
начин, както те е страх да 
отидеш на профилактичен 
преглед, за да не ти открият 
нещо нелечимо.  Не всич-
ки мислят по този начин, 
разбира се, но повечето.  А 
тези, по-малкото, обикнове-
но си мълчат, чакат някой 
друг да свърши черната ра-
бота, вместо тях (дано поне 
поетите не влизат в това 
число)… Кой знае защо! 
Вероятно предусещат пъл-
ната си обреченост.  Ах, 
това жалко чувство, което 
ни изпълва не само в ек-
стрени ситуации, когато си 

казваш: каквото и да напра-
вя, злото, интересът пак ще 
победи.  Затова по-добре 
да не си хабя енергията.  
Незнаейки, че така и твоята 
енергия свършва по-бързо, 
заедно с тази на другите, 
които са си я „губили” в на-
празната борба на „майму-
ни” за празни орехови че-
рупки.  Та нали сме в един 
цялостен и взаимосвързан 
свят. 

Боже, Боже, как допус-
каш това? Чак толкова сми-
рение, че така прилича на 
заколение.  Може би, за-
щото „утре ще бъда трева”, 
както казва поетът. 

Какво пък, дори и така 
да е – нека поне тази тре-
ва бъде като свежите тучни 
пасища от библейския рай, 
а не повехнала, оръфана, 
неставаща дори и за сено.  
Пък и дали ще има на кого 
да става за храна…   

Къде е сега Левски, за да 
ни попита:  „Народе????”, 
къде отиваш? И какво от 
това, че ни пита вече толко-

ва много години?. . .  Слу-
чайно, да сме му отгово-
рили.  Или поне някой от 
нас…

Пък и какво от това, че  
питам и аз, толкова търсей-
ки отговорите за моя доста-
тъчно дълъг живот… Какво 
от това, че този въпрос ме 
буди в ранни зори, за да го 
пренеса на белия лист… 
Нали съм част от народа 
си, макар и не толкова еди-
номислеща, дори и за ня-
колко будни часове.  Нали 
утре ще бъда, макар и мал-
ко по-свежа, но пак трева…

Боже, Боже, защо по-
насяш всичко това? Или 
това е начинът по-бързо 
да дойдем при Теб? Тога-
ва защо изобщо трябваше 
да „посяваш”, „залесяваш” 
твоите частици извън рая, 
след като обратният път 
към Теб е толкова дълъг и 
болезнен? Макар че нищо 
от създаденото от Теб не се 
губи и че дори в мъртвото 
горене остават Твоите сле-
ди, за да не загубим Пътя…

Толкова много смирение, че така прилича на заколение

Предизвестен отговор или… 
будност по време на сън
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- Д-р Михайлова, как си представяте съ-
временното „бабуване” днес?

-  Като здраво стъпило на базата на извечни-
те корени, защото истината си е една и съща и 
само би било добре по-често да си я спомня-
ме.  Но трябва да сме готови  и в условията на 
новите реалности да посрещаме идващия на 
бял свят нов човек със същата, като в минало-
то, че и много по-голяма любов и радост. 

- За жалост, доста мечтаещи си за този 
момент жени не могат да го дочакат.   В ре-
зултат на какво? И как им помагате?

- Бездетието, обикновено, е енергиен бло-
каж, който трябва да се разблокира, като този 
процес премине най-вече през любовта. Защо-
то истинското здраве се корени в изпълнение-
то на Божията любов.  Ние тук помагаме чрез 
хомеопатия и чрез възстановяване на опре-
делени дефицити.  Много често безплодието 
се дължи на липса на цинк, както и на някои 
незаменими мастни киселини, а както знаем, 
те са в основата на изграждането на хормони-
те.  Така че, когато премахнем клетъчния глад 
чрез балансирано хранене и с хомеопатия, 
балансираме трите енергийни тела и решава-
ме проблема.  И тук, както и при всички наши 
пациенти, помагаме с нашите холистични ме-
тоди, като просто събуждаме индивидуалните 
потенциални сили на човека, за да може той 
да се справи сам с положението, да поеме 
отговорност за своя избор.  Подпомагаме го, 
разбира се, преди всичко с информация, със 
съвети по отношение на храненето, на акти-
визирането на имунната система, промяната 
на отношението и погледа към болестта, ос-
мисляне на духовните й причини.  Провоки-
раме неговата интелигентност, т. е.  неговото 
адекватно поведение в конкретната ситуация.  
Защото еднозначни отговори няма и универ-
сални рецепти също няма.  Важното е да се 
научим да приемаме всяка една ситуация спо-
койно, разумно, смислено и да можем да от-
криваме доброто сред случващото се на пръв 
поглед „зло”. 

- Дали пък с различните аномалии, свър-
зани с раждането, не изплащаме някакви 
грехове?

- През всяко едно време е имало и проблем-
ни раждания на базата на различни инфекции.  
Всяко време си носи своите особености и ха-
рактерни белези.  Но винаги става така, че се 
раждат деца, носещи своите конкретни про-
грами, деца, които са адаптирани и нужни за 
своето време, а също и можещи да посрещнат 
това, което им предстои.  А ние сме длъжни да 
уважим тази закономерност и да ги отглежда-
ме с любов, като не им пречим да се развиват, 
като подпомагаме тяхното развитие, за да мо-
гат да изпълнят духовната си мисия, с която 
идват. 

- Напоследък зачестяват случаите на ге-
нетични мутации, на повечето вродени и 
автоимунни заболявания.  И тук ли причи-
ните са най-вече духовни, енергийни?

- Разбира се.  Дори и нашият страж (имун-
ната ни система) ни предава, когато не правим 
връзка с духовното същество в себе си, с Духа 
си, когато забравяме и игнорираме този наш 
най-висш Аз.  Когато се „разфасоваме”, не сме 
в енергийната цялост на нашите три енергийни 
тела.  Когато не сме изградили връзката дух, 
душа и тяло чрез правилните мисли, чувства 
и действия.  И чрез адекватните си решения 
и действия, според конкретните случаи и си-
туации.  Тогава си плащаме за нарушените от 
нас  духовни и физически закони, като си пла-
щаме с болести всичко дължимо.  Така и мъ-
жът, и жената, когато нямат общ егрегор, общо 
енергийно поле, на любов и единение, децата 
им не са здрави, често боледуват.  Промяната 
към добро ще дойде именно с осъзнаването 
на тези неща. 

- Дано е и по посока на увеличената раж-

даемост, на правилното хранене и възпита-
ние на децата…

- Лека-полека и това започва да се случва.  
Ето, има например засилен интерес към раж-
дане в други условия, по-близки до домашни-
те, а също и по домовете, с лекарски екип, раз-
бира се, но в присъствието на близките хора. 
Родилката да не е изолирана и сама с вълне-
нията и притесненията си.  Кърменето също 
вече се връща, докато доскоро на мода беше 
изкуственото хранене.  Но след като се видя-
ха последиците и резултатите, развитието на 
множество алергични процеси, настъпи едно 
осъзнаване. 

- Има и друга версия, според която сега 
повече от всякога майчината кърма е ток-
сична, поради тоталната замърсеност на 
средата, храната, водата…

- Това може да бъде измислено само от 
фармацевтичните компании, от бизнеса, който 
е заинтересуван да си пласира своите адап-
тирани детски млека и храни.  Тъй като про-
теинът от кравето мляко е пригоден само за 
телето, той се адаптира, хуманизира се от про-
изводителя така, че да се пригоди към майчи-
ния протеин, като първо се разгражда и пре-
структурира, за да наподоби човешкия.  Това е 
много сложен биохимичен процес с участието 
на много други вещества, които предизвикват 
алергични реакции.  Докато чрез един много 
сложен биохимичен процес природата си вър-
ши своето, за да преработи и пречисти попад-
налите в бъдещата майка отрови и детето да 
може да получи безценната и незаменима с 
нищо друго енергия на кърменето. 

- А добре ли постъпват бездетните се-
мейства, които правят всичко възможно да 

се сдобият с рожби чрез новите възпроиз-
водителни технологии, които днес църква-
та се старае да оспори?

- Този стремеж за продължаване на рода е 
инстинктивен и разбираем.  Дори в миналото, 
когато е нямало днешните модерни техноло-
гии, понякога той е бил подпомаган с някои 
компромиси от морална гледна точка.  Днес 
пък се отиде до другата крайност – неприема-
не на невъзможността за възпроизводство.  А 
истината винаги е стояла по средата, тоест 
всичко да се прави с мярка, с разум.  И все пак, 
в 21 век трябва да бъдем с духа на времето, в 
което живеем.  Щом новото е дошло, значи то 
трябва да съществува.  Но всеки случай тряб-
ва да се разглежда индивидуално, адекватно 
с конкретната ситуация.  Нито нещо да се от-
рича напълно, нито да се приема изцяло като 
норма. 

- Така че Бабинден да се превърне в един 
непрекъснато обновяващ се стремеж… 

- Да, доброто в традициите ще си остане.  
Но, за да се освободи място за новите знания, 
се изисква и освобождаване от някои от ста-
рите.  Тази енергия на раздяла с догмите, на 
разкрепостяването, на осмисляне на ценност-
ната система, на другата гледна точка, винаги 
е била необходима, за да не изпаднем в така 
деструктивния застой.  Много често в този 
процес на обновление, обаче, се наблюдава и 
връщане към някои позабравени и пълноцен-
ни поведенчески и мисловни модели.  Но клю-
човото изискване ще бъде баланс, хармония.  
Всяко преминаване в крайностите няма да ос-
тане във времето. 

. 
Интервюто взе Лияна ФЕРОЛИ

Здравето ще се гради с баланс, разум и осъзнаване на духовните закони

Бъдещето е на енергийната, 
холистичната медицина 
И в миналото, и сега се раждат деца, нужни за своето време

На 11. 01. (Световния ден 
на благодарността) д-р 
Вилма Михайлова изнесе в 
Кърджали лекция на тема: 
„Хранене и здраве”.  Съв-
падението дойде като по-
твърждение на много често 
разглежданата в нейната 
вече 15-годишна практика 
на холистичен лекар необ-
ходимост да благодарим 
всеки ден за ценния ни дар 
– живота, да му се радваме, 
да се грижим за него.  Тър-
сейки най-добрите пъти-
ща за постигане на здрав и 
хармоничен организъм, тя 
неуморно обогатява свои-
те познания, като посе-
щава семинари и обучения 
по цял свят, специализира 
психоанализа и хомеопатия 
в Индия.  Работила е като 
завеждащ детско болнично 
отделение, но истинската 
си лекарска реализация, по нейните думи, постига чрез медицината на бъдещето – холистич-
ната (от гръцкия „holos” – „цял, цялостен, интегрален”) и представлява пълноценна медицинска 
система за профилактика и лечение, която мощно подпомага естествения стремеж на човеш-
кия организъм към самоизлекуване.  По настоящем е управител на Медицинския център „Хирон-
София”.  А като педиатър, д-р Михайлова отделя особено внимание на здравето на децата, на 
ролята на суперхраните в детската възраст, на мястото на хомеопатията и профилактиката 
в тяхното лечение, на храненето на бъдещите майки с биогенни и биотонични храни, като на-
киснати и покълнали ядки, житни растения и семена, пресни плодове и зеленчуци, мед и пчелни 
продукти, свежо изцедени сокове, богати на ензими, витамини, органични минерали и други би-
оактивни вещества, както и с клетъчните суперхрани.  Затова е много подходящо точно пред 
Деня на родилната помощ, Бабинден (по стар стил на 21 януари), да я попитам за някои неща, 
свързани с този дълбоко уважаван и почитан празник. 
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4 5Новата книга на Мари-
ана Праматарова е 
дълго, извървяно пъ-

туване по магистралите на 
нейните духовни и житейски 

прозрения. Надарена с бърз и остър 
ум Мариана Праматарова се е зареяла 
в поетическите висоти, за да одухо-
твори и окрили метафори, алегории  и 
литературни инвенции базирани върху 
скучното ни ежедневие.  Затова и за-
главието „Митологично. . .  и не съв-
сем” е добре премислено и е отправна 
точка към една по-зряла поетическа и 
философска концепция. В същото вре-
ме светът, в който ни въвежда така 
артистично и безапелационно, треп-
ти и е наситен с музикални звуци в ми-
норна тоналност, цветове от дъгата, 
първичност на чувствата.  Красотата 
на платоническата любов е съхранена 
дори в стихията на горещи страсти, 
целувки на влюбени и като апотеоз в 
любовния вик на елените. 

  „Януари”, „Февруари”, „Стон”, „В цвят 
какао”, „Пробуждането на белите вишни”, 
„Vaya con Dios” са творби, които затаяват 
дъха ни с достолепието на изказа. Смело 
можем да кажем, че те се нареждат сред 
модерните, съвременни образци на висо-
ката изящна словесност.  Любовта е „слън-
чевата колесница”,която „препуска към из-
грева”. Любовният шепот, който гали сети-
вата ни идва от недрата на преживяното и 
осмислено лирическо превъплъщение на 
всяка любовна притча. 

  „Корида” и „Танго” пък те завъртат във 
вихъра на танца. ”Танц на отчаяние и сила”. 
Танц, който те прави подвластен на мощна 
експресия и влудяващ ритъм. Условностите 
са много, но те са умело подчинени на три-
умфа на победата. Като подтекст победата, 
силата, вярата, човешката добродетелност 
са винаги в полезрението и светоусещането 
на Мариана Праматарова. И винаги в нейни-
те стихове.  Там, където се преплитаха чер-
но и бяло, там , където изгряваше Свобода-
та в предишните й книги, днес в поезията й 
като в искряща серпантина, същите теми се 
интерпретират вдъхновено и всеотдайно. 
Вдъхновенно и съдбоносно.  Вдъхновено и 
омиротворяващо. Красива жена с горда ос-
анка преминава пред очите ни. ”Вятър пре-
сушава жаркото й тяло” и ни нашепва из-
конни истини от далечни времена. Образът 
на тази жена е лек и ефирен, образ сравнен 
с „красивият глас на самотна цигулка”, със 
„стройни и бели млади вишни”. . . 

  Любовният рефрен „Пак си тук” екзалти-
рано търси ураганите на любовните нощи 
в „пясъчната утрин”, „лилавата орхидея”, 
„блуса за двама” и се превръща в неизрече-
но желание, което има силата на прозрение: 
„Пак си тук – видях те в окото на бурята”. Но 
когато любовта е наранена и предадена, то-
гава очите на любимата жена стават „зимни 
кинжали”, които наказват с „нелюбов”, а уст-
ните с ледена усмивка потвърждават при-
съдата – „безлюбовие”(стих. ”Възмездие”). 
И. . . тогава идват асоциациите за „песента 
на есенни листа, лудостта на вятъра, който 
танцува в клоните, а „небесното виолонче-
ло скъса струна – заваля”. . . Това са кратки 
примери за лирическите прийоми, с които 
Мариана Праматарова изгражда вътреш-
ната архитектоника на „Митологично. . . и 
не съвсем”. Всичко това е в цикъла „Импре-
сии”, но на финала на книгата има още един 

цикъл – „Стихове по пътя”. 

Привидно тук чувствата са овладяни, но 
сред красотата на мраморните брегове на 
Тасос, каналите на Венеция, миражите на 
пустинята и щрихите от Виена и Париж, 
струи екстаз и преклонение пред чудесата 

МИТОЛОГИЧНО  
И  НЕ  СЪВСЕМ  
ЗА  СВЕТА  
ОКОЛО  НАС

на света. Сякаш  и ние сме поканени да се 
насладим на ангелските песнопения в „Нотр 
Дам”, да приветстваме парада на площад 
„Конкорд” и заедно да празнуваме в гради-
ните на „Тюйлери”. 

  Много може да се говори и пише за но-
вата книга на Мариана Праматарова, но 
има едно нещо, което всеки сам трябва да 
съпреживее. Това е удоволствието да „сър-
фираш” в неизказаното, в магичното и при-
чудливото, в условностите на пространство-
то и времето, в догонването на прекрасния 
полет на птицата феникс. Защото  всеки от 
нас носи надеждата за възкресение отново 
и отново от пепелта на спомените. И въз-
можността да надникнем още веднъж зад 
кулисите на вечните илюзии. . . 

  Етикетът изисква да кажем и няколко 
думи за издателите на книгата – Издателска 
къща „Новата цивилизация” София. Свиде-
тели сме на адекватно на текста художест-
вено оформление на корицата (картината 
„Утринен бриз” е на художника Роджер Кра-
ев), професионално отношение на редакто-
ра Атанас Ралчев и подходящи илюстрации. 

   Да пожелаем попътен вятър на „Митоло-
гично. . .  и не съвсем” и нови, художествени 
провокации за почитателите на лирически-
те откровения на Мариана Праматарова. 

Мария  АТАНАСОВА 
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ботата му на библиотекар и прево-
дач в  община Пловдив.  От тогава 
той започва да оцелява от  частна 
преводаческа дейност, уроци по 
френски и  скромни хонорари на 
музикант в пловдивски оркестър.  
Също много пише  на български и 
френски при пълно информационно 
затъмнение.  Той никога не е бил из-
вестен. В резултат на донос на 18 
октомври 1973 година в жилището 
му бива извършен обиск от служби-
те на „Държавна сигурност”.  Всич-
ките му ръкописи са конфискувани. 
Той ги възстановява по памет между 
1973 и 1980 година.  Тези съчинения 
по-късно са открити  благодарение 
на неговата племенница Христин-
ка Михалева Гушева-Генчева  и от 
2003 година започват да излизат 
във Франция в издателство „Рафаел 
дьо Сюрси. ” През 2007 година му е 
присъдена наградата на Сдружени-
ето на писателите на френски език 
за  съвкупността от неговите „Неиз-
дадени съчинения”, публикувани на 
френски.  

Любомир Генчев е и преводач. 
Но, както отбелязва професор Вюй-
мен в своята книга, „той практикува 
литературния поетичен превод по 
един твърде своеобразен, личен  
и емпиричен начин, далеч от пре-
водаческата методология, моди-
те и каноните. ”Разглеждан в тази 

връзка, той има вид на един оригинален и 
доста ексцентричен преводач, както става 
ясно от избора на  авторите, които е пре-
веждал, природата на творбите, на които е 
давал  предимство и прегледът на комента-
рите върху неговата преводаческа дейност, 
които е нахвърлял тук-там из своите ръко-
писи.  Интересувал се е преди всичко  от 
поетичния превод, но всеки негов избор на 
национален или чуждестранен поет за пре-
веждане е показателен.  Той се обяснява с 
политическата, идеологическата и интелек-
туалната атмосфера, която е съществувала 
в България между 1947 и 1989 година в епо-
хата на тоталитаризма, когато идеализмът 
е бил  отхвърлен, а естетиката на социали-
стическия реализъм е била издигната в дог-
ма.  Като реакция на всичко това Любомир 
Генчев напълно умишлено дава превес на 
автори от епохата на пред-романтизма,  ро-
мантизма и символизма, които утвърждават 
морални, духовни и вътрешни стойности, 
които тогава са били потъпквани или отхвъ-
рляни от критиката, установена във времето 
на  комунизма. 

Станислав МАРАШКИ

За „Катари 
и тамплиери”
Богомилско-катарската тема преживя-

ва днес пореден ренесанс и се ползва с 
висок рейтинг при читателите.  Също и 
темата тамплиери набира скорост и се 
ползва с повишено внимание, след шум-
ните прояви на българските тамплиери.  
Затова издадената от издатество «Нова 
цивилизация» книга с интригуващото за-
главие «Катари и тамплиери» веднага 
привлича вниманието. 

След като прочетох книгата, според 
мен, тя би трябвало да се нарича «Ката-
ри, тамплиери и хоспиталиери», защото 
авторката е отделила еднакво голямо мя-
сто на историята на двата съперничещи 
Ордена – на тамплиерите и на хоспита-
лиерите. Това е първата книга на автор-
ката Раймонда Резников, която се появя-
ва на нашия пазар.  Тя се е захванала въз 
основа на запазените документи от 12-14 
век да разкрие сложната картина на взаи-
моотношенията между катарите и техни-
те противници – папските легати и про-
тиворечивата политика на двата Ордена.  
Подробно по райони от южна Франция 
се проследяват светските, духовните и 
имуществените проблеми през този пе-
риод.  Ясно се вижда как френският крал 
и папата пращат кръстоносни походи да 
завземат плодородните земи на юга и 
да унищожат привържениците на масово 
разпространеното катарско учение.   

Цитират се голям брой благородници, 
графове, свещеници и рицари на само 
прегърнали катарската доктрина, но и по-
лучили контасимента???, т. е.  са станали 
Съвършени – висшата степен при катари-
те.  Мнозина от тях дори след разгрома 
на катарите са погребани в гробници и 
църкви, стопанисвани от Ордените.  

От книгата разбираме за сложните вза-
имотношения между Ордените и църква-
та, когато ”воините монаси, чиято религи-
озна задача се свързвала с борба срещу 
всички привърженици на чужда на като-
лицизма вяра, са така толерантни пред 
възхищението, изпитвано към една съ-
перническа духовност на тяхната, до та-
кава степен, че са приемали да помагат, 
да погребват и да допускат сред тях ри-
цари, безспорно приели ереста. ”(с. 150)  

Една глава от книгата е посветена на 
прочутата катарска крепост Монсегюр, 

„ЕКСЦЕНТРИЧНИЯТ” 
ПРЕВОДАЧ И ПОЕТ 
ЛЮБОМИР ГЕНЧЕВ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Според професор Вюймен Любомир 
Генчев е български автор, който за-
ема  особено място във френское-

зичната литература на Югоизточна Европа.  
Той е роден на 26 ноември 1907 г.  в българ-
ския град Пазарджик и почива в Пловдив на 
28 август 1981. Никога не е имал възмож-
ността да отиде във Франция или  Запад-
на Европа.  Още от есента на 1944 година, 
веднага след края на Втората световна во-
йна, след като съветските войски  окупират 
България, новите български власти запо-
чват да го безпокоят.  Между 1950 и 1952 
година  той се намесва в политическите про-
цеси , заведени през онази епоха в Пловдив 
срещу българските католически среди.  Ма-
кар и роден и възпитан в православен дух,  
той има  неблагоразумието от 1922 до 1928 
година да се запише като ученик  във френ-
ския католически колеж „Свети Августин”  в 
Пловдив, а по-късно, в периода между 1933 
и 1948 година,  да стане и учител по френ-
ски в същия този колеж. 

През 1952 година той е обявен за „враг 
на народа”, поради което го лишават от ра-

Пионерска издателска инициатива на професор Ален Вюймен, почетен професор 
в университета д’Артуа в Париж, цели да възкреси спомена за франкофонския поет 
и преводач Любомир Генчев, известен само на тесен кръг  от специалисти.  Вну-
шителната поредица от седем тома, обединени от странната творческа фигура 
на Генчев и издадена от френското издателство „Рафаел дьо Сюрси”,  е в прего-
вори с бургаския писател и преводач Станислав Марашки, редактор в ИК”Жажда”, 
под чиято редакция се очаква да излезе поредицата. Сред тях е и  сборник статии, 
озаглавен „Забраненият поет Любомир Генчев”, чийто съставител е професор 
Ален Вюймен и в който се  проследява творческия и жизнен път на този самобитен 

български творец. 

на стр.  7
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Проф.  Димитър ПАПАЗОВ

Историята на човечеството е разделена на 
периоди в зависимост от това от какво са из-
работвани оръдията на труда или в каква при-
оритетна област то работи в дадения период.  
Каменната ера е свързана с материала, от 
който са изработени оръдията на труда, брон-
зовата епоха със следващия основен матери-
ал, последван от желязната.  В по-ново време 
наименованието се диктуваше от областите, 
които бяха приоритет за човечеството – индус-
триалната ера бе последвана от космическата 
ера, а тя от информационната ера.  Логичен е 
въпросът – коя е следващата ера, която тряб-
ва да даде насока за по-нататъшно успешно 
развитие на човечеството, което е застанало 
пред пропастта и ако така продължава, може и 
да падне и да се озове отново пред необходи-
мостта за нов Ноев ковчег, но ако намери вяр-
ната посока, може и да я прескочи и да влезе 
в космическата хармония като положително 
тяло?

Отговорът му дойде съвсем наскоро, и то от 
най-неочакваното място – от Световния фо-
рум в Давос, на който една от организациите 
направи изводи от работата си в областта на 
човешките ресурси в 36 страни и това даде 
повод новата ера, в която навлизаме след ин-
формационната, да се нарече . . . Човешка 
ера.  Причината е, че в условията на световна 
икономическа криза и безработица има недос-
тиг на. . . таланти.  Ако в каменната, бронзо-
вата и другите ери каменния, бронзовия или 
железния ресурс са решавали развитието на 
човечеството и неговото оцеляване, то сега чо-
вешкият ресурс ще бъде решаващ.  Капиталът 
е важен и поради това цял обществен строй, 
в който живеем и ние, се нарича капитализъм, 
но се оказва, че той не е достатъчен, макар 
да е едно необходимо условие, да определи и 
следващата епоха, а се нуждае от таланти, по-
ради което някои учени сполучливо нарекоха 
следващия строй. . . талантизъм.  Кое нала-
га новата Човешка ера и търсенето на таланти, 
което в скоро време ще отвори границите и ще 
предизвика нова миграция?

На първо място това е увеличаването на на-
селението на земята.  По най-общи прогнози в 
съвсем недалечно бъдеще се очаква човечест-
вото да надмине 9 милиарда.  Това означава 
необходимост от храна за изхранването му, ка-
квато още сега липсва за значително по-мал-
кия му брой.  Не случайно през средата на ми-
налата година ООН, без да ни кара да ставаме 
вегетарианци, ни призова да ползваме по-мал-
ко месна храна, за да запазим повече ресур-
си на земята, а цените на хранителните стоки 
само през последните няколко месеца рязко са 
скочили, което е тревожен симптом за изхран-
ването на планетата.  Традиционните методи 
за производство и подготовка на храна явно 
трябва да се променят, а това „традиционни 
хора” не могат да направят.  Нужни са таланти 
в най-общия смисъл на думата, които револю-
ционно да мислят и действат в различни посо-
ки.  Таланти изисква и новия проблем, свързан 
също така с въпроса  ще скочи ли човечество-
то в пропастта или ще я прескочи – въпроса с 
екологията, от който ще зависи също спасява-
нето на нашата планета.  Не по-малко таланти 
ще бъдат необходими и в областта на космиче-
ските технологии, защото човечеството от една 
страна вече се подготвя да се изнася на други 
планети, а от друга страна трябва да се подгот-
ви за космически срещи с други цивилизации и 
други форми на живот.  

За да може да насочи обаче таланти  във 
всички тези сфери, на човечеството са му 
нужни таланти първо да го изведат от тежка-
та икономическа криза, в която попадна през 
последното десетилетие.  А такива таланти 

липсват - показва последното проучване  в 
Америка, Азия и Европа.  В условията на кри-
за и безработица има недостиг, констатиран от 
компаниите, от хора с талант, които могат да 
извадят и тях, и обществото от кризата.  Дори 
някои да имат талант, то той не може въпреки 
желанието им да се разгърне.  Причината е в 
обучението на хората, които дори и при талант, 
при наложена неправилна методика и форма 
на образование не могат да го развият.  Сле-
дователно в Човешката ера, в която Човекът 
като ресурс ще решава бъдещето на света, от 
Образованието зависи какъв човек с какви та-
ланти ще се създаде.  

   Традиционното образование днес все още 
е далеч от подготовката на такъв човек.  При-
чините защо това досега не се  е осъществило 
са много, но по-важно е да се види какви са 
условията, които трябва да се спазват от от-
криването на таланта до реализацията му.  На 
първо място всяка учебна институция трябва 
да си търси талантите, а не както е сега да 
чака хората сами да дойдат и измежду тях 
евентуално да намери някой талант.  На вто-
ро място образованието трябва да разрешава 
свободно мислене и новаторство, а да не изис-
ква наизустяване или зубрене на достигнато-
то до тук.  На трето място обучението трябва 
да бъде гъвкаво, предвиждащо връзка с дру-
ги специалности и дори смяна на изучаваната 
професия.  Още от най-ранно време талантът 
трябва да се обучава в работа с екип – особе-
но в сложния съвременен технологичен свят.   
Друго условие за развитие на таланта е връз-
ката на обучението с практиката.  Компанията 
трябва да следи обучаващите се по предмета 
и на дейност, да ги въвежда в базата си и после 
да им предлага реализация.  

Друго не по-малко важно условие за разви-
тие на таланта е подходящата домашна среда, 
която да отключи този талант.  В това отноше-
ние и генетиката играе ключова роля, която те-
първа предстои науката да изясни.  Не по-ма-
ловажна е и технологичната среда в най-общия 

смисъл на думата, в която талантът да може 
да се развие и прави открития.  Неслучайно 
невзрачни на пръв поглед специалисти поради 
липса на технологична база у нас в чужбина се 
изявяват като ярки таланти и са едни от най-
добрите специалисти.  Причината за добрата 
изява на наши таланти там е и в това, че за 
съжаление у нас се мисли за задоволяване 
нуждите на настоящето, а в много от другите 
страни се гледа на обучаващите се с поглед за 
тяхното развитие 5-10 години напред. 

Нашият свят е глобален.  Изпълнението на 
всички тези условия в областта на образова-
нието  в една страна в нашата информационна 
ера веднага става достояние на друга.  Съби-
рането на плюсовете от различни страни може 
да предизвика отприщването на много и раз-
лични таланти.  В едни страни вече има опит 
като в САЩ и Европейския съюз в областта на 
създаването на база, на свързването на обуче-
нието с проекти в технически смисъл, а в дру-
ги страни като в Русия опит в стратегическото 
планиране и връзката с проиродата в родови-
те имения, с използване на новите технологии.  
Не случайно държавните им ръководства се 
интересуват и посещават видните учебни и 
научни обекти едни други за обмяна на опит 
въпреки политическите им различия, осъзна-
вайки вече заплахата пред човечеството. 

 В процеса на отглеждане на таланти няма 
големи и малки страни, както няма големи и 
малки страни в изкуството.  Българският на-
род, оцелял през петте века на мрачно тур-
ско робство благодарение на образоването 
на следващите поколения, макар и само със 
135-годишна най-нова държавническа  исто-
рия, поемащ положителното и от Запада, и от 
Русия, има традиции, които могат да му служат 
като основа за издирването и подготвянето на 
нови таланти, които да  сподели и с другите 
страни в нашия глобален свят, чрез което да 
допринесе за развитието на човечеството и в 
новата Човешка ера. 

 „ЧОВЕШКАТА ЕРА”
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посещавана днес от хиляди туристи и изследо-
ватели на духовните течения.  През 2008 г.  тя е 
посетена от екип на издателство «Нова цивилиза-
ция», начело с акад. Панчев и незабравимия из-
следовател и журналист Николай Кафтанджиев.  
През 2011 г.  , вървейки по поклоническия път Ка-
мино, посетихме тази крепост с проучвателна цел.  
От книгата научаваме една нова версия, подкре-
пена с документи, че крепостта не е разрушена от 
кръстоносците през 1244 г. , а в първоначалния си 
вид оцелява до днес.  

Авторката цитира писмо на един наследници-
те на замъка Левис-Мирепоа: «След обсадата си 
Монсегюр е бил отдаден на моите предци, които 
установили тук свещеник.  Крепостта не е била 
разрушена.  Ужасното състояние днес е резултат 
от влиянието на времето и занемареността.  Мон-
сегюр остава на моя род до Революцията. . . »(с. 
184) 

Крайният извод на авторката е, че «катари и ри-
цари тамплиери, са жертва на един съюз между 
папата и светската власт, са се вписали в истори-
ята на Средновековието с огнени букви и кръв по-
ради причини, които не знаем.  Трагедията, при-
чинила изчезването им, днес събужда чувство на 
справедлив бунт и каузата им е привлякла като с 
магнит симпатия и уважение. »(с. 168) 

Бихме допълнили, че основните причини за 
кървавият поход срещу катарите са добре извест-
ни – това е безкрайната алчност на папата и краля 
за пълен контрол върху умовете и имотите на хо-
рата, дръзнали да търсят едно по-справедливо и 
хармонично общество.   Те временно успяват, като 
избиват над един милион привърженици на бого-
милско-катарското учение, в книгата се говори за 
стотици хиляди , и приспиват Европа за няколко 
тъмни средновековни века.  Но идва Ренесансът, 
закърмен с прогресивните богомилски идеи и по-
степенно помита наложените ограничения върху 
развитието на човешкия Дух. 

  Днес интересът към богомилско-катарското 
учение нараства с огромна скорост, дори някои ка-
толически източници спорят, че катарството било 
тяхно местно явление, самозародило се в южна 
Франция.  Затова книгата, макар и да не разкрива 
богомилските корени на катаризма, е полезна за 
читателите интересуващи се от историята на това 
все по-популярно учение.  

  Любопитен факт е, че край селото носещо 
българското име Бугараш, споменавано няколко 
пъти в книгата, на 21 декември 2012 г.  се съби-
рат поклоници на катарите и хора желаещи да по-
срещнат тъй наречения «край на света» на това 
свещено място. 

  А ние бихме пожелали повече българи да посе-
тят тези паметници на богомилите-катарите и да 
разкрият нови документи и факти за най-мощното 
средновековно реформаторско движение.  

Тодор ЯЛЪМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ 

«ПРИЯТЕЛИ НА РЬОРИХ»

За „Катари 
и тамплиери”

Арх.  Слави ДОНЧЕВ

Според западни хрони-
сти през Ранното Среднове-
ковие булгарски племенни 
групи неколкократно се за-
селвали в Италия по мирен 
път още от 568 г.  Известни 
са и данни, които косвено 
свидетелстват, че вероят-
но малочислени групи са 
прониквали в нея и в по-
ранен период.  Например 
бъдещият кардинал Пиетро 
Булгаро се е родил в град-
чето Салусола, северно от 
Торино, още през 560 г. , т.  
е.  осем години преди 568 г.  
Заселването на последните 
групи датира от 632 г.  и 663 
г.  Писмен извор свидетел-
ства, че в Италия булгарите 
били запазили своя народ-
ностен облик и език и през 
VІІІ век. 

Като използва подобни 
достоверни данни от писме-
ни източници, така и значи-
телната продуктивност на 
етнонима булгар, оставил 
следи и днес в италиан-
ската топонимика и оно-
мастика, проф.  Винченцо 
д’Амико определя в своя 
статия три милиона ита-
лианци за потомци на бул-
гарски фамилии в Италия 
към 1941 г.  и призовава за 
разкриване значението на 
булгарското присъствие в 
средновековното италиан-
ско общество.  Настоящата 
статия би могла да се раз-
глежда и като отклик на при-
зива на В.  д’Амико. 

Арабски средновековни 
източници наричат булга-
рите „борджани”.  По това 
време (9-13 в. ) Дунавска 
България включва и тери-
торията на съвременна 
Румъния, с наименование 
в средновековни географ-
ски карти „Борджан” – име, 
от което някои учени из-
веждат макротопонима До-
бруджа.  

Като фамилни имената 
Бурджев, Борджиев се сре-
щат и днес в България, но 
сродни на тях са, по наше 
мнение, италианските Бор-
джио, Борджини, Борджо-
ли, Барджоли и др.  под. , 
както и техни производни.  

Макар глава на Римокато-
лическата църква да е бил 
най-често италианец, то 
„папи от други народности 
също са нормално явление 
поне до ХVІ в”.  Срещат се 
французи, гърци, сирийци, 
немци, африканци (копти), 
испанци и др.   Сред изди-
рените италиански имена с 
вероятен произход от етно-
нима „Борджани” спада и 
това от рода Борджия (Бор-
джа).  Макар и да произхож-
да от булгарите борджани в 
Испания (Арагон), за нас е 
важно, че той дава на Све-
тия престол в Рим през ХV 
век двама папи – Калист 
ІІІ и Александро VІ.  За нас 
представлява интерес и об-
стоятелството, че послед-
ният и близките му са били 
радетели и за обединяване 
на част от политически раз-
покъсаната по негово време 
Италия.  

Етнонимите „булгари” 
и „борджани” са оставили 
съхранили се и днес сле-
ди в Централна Азия: на-
родите Булгати и Булагати, 
област, град и река Булган 
(език=Булгар), етнографски 
групи  Борджигини.  По вре-
ме на експанзията им на из-
ток в Средна до Централна 
Азия към VІІ-VІІІ век арабите 
вероятно са получили све-
дения, позволяващи им да 
свързват като родствени или 
близки, булгари, борджани 
и монголите борджани.  По 
всичко личи, че и част от по-
следните са се разселвали, 
както и булгарите, в Запад-
на Европа. 

Съществуват свидетел-
ства, че някои от първи-
те имена в „Именника. . . 

” – Авитохол-Атила, Ирник, 
Курт-Кубрат, са получили 
разпространение в много 
европески страни.  Без да е 
споменато в Именника, име-
то Кубер на предводителя 
през VІІ век на Керамисий-
ските булгари в земите южно 
от р.  Аксиос (на която те да-
ват новото име Вардар – от 
Вар-даря) е показателно в 
това отношение.  Начално-
то му гърлено К е звучало 
близо до Х.  В Централна 
Азия се среща топоним Ху-
бер – отправният пункт на 
поклонниците към Лхаса в 
Гоби се нарича Хубер.  Във 
формите Хубер, Хуберт, 
Хоберт, Хувър, Юбер, то се 
среща в цяла Европа (впо-
следствие и извън нея): 
Австрия, Швейцария, Шве-
ция, Англия и във Франция, 
където фамилното име Ку-
бертен (сравни с името на 
възстановителя на олим-
пийските игри – барон Пиер 
дьо Кубертен) е съхранило 
най-добре оригинала му.  
Заедно с името на кан Кар-
дам (VІІІ век) то се среща в 
индуистката митология и е 
от множеството  свидетел-
ства за влияние от субкон-
тинента в старобългарската 
материална и духовна кул-
тура.  Във формите Уберто, 
Умберто името е обичайно в 
Италия. 

Българското народно 
обръщение или приложе-
ние към име Бай (вероятно 
основна форма?) се сре-
ща и във вариациите Байо, 
Байно, Байчо, Бачо, Баче.  
Във формата Бачи то се е 
съхранило, за щастие, в Ун-
гария – територия още на 
Атиловите хунобулгари през 
ІV-V век, впоследствие на 
Аварския каганат, с масово-
то присъствие в него на бул-
гарски племенни групи, и от 
ІХ век – на Първото българ-
ско царство.  В Италия група 
имена, като Бачо д’Аньоло, 
Бачо Бандинели, Бачо Бид-
жио, Бачо де ла Порта и др. 
, съдържат като лично ме-
стоимение частицата Бачо, 
и загатват, по наше мнение, 
за родство на техните носи-
тели с булгари или за бул-
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гарско обкръжение около тях. 
Значението на българското богомилство за по-

явата на дуалистични “еретически” учения и дви-
жения в Западна Европа е отдавна установено.  
То се приема чрез проповедници богомили от 
България и чрез носената от тях книжнина, чрез 
стопански връзки или по време на кръстоносните 
походи през ХІІ век.  Идеи, присъщи на старобъ-
лгарите богомили са намерили достъп до бъде-
щите патарени, катари, албигойци и др.  еретици.  
В последно време обаче нараства увереността 
ни, че подобни идеи са могли да проникнат сред 
населението на някои европейски държави както 
много по-рано, така и по друг път.  Техни носители 
са могли да бъдат: първо, заселвали се направо 
от Панония или от Приазовието в Италия булга-
ри дуалисти (но не богомили) към 632  и 663 г. , 
и второ, старобългари, вече богомили, повечето, 
както ще проличи по-долу, от булгарски произход, 
които на немалко на брой и значителни по числе-
ност групи са емигрирали от България още през 
Х, ХІ век като носители и на антифеодални идеи 
и стремежи.  Какво подкрепя тази ни увереност? 

Още в Централна Азия булгари и боржани са 
били тенгристи-дуалисти.  Възприемали, както 
съседите им китайци, две начала на видимия 
свят: небето – светло, мъжко и земята – тъмно, 
женско, които, за разлика от зороастрийските, са 
в хармония.  Според сирийски и арменски писме-
ни извори булгари се появяват в Европа – Пред-
кавказието, в „земята на булгарите”, още в края 
на ІІ в.  пр.  н.  е. , откъдето част от тях, водени 
от кан Вунд, се преселили на юг в Армения през 
114 г.  пр.  н.  е.  По-късно, в самото начало на VІ 
в. , от числото на събралите се тогава в Предкав-
казието „13 хунски народа” мнозина били покръ-
стени по тяхно желание от сирийски и арменски 
свещеници.  Арменските свещеници изучили 
„хунски език” и им превели на него „Писанието” 
– Евангелието, записвайки го, както се предпо-
лага, със сирийско-манихейско писмо.  Тъй като 

покръстителите им останали сред тях повече от 
десетилетие, не е изключено те да са превели за 
новопокръстените и някои по-известни апокри-
фи.  Малко по-късно кан Курт – Кубрат основа 
Приазовската „Велика Булгария”, обединявайки 
булгари и част от споменатите „13 хунски народа” 
(които му дават и прозвището Кубрат – Обедини-
тел).  Населението на Велика Булгария изпитало 
влиянието и на павликянството чрез завърнали 
се обратно в Приазовието потомци на кан Вундо-
вите Огхонторблкар – „преселнци” от Армения, в 
която живели дотогава векове наред сред обще-
ството, създало павликянството – най-близкото 
дуалистично учение на крайното богомилство по-
късно в България. 

Такива булгари и техни потомци, главни раз-
пространители, по наше мнение, на дуалистични 
идеи сред старобългарите, се заселили с канове-
те Исперих и Кубер на Балканския полуостров и 
били мирни и лоялни граждани на страната си до 
налагането за държавна религия през 865 г.  на 
гръко-ортодоксалното, византийско направление 
на християнството, което ги обявило за „еретици”.  
Протестирайки срещу този акт и по верски, и по 
политически причини (някои изследвачи  говорят 
за „спонтанни антивизантийски реакции”) в ре-

зултат на последвалите го трагични събития, те 
започнали да напускат България и да странстват 
на малки и големи групи по близки и далечни 
страни – от Русия до Испания, и от Византия до 
Англия, известни като стриголници. 

Според писмен извор от ХІ век в Западна Евро-
па различавали дуалистите еретици по бръсна-
тите им глави с перчем – доказан булгарски оби-
чай.  Павел Дякон ни осведомява, че в Италия 
булгарите знаели и през VІІІ век своя език и оби-
чаи.  Това вероятно е продължило и по-късно, 
тъй като даже и в края на ХVІ-ХVІІ век в утопи-
ята си „Градът на слънцето” Томазо Кампанела 
(1568-1639 г. ) очевидно е имал предвид особе-
ности именно на техния бит, за да опише мъже-
те в “идеалното” му общество отново с бръснати 
глави и перчем.  Важно е също, че музиковеди 
и органолози разсъждават дали българските 
богомили не са разпространили в Европа и му-
зикалните струнни лъкови инструменти – нещо, 
което днес вече може да се смята за доказано.  
(Виж статията на автора към настоящата книга за 
струнните лъкови музикални инструменти).  Към 
ХІV век богомилството е било ликвидирано, както 
в България, така и в останалата част на Европа.  
То не дочакало предреформационните движения 
и самата Реформация един-два века по-късно, но 
като се приема, че е подело борбата срещу сред-
новековната схоластика, “признава му се заслу-
га” за развитие на религиозната, философската и 
социалната мисъл в средновековна Европа, кое-
то има съществено значение за предренесансо-
вата епоха и в Италия.  Последователното споме-
наване на богомилите като патарени, албигойци, 
катори завършвав във Франция с името “бугри”, 
о. е.  “булгари” и като “бугри-булгари” и качват и 
горят на клади като еретици.  Качвани са били на 
клади по 200-300 и в присъствието на държавна-
та и Ватиканска власт изгаряни.  

(Следва)
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