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Толкова делови месец ве сп 
спомняме ош годшш. Прпо-
лизшпелен аналог ще да е 
ичало през 80-те годшш, 
когато тряобаше да озне-
сем лекции пред 4-5 впспш 
инспштувдш п В същото 
време да ръководпм бъл-
гарская отдел към радпо 
"Ватпкана", да се гршкпм 
за емогрантате , дошлс о т 
родпната нв в западното 
полукълбо а да пздпгаме 
престпжа ва "Абагар", пре-
цпзпрайкп а р х п т е к т н о т о 
оформленпе на пдео, дом о 
оюлетсн (тогава още ня-
махме весшнпк) почпш go 
кристален оолик. 

(ПродьлжаВа на стр.3и 

ОСИЛКОВ И ДРУГИ 
Мъченикне се ршкда ВъВ Вакуум 

Архим. проф. Георги ЕлдъроВ 
Предстоящото проВъзглася-
Ване на епископ ЕВгений Бо-
силкоВ за блеикен - жъченик ще 
жу gage една престшкна тит-
ла, с която само най-Великите 
чеда на църкВата могат да се 
гордеят. Така той се озоВаВа 
редом go cBemuume, жъченици-
те и апостолите, просияли на 
църкоВния небосклон от най-
дреВни Врежена. Особемото 
качестВо на негоВата просла-
8а, която ще се обяВи на 15 
жарт, е, че той ще бъде пърВи-
ят носител на зВанието "бла-
Аен" сред чедата на българс-
ката нацшя и то след няколко-
годишен процес, пресял гршк-

ЖЙТЕЙСКИЯТПЪТ 
НАБОЖИЯРАБ 

Ако животьт му беше спасен 
през оная нощ на 11-12 ноемб-
ри, когато го погубиха, сега 
БосилкоВ щеше да бъде 97-го-
дишен, нещо обикнобено за 
легендарно дълголетните 
българи. 
Рожденото му начало е дата-
т а 16 ноемВри 1900 г., което 
ще рече, че се е появил на бял 
сбят npu осьмването на XX 
век. В часа на екзекуцията са 
оставали само четири дни, за 
да отпразнуба 52-годшината 
си бъзраст. Докато е очакбал 
последните мигобе, бьзможно 
е, мислено да е прелистбал 
страниците на сбоя половин-
вековен летопис, осъден да 
бъде грубо прекъснат. Днес, 
след толкоба години, ни се 
струва, че no чудо сме попад-

лиВо през cumomo си Всички. 
дела и достойнстВа на сВетия 
му зкивот. В същото Време му 
се призиаВа и още едно пре-
димстВо: той е пърВият жъ-
ченик, официално признат от 
църкВата, че е убит за Вярата 
no Време на дългата тотали-
тарна зима, настъпила В цяла 
ЕВропа и В голяма част от 
сВета след октомВрийс-
ката реВолЬция (1917 
z.)t а у нас - след 9*9.44-
та. Вярно, че той бе 
предшестВан с около 
стотина дни В този ри-
туал от лшд&арския 
епископ Вижос Апор 

нали в неговата килия u 
разбълнубано наднича-
ме зад рамото му, за да 
прочетем u ние онези 
ненаписани житейски 
редобе. 
Нашият другар, о т е ц 
д-р Иван Софраноб, уче-
ник u следовник на мъ-
ченика, събрал томове 
архибни материали u 
публикации, разпитвал 
приятели u колеги на 
Босилкоб 6 продълже-
ние на няколко десети-
летия, ynopumo следба-
ше идеята си да Възста-
ноби житието му. Точно 
о т него черпим по-голямата 
част о т нужната ни инфор-
мация за убития enuckon. Как-
т о впрочем правят u всички 
житиеписци, eceucmu u ko-
респонденти о т България, 

(Вшк. В. "Абагаря, бр. 1, 1997), 
също покосен от болшеВики-
те, но с тая разлика, че гибел-
та на последния беше В резул-
тат на необуздаии дейстВия 
на части от съВетската ар-
жия, а не дойде след процес, 
предВарително планирал при-
съдата и екзекуцията на жъ-
чеиика, само заради тоВа, че 

Блшкеии мъченик ЕВгений БосилкоВ 
Италия. Холандия u om почти 
цяла Европа (даже когато не 
си го признават). Родното 
място на Босилкоб е днешни-
я т град Белене, известен със 
сбоя лагер на смъртта u мь-
ченията, разположен на близ-

бил лоялен към СВетшя арес-
тол, и че добродетелите жу 
са В слу&ба на Вярата, на 
църкВата и ма Всеобщото 
християнско сежейстВо.Из-
Вън посочената специфика, 
случаят БосилкоВ, гледан 
през проте&ението на JcuBo-
та и на подВига му, Влиза В 
руслото на Всичко, което е ес-

тестВено и норжално 
за един католически 
духоВник: израстВа В 
ражките на неголяма 
енория (Белене), фор-
жира се от нисши и 
Висши сежинаристки и 
мояашески институ-

кия остров Персин. Пак 
6 Белене е изградена 
една цветуща католи-
ческа общност с д в е т е 
ожиВени енории "Светг 
Богородица" u "CBemu 
Антоний". Верните 
там, бсичките с павли-
кянски корени, с е де-
лят на банатчани u бу-
курещлии въз основа на 
различния си произход. 
През миналия Век из-
бестко време Белене 
с е считаше з а нещо ка-
т о престолен град на 

католичеството в Се-
вернг България. 

Кръщелното име на enuckon 
Босилков е Викентий, какьв-
т о ще остане go влизането 
си 8 редиците на о т ц и т е па-
сионисти (28 април 1919), ко-
г а т о ще го преимену8ат 8 Е8-

ции, после следВат обучение, 
апостолатщ арест, затвор и 
присъда - период, когато го 
подкрепят, Водени от обща-
та им Вяра и идеали, колеги В 
сВещеническото и В монашес-
кото му призВание. ЗатоВа, 
когато гоВорим за enuckon 
ВосилкоВ, дори при изклЬчи-
телните качестВа на негоВо-
то мъченичестВо, Винаги 
трябВа да ижаме предВид, че 
около мего илш. още лшого по-
добни българи-аскети, духоВ-
ни Водачи и жъченици, чиито 
ижена не ca.no че не са забра-
Вени, а тяхната сВетлина се 
усилВа Все поВече. 

гений. Както ставаше през 
ония години с повечето о т 
прилежните 8 цьрковните 
служения юноши u mod канди-
д а т с т 8 а да учи npu пасионис-
пгште - строг монашески ор-
ден, оснобан през XVIII Век о т 
италианския с в е т е ц Павел 
Кръстни (1694-1775). наста-
нил с е 8 България /1781 г./ 
малко след смъртта на своя 
основател. Бъдещият мьче-
ник пърбо е npuem 8 пансиона 
на о т ц и т е 8 село Ореш (1911 
г.). а две години по-кьсно пос-
тьпва 6 тяхната Духовна се-
минария 8 Русе, кьдето е се-
далището на Никополската 
епархия с enuckon монс. Дг-
мян Теелен, холандец no npo-
изход, koumo започбЗг дз^по^г 
робитедства благонадежд-
ния младеж. Укрепен 8 жела-

(ПродължаВа на стр.4 ) 

ПАЕЯ ДА 
Enuckon5 Босилков не изчерп-
8а броя на българските мьче-
ници. TOJ бе предшестван, 
придружен u последван о т 
редица изрядни чеда на на-
шата цьрква, също въведени 
8 е т а п н а т а стъпаловид-
ност на канонизирането. В 
слобото си пред български-
т е капюлически enuckonu, 
npuemu за пръв път на офи-
циална каноническа аудиен-

ция (adlimina) 8ъ8 Ватикана 
на 1 юли 1992 г., възкресявай-
ки спомена за "съидинската1" 
българска Голгота о т 50-те 
години, nanama говори освен 
за enuckon Босилков , за Ка-
мен Вичев, Пабел Джиджоб, 
Йосафат Шишкоб u enuckon 
И8ан Романов, като ги назо-
8а "ucmuHcku мьченици на 8я-
рата1" (8иж 8. "Абагар", бр. 7, 

(ПродължаВа на стр.6 ) 

ОСМИЯТМЕЖДУНАРОДЕН 
КОАОШИУМ 

ПРОДЬАЖАВА ЗАД0ЧН0 

СВети ПаВел Кръстни 11694 -
1775/, осноВател на ордена на 
отците пасионисти. 

Идеите, посяти от последния 
колокВиуж "Абагар", състоял се 
на 23януари т.г. с Вкуиштелно-
то присъстВие на италиански 
и български спеииалисти, про-
дълзкаВат да покълВат В сърца-
та, В шншрлатиВите и В актиВ-
ната дейност на най-пламен-
ните защитници на природа-
та. На фона на отшумелите 
дебати особено ярко се открои 
станоВището на проф. ИВо 
Риччи-Маккарини от Центъра 
за люрски изследВания В град 

ЧиВитаВеккиа, Италия, дълго-
годишен Всепризнат капаци-
тет В сферата на екалогията. 
Сажо три дни след отпътуВа-
нето си от София, той тюкела 
да обобщи проблелиипе, сВърза-
на с тежата на колокВиужа 
"ИзкустВото да стопанисВаме 
едно жоре", изразяВайки по-ка-
тегорично тезшпе, защитени 
от него no Време на дебата. 
ЯаяраВи го с факс, адресиран go 

(Продъл/каВа на стр.2 ) 
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Вестта за предстоящото про-
ВъзгласяВане на пърВия българ-
ски блазкен мъчекик опресни 
аишени и раздВшки чуВстВа 
сред глъбините на абагарското 
ни море. Личността на епископ 
БосилкоВ е била преджет иа 
Внимамшето ми през ияколко 
етапа от дългогодишното ни 
битие. дотомкоВа, че с праВо 
мазкем да го счшпате за съпри-
часпишк на много наши иници-
атиВи и дела. © 

ЕДНОПРЯКО 
СЬПРИКОСНОВЕНИЕ 
Въпреки разликата в годините 
ни - цял четвърт век, което е 
равно на едно поколение и въгь 
реки отдалечеността на места-
та, където сме битували. съдба-
та ни доведе до едно кратко 
взаимно съприкосновение 
през втората половина на сеп-
тември 1948 г. Силуетът на она-

0АКМ*И 

СИЛКОВ И АБАГАР 
"SIC VOS NON VOBIS" 

Брой 3 * март 1998г. 

Италианската благородиичка Мария Тереза Карлоиш и монс. 
Кристофоро Кампана ( В средата en. Симеон КокоВ), 
десетилетия маред поддър&али каузата на БосилкоВ. За Мария 
Тереза е ВъВеден процес за каионизиране, а монс. Кампана бе 
нотариус през пърВоиачамшя етап на процеса за enuckon 
БосилкоВ. Стинката е през есеита на 1962 г. при едно "нелегално" 
пътуВане на en. KokoB go гр. Уроаяия, където на 27 октомВрш 
1985 г. бе открит БосилкоВия процес. 

зи бегла на пръв поглед среща 
все още се откроява ярко вър-
ху екрана на нашите спомени. 
За неговото пристигане в Рим 
получихме сигнал от бившия 
баш-полицай Павел Дймитров 
Павлов, тогава секретар на 
отец проф. Йосиф Гагов (който 
в оня момент беше някъде из-
вън Вечния град). Срещата се 
състоя 

В МАНАСТИРСКАТА 
ГРАДИНА 

на отците пасионисти на Цели-
умския хълм, едно от най-спо-
койните места в Рим, наситено 
с древноримски и древнохрис-
тиянски руини. Въпреки че бйх-
ме уточнили времето и мястото 
на срещата, той се беше отда-

.лечил от килията, без да извес-
ти къде се намира (предпазна 
мярка, която е логично да при-
ложи след опита си, натрупан 
при трудните условия в родина-
та). Доста се лутахме сред рас-

тителността, 
но накрая го 
открихме. На ръст беше сре-
ден, повече нисък, широкопле-
щест, с типично високочело и 
скулесто лице, леко червенда-
лест, той никак не приличаше 
на човек от европейски тип, 
въпреки европейската му сла-
ва. Беше облечен в черна епис-
копска униформа с нейния чер-
вен пояс, който българските 
архиереи много обичат и до 
днес (на Запад от десетилетия 
епископите парадират с него 
само при официални случаи). 
Говореше бавно. сдържано, 
без да акцектира с глас или с 
жест на някой важен момент от 
разговора. He поставяию поч-
ти никакви въпроси, нито дава-
ию някаква съществена инфор-
мация. He запита даже за под-
робности около нещастния 

(ПродължаВа на стр.5 ) 

ОСМИЯТМЕЖДУНАРОДШ КОАОКВИУМ ПЮДЬАЖАВА ЗАДОЧНО 
(Продъ.окаВа от стр.1) 

"Мобезното Внилитие на негоВо 
преВъзходшпелстВо люнсеньор 
Георги ЕлдъроВГ. Като жу про-
щаВалге за пореден път хипер-
болата, чуВстВаме се задълЛе-
ни да разпространим сред по-
гаяям брой приятели на окол-
ната среда идеята за oimoZop-
ната роля иа чоВека при стопа-
нисВането на природата и В 
частност на Водните прост-
ранстВа. 

ОКОЛНА СРЕДА 
ИРАЗВИТИЕ 
проф. Иво Риччи-

Маккарини 
След завръщането си в Италия. 
останах с чудесни спомени за 
дните, прекарани във Вашата 
белоснежна и красива столи-
ца. 
Два са основните повода, кои-
то ме подтикнаха да изкажа 
своята благодарност в това 
писмо. 
Първият е Вашата прекрасна 
инициатива за организирането 
на изисканата "кръгла маса", 
на която бяхме поканени. за да 

|г:-"оо£ьдам "Изкуството да стопа-
..исваме морето". 
Вторият повод произтмча от 
възможността да изясним ня-
кои основни идеи във връзка с 
нашия принос към дискусията. 
Аз имам дългогодишен опит в 
управлението за опазването на 
околната среда, първоначално 
като медик-хигиенист, след то-
ва като администратор на про-
винциите от областта Емилия 
Романя, после като член на 
Президиума на Националния 
съвет към Министерството на 
околната среда, с представи-
телства във всички области на 
Италия. В настоящия момент 
заеиам длъжността Председа-
тел на Центъра за морски изс-
ледвания, акционерно дружес-
тво, в което са представени об-
ластта Емилия Романа, универ-
ситетьт в Болоня, провинциите, 
общините и търговските кама-
ри на градовете по крайбрежи-
ето на Емилия Романа. както и 
няколко банки. 

През 1993 нашият Център бе 
признат от EC за лаборатория-
консултант при морските био-
токсикологтни изгледания в 
Италия. 
Изключително важният въпрос 
за замърсяването на околната 
среда непрекъснато предиз-
виква бурни академични деба-
ти в Италия. Изразените по 
време на тези дебати позиции 
аз енергично поддържах на 
кръглата маса на 23 януари в 
София. 
В началото разгорещеният 
академически и политически 
спор в Италия бе силно поляри-
зиран относно: 
икономическото развитие или 
околна среда. след време пос-
тепенно премина към икономи-
ческото развитие и околна сре-
да. за да получа равновесие 
във формулата околна среда -
развитие, т.е. неразривно об-
вързване на околната среда с 
развитмето. 
Ст друга страна, проблемите 
на околната среда са утежнени 
от изразяваните 

ИНДИВИДУАЛНИ 
СТАНОВИЩА, 

оценки, които нерядко се осно-
вават на частични анализи. За-
това отношението към тях се 
колебае между оптимизъм и 
подценяване. от една страна, и 
трагична безпомощност или 
догматизъм (а може да се на-
рече и чувство за безпомощ-
ност), от друга страна. 
Струва си да се погледне тема-
та и от двете крайно противо-
положни гледни точки. Степен-
та на сложност на проблема 
"околна среда" изисква съчета-
ване на анализите на все по-за-
дълбочаващите се познания, с 
междудисциплинарния подход. 
Точно в тази посока бе насоче-
на дискусията, наречена "Из-
куството на изключителните 
хора, моряците и рибарите, и 
техническото благоразумие на 
съвременните учеки за стопа-
нисване на морето". в която 
участвах. 
И в този смисъл "хомо сапиенс" 
надскача всякакви граници: ге-
ографски, професионални, иде-
ологически; той трябва да при-
зове всичките си сили, за да 
осъзнае изцяло и да посрещне 
и разреши проблемите с окол-

ната среда, без излишен опти-
мизъм или трагична безпомощ-
ност извън икономическата и 
социалната реалност на своето 
общество. 
С други думи, културният хаос, 
подчертан от една политика на 
своеволни забрани и санкции 
на всяка крачка, не решава 
проблемите с околната среда, 
а напротиз - задълбочава ги. 
като обърква, както граждани-
те, които замърсяват, така и 
тези, които са жертва на за-
мърсяването. 
Замърсяването на водите и 
въздуха е всеизвестен факт. 
срещу който много често се 
борим с неподходящи средст-
ва: чрез забрани, вместо с ре-
шителни и своевремекни дейс-
твия. 
По този повод имах възмож-
ността да слушам убедителна-
та реч на кардинал Мартини, 
архиепископ на Милано, в коя-
то той посочва отговорността 
на християните към ценностите 
на природата, тьй съвършено 
подредена, а не хаотична. В та-

АВторът на екологичната статия В този 
брой проф. ИВо Риччи-Маккаршш Ш ля8о!, с 
колегите си от Итаяия g-р Риччи и проф. 
Полетти на Осжия колокВиуж "Абагар" В 
хотел "Зографски" на 23 януари т.г. 

зи реч кардиналът се позова и 
на "етиката на отговорностите" 
от Макс Вебер, която ни учи да 
поемем лична оттоворност за 
последствията от постъпките 
си (дори и за грешките си), за 
да отговорим на тези, с които 
сме солидарни. както в прост-
ранствените измерения, така и 
във времето, в което живеем, a 
би могло да се каже - отговор-
ност към планетата Земя и бъ-
дещите гюколения. 
Италианският министър на ико-
номиката Азелио ЧампмТ който 

взе участие в конгреса "Иконо-
миката и околната средг", в 
синхрон с изказването на кар-
динал Мартини подчерта, че 
концепцията за развишето из-
преварва границите на поколе-
нията. Всъщност. 

РЕСУРСИТЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

не са спирачка, а необходи-
мост за прогреса. Въпреки че в 
много случаи те изглеждат изо-
билни, ресурсите не са неиз-
черпаеми и за тях важи прин-
ципьт за недостиг, който е ос-
нова на икономическата наука. 
Някои от ресурсиге, един път 
употребени. са загубени зави-
наги, други се възстановяват 
само в определени граници на 
екосистемата или само частич-
но, а трети могат да бъдат за-
менени, благодарение на пос-
тиженията на техническия 
прогрес. 
Въпреки всичко, бих искал да 
припомня, че концепцията за 
устойчиво развитие бе разра-
ботена с особено внимание от 

Световната ко-
мисия за разви-
тие и околна сре-
дапри ООН. Та-
зи концепция, 
доколкото обхва-
ща икономичес-
ки и морални 
стойности, се 
превръща в най-
важен принцип, 
който цели изди-
гане над потен-
циалните конф-
ликти между раз-
личните икономи-
чески стремежи. 
Най-съществена-
та задача - труд-
на, но вълнува-

ща, която стои пред нас. в за-
висимост от конкретното пози-
циране на различни нива в со-
циалната и политическата сфе-
ра, е да превърнем критерия за 
устойчиво развитие в глобална 
политическа практика и най-ве-
че в правилна икономическа 
политика. 
Аз вярвам, че под устойчиво 
развитие трябва да се разбира 
възможността да предаваме на 
бъдещите поколения хуманни-
те ценности и наличнмгте при-
родни богатства. От друга 

страна, е добре да се изясни. 
че докато човешките ценности 
могат да се възстановяват, то 
природните, един пгьт унищо-
жени, не се регенерират. 
Всичко изложено дотук е част 
от идеологичните принципи, 
върху които ние стъпваме при 
стопанисването на околната 
среда. Околната среда като 
икономически ресурс е източ-
ник на работни места. Налага 
се да превъзмогнем догмите на 
фундаментализма за запазва-
не на непокътнатата природа. 
Да не се доверяваме единстве-
но на възстановителния процес 
чрез филтри за прочистване 
или на забрани. 

КАКТО ПРИ ЧОВЕШКОТО 
ЗДРАВЕ, 

е по-добре да се използват 
превангивни мерки: 
1. Да се икдивидуализира из-
точникът на замърсяване на 
околната среда; 
2. Отстраняване на източника. 
Първата задача попада в науч-
но-техническата сфера. 
Втората е резултат от демог-
рафския сблъсък между тези, 
които искат източниците на за-
мърсяване да бъдат премахна-
ти и тези, комгго не биха проме-
нили нищо. 
Всъщност едно правилно сто-
панисване на околната среда 
изисква спазване на следнкгге 
четири принципа: 
1. Екозащита; 
2. Териториално планиране; 
3. Сигурни екологични техноло-
гии; 
4. Обществено участие. 

ЕКОЗАЩИТА 
- Контролно-предпазна мярка, 
гараншраща спазване, .на тех-
ническо-административни нор-
ми 
- Стандарти за качество на во-
да, въздух и т.н. 
- Оздравителни действия за 
пречистване и разграждане на 
вредните вещества 
- Намеса на органите на право-
съдието 

ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ 
- Наблюдение и оцемса на окол-
ната среда чрез областни пла-
нове (планове за хкдробасейни, 

(ПродъяЛава на стр.9 ) 
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СРЕД КАНОНИ И ТРАДИЦИИ 
ОТ МНОГО ВРЕМЕНА 

Още о т древността, заедно 
с преклонението пред Бога u 
пред Исуса Христа, xpucmu-
янският култ познава u пре-
поръчба почитането u на сЗе-
muume чрез публични u част-
ни литургични думи. жестобе 
u ритуали. Практиката наи-
напред се насочба кьм мъче-
ниците, засбидетелствали с 
кръвта си жертбоготобност 
за защита на бярата ни. Зна-
чителен принос npu уточня-
ването на този цьркобен мо-
мент gage покойният о т е ц 
проф. Йосиф Гагов с дисерта-
цията си за Папския археоло-
гически и н с т и т у т през 1940-
1943 г. (вшк в. "Абагар", броеве 
9 u 11,1997 г.). След IV век по-
добен култ се признаба u на 
изповедниците на вярата. 
Пърбоначално интересът на 
верните спонтанно се насоч-
Вакьм 

БОГОУГОДНИЯ ЧОВЕК, 
станал сбетъл пример за 
християнска доблест u бла-
годатни добродетели. Но по-
ради тясната връзка на кул-
т а с мисията на enuckona, 
редно е т о й да с е погрижи за 
определяне на начина, мясппо-
т о u обекта на ритуалните 
моменти, свързани със свише 
посоченото лице. Ако инте-
ресът кьм богоугоднагпа лич-
ност се разшири избън пре-
делите на епархията. посте-
пенно се налага да се наме-
сят, за да регулират положе-
нието, по-висши инстанции. 
На Запад решаващата дума 
има папската институция, 
която о т X век запазба за се-
бе си функциите на бодещ 
фактор npu определяне на 
култобите моменти. Вече 
през пърВата половина на XII 
В. нещата добибат канони-
чески характер u о т т о г а в а 
установеният peg на проце-
дураппа се спазва о т всички 
подразделения на католичес-
ката цьркВа. Сред най-ясни-
т е u точни доктринни u ка-
нонически норми се откроя-
Ват тези, издадени о т папа 
Бенедикт XIV (1740-1758). ос-
танали 6 сила go наше време, 
като към тях се добабят 
важните определения, допъл-
нително въбедени о т настоя-
щия nana, koumo д о с т а улес-
няват движението на канди-
датурата кьм финалния мо-
мент на канонизирането. 
Процесьт започва на епар-
хийско ни8о, пред специален 
съд, оглабен о т enuckona, къ-
д е т о с е излагат u сьпоста-
вят поводите "за" u "против" 
канонизирането. О т т о з и 
момент бъдещият блажен но-
си т и т л а т а "Божи раб", като 
вниманието на верните с е 
насочва кьм новопгю му поло-

жение чрез малки икони с об-
раза му u молитви, за да тър-
с я т божията благодат с по-
мощта на х о д а т а й с т б о т о 
му. 
След капю на това нибо се из-

Йоан ПаВел ПДД В Куба В края на януари 
съзкиви християнския дух на страната, 
тръгнала отноВо no пътя на съкроВените 
си католически традиции. 

черпят бсички предстабени 
доказателства за опознаВа-
не на случая, документация-
т а с е препраща там, кьдето 
се Взема решение no някои 
кардинални точки за канди-
дата: изключителншг харак-
т е р на добродетелите му, 
(ако е нужно), мьченическото 
качестбо на кончината му u 
д о с т о в е р н о с т т а поне на 
един случай за чудотворна 

Кубшщи ликуват no маршрута на nanama В 
последния бастион на комунизлш. В Западното 
na.iykb.wo. Събрат на ноВия български блазкен 
ЕВгений БосилкоВ не успяВа да сдърАи емоциите си. официално да 

ги вкпючВа 6 

me на подобаващ за случая 
обред, както на 15 март т .г . 
ще бъде признато званието 
"блажен" на enuckon Евгений 
Босилкоб. И о т тоя момент 
на определени места ще с е 

избършВа ритуал 
на публичен култ 
към него. Hanpu-
мер, о т ц и т е nacu-
онисти о т цял 
свят, koumo го бя-
ха приели в сбоя 
орден, ще могат 
да го изобразяват 
на икони, поставе-
ни на специални 
места, а освен т о -
Ва имат прабо да 
му посВещават ол-
mapu, napaknucu u 
цьркви. 
Ако стъпаловидно-
т о изкачване на 
enuckon Босилков 
продължи към 
следВащата инс-
танция u ako бъде 
отбелязано, че 
чрез неговото хо-
д а т а й с т б о с е е 
стигнало go чу-
дотборни изцере-

.ния или go други 
поличби, mod ще 
може да бъде кано-

низиран за "сВетец"". Тогава 
кулптьт му ще добие правото, 
да се разпространи между 
всички цьрковни общности no 
света, с отредено място 6 
календара на универсалната 
цьрква. 
Вьпреки че званието "блажен" 
не е избестно сред правосла-
вието като отделна агиог-
рафска степен (някои све-
muu-блажени с е с ч и т а т за 

равнопоста-
вени на оста-
налите не-
бесни жите-
ли). В руска-
т а цьркба съ-
щ е с т б у б а 
npakmuka ga 
се предлагат 
изрядни хрис-
тиянски лич-
ности за 
култ сред 
верните, без 
да*се чубства 
з а д ъ л ж е н а 

намеса. Когато е налице мь-
ченичестВо, последното ус-
ловие не с е изисква. След т о -
зи втори е т а л званието на 
кандидат-светеца е "препо-
добни" (venerabiilis). И послед-
н а т а процедура е, Негово 
Сбетейшество папата да из-
върши официалното провъзг-
ласяване, включено 6 рамки-

цьрковния календар или 8 цьр-
ковни ритуали. Такьв е случа-
я т с преподобния enuckon Ce-
рафим u неговите мощи в рус-
ката цьрква 6 София, кьдето 
се с т и ч а т о т всички nocoku 
верни, с надеждата да полу-
ч а т утеха u изцерение. Някои 
го наричат npocmo "cBemu 
Серафим". ® 

(ПродълзкаВа от cmpl) 

Дневник 

СРЕЩИ 
" НачаАНдте дип на година-

т а ни държаха с твърда ръка 
неотдъчно go писалищсто, 
т ъ о к а т о трябВаше ga gozo-
ном д а т а т а на закъсвелпя 
брой 1-ва за 1998 г^ копто 
пмаше надежда да сзлезе обо-
гатен с нови страницо, а в 
същото време ga e c по-нпска 
оферта. Забавянето gouge n 
о т това, че искахме о т дВе-
mpu nocoku ga огледаме с кри-
тични очи някои наиш лпчни 
о обществени дела във Веч-
ния град, което нп затрупа с 
допъ&нотелва работа. И ста-
на така , че когато на 5-ши 
шръгнахме за България (пър-
вото но тазгодошно гостуВа-
не), ни се стори, че отоваме 
на почивка. 

" Полепгьт пък запроАПча 
ва авантюра още прсз първпя 
половон час Вместо 6 София, 
аталпавскаят авиоводач ни 
приземи 6 Букурещ. Гьста 
мъгля не поз6олява\а на со-
фийското летище да но npue-
ме. Премеждия о т т о з и род 
обикновено носят смущения 
DAD gopu отчаяние за обокно-
бените пътницо, но не u за 
абагарци. Нам стана почпга 
забавно, к а т о 
си помислихме 
колко комично 
ще се получи, 
когато звън-
нем Вечерта 
на приятели-
т е в Рсм, за да 
им известим, 
че "пак сме 
тук". Но как-
т о се казба -
всяко з ю за 
добро. 

© Новопъту-
Зане, с нова 
раздяла a c 
почпга сьщите 
спътноци о т 
вчера - т о в а 
нп предложп 
с л е д б а щ и я т 
ден, 6 януарп, 
е м о ц п о и а л и о 
зареден сьс специалните нп 
изВпнения за нашише посре-
щачи, набирали часове наред 
абагарско търпение, за което 
се чувстваме особено задъл-
жени кьм тях. 

© Срядата очерта мащаб-
ния контур на глабното съби-
т п е през гаози месец, въареки 
че решението да го осъщсст-
впм бе взето в шеченпе само 
на т р и броени минупга. Же-
лаиисто на италнанскптс iiu 
приятели да се осъществи 
среща между български u 
иташански cneuuavucmu no 
въпросп за опазване чисто-
т а т а на морската среда на-
меро своята идейна рамка в 
предложения о т нас Осми 
междувароден колоквпум 
"Абагар™, веднага насрочев за 
края на месеца. Както каз-
Ват: мБъдп готоВ с т а п к а т а , 
когато падат крушите." 

© Следобед пък ни чакаше 
среща В "БалканмедшГ с коле-
zu о т новоучредешш Европей-
скп културен клуб. Председа-

Коректурите на броя, които 
са обсебили Внилиишето ни, 
приличат на едно отразило 
сВетлината и пазкеяало да 
докшке себе си разцъфтяВане. 

т е л я т на бьлгарската секщш 
Росен Милев докладва за пос-
ледните събатия, сВързани с 
поканата да ни прпеме цент-
ралното ръкоВодстЗо 6 Амс-
тердам, с%ед к а т о бече са 
преодоляни трудноспште, 
сьздадени о т културтрегеро 
ва една наша балканска съ-
седка u ослетяВааията, дош-
AU о т българи, копто предло-
жоли себе си за иницоаторп 
ва Амстердамската среща, 
без да пропусват да изтък-
н а т (no навик) свошпе ди-
митровски награди. 

© Четбърпгьк, 8 яиуари -
ден за срещи с трима мпнпс-
трп , Bee no повод на предсто-
ящия колокВиум. ДВамата 
бяха най-пряко свързанп с 
проблемпте на околната сре-
да, а шменно, Венцеслав Вър-
банов п Евдокпя МанеВа, 
Включили В разговорпте u 
cBou сътруднпци. Т р е т п я т 
министър - т о з и на отбрана-
т а - Георгп ЛнаииеВ, се появи 
п случапно, u неслучайно- Коп 
знас, може да се наложп един 
ден да бранп прпродата с по-
ефекпшвни средстВа. 

© Петък ни 
доведе В ПАОВ-
дпв - тВърди-
на па едпн 
смел шпалпан-
cku npegnpae-
мач, успял да 
пусне коренп 8 
с т а р а т а руме-
лпйска сшоло-
ца о да се раз-
Buxpu c темпе-
рамента на 
ucmunckn неа-
пожптанец 
К р и с т п а н о 
Д ж о р д а н о . 
Още о т нача-
лото на прехо-
да ви към де-
мокрация т о й 
оспгуряВа хляб 

на няколкостотпн плоВдпВ-
чаии, Включенп 6 производст-
Вото u B разпросшраияВане-
т о на известната козметпч-
на серия "Christian of Rome", 
разкрасила п старо, u младо В 
тукашнпя край. Дълбоко 8яр-
Ващ, почтп go фанапшзъм, 
убсден В иуждата от-гооече 
чоВекол^^л^сред хората, 
Кристйано огорчено сподело, 
че не нампра.4 достапгьчно 
nogkpena В същестВуВащпше 
т а м църкоВни структури. 

© Краят на седмпцата бе 
специално посвстен на ком-
п ю т ъ р н а т а обработка u 
странпрането на новпя брой 
ва Вествпка - първп за нас-
тъпВащата годива. О т едва 
страва, пзпптахме лично 
т р у д в о с т п т е , koumo npngpy-
ж а в а т т о з п етап, во 8 също-
т о врелге т а м открпхме пьте-
кшпе, отВеждапщ кьм ськраща-
вавето ва времето за работа п 
ва разноскшпе. Ще сподешм с 
Вас, че за редакпшравето ва це-
АПЯ Веспшпк са достатъчни са-

(Продължава на стр.8 ) 
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БОСИЛКОВ И ДРУГИТЕ 
Мъченик не се ражда оъв Вакуум 

(ПродължаВа от стр.1) 
нието cu ga поеме пътя на па-
cuoHucmume, през 1914 г. Бо-
солков е изпратен за по-ка-
татьшното cu обучение 8 гр. 
Кортрайк (Белгия), но почпгш 
веднага се налага да се спася-
6а cm военните дейстбия на 
Първата сбетовна война, ргз-
вихршш се най-напред В мал-
ката северна страна. През 
боенните години следба 6 съ-
седна Холандия, но се забръ-
ща 6 Белгия, заради задължи-
телното едногодишно пос-
лушничестбо (новициат) през 
1919-1920, когато поема офи-
циално расото на пасионис-
т и т е . СледВат курсобе no 
философски u богослобски на-
yku go 1926 г., когаппю е бър-
нат 6 България, за да бъде 

РЪКОПОЛОЖЕН ЗА 
СВЕЩЕНИК 

сред своите близки.През 
следваицата година е изпра-
тен 6 Рим, за да закръгли обу-
чението cu 6 Папския изто-
чен институт, основан точ-
но десет години npegu това 
(1917 г.). До тогаба там беше 
учил само един българин, спгса-
нал по-кьсно enuckon - Симеон 
Коков. Босилкоб е последван 
о т неколцина, сред които би-
ографът му Софранов u някои 
други. През 1931 г. забършба 
института, защитабайки ди-
сертация на тема "Съедине-
нието на българите с римско-
т о седалише през първата 
половина на XIII век" (ставг ду-
ма за Калоянобата уния). Така 
получаВа правогтю да носи 
ппигллата "докгтюр на изгт.оч-
но-цьрковните науки". Оста-
6а 6 Рим go 1934 г., когато е 
назначен за енорийски на цьр-
кбата 6 селището Бардарски 
геран, населено с пришълци 
о т Банат, настаншш се тук 
малко след Осбобождението, 

Българските семшшристи 
ГаВрил БелоВезкдоВ и Купен 
МихайлоВ при едмо посещение 
на техяия enuckon Кирим 
КуртеВ В Рим (1941г.). 
ДВадесетгодишншпе младезки 
са мещо натъ&ени, като чели 
предчуВстВат изпшпанията, 
които ще ги сполетят при 
стъпВането им Вродината 
през октомВри 1947z, когато 
биВат арестуВани още на 
границата и подлозкени на 
иикВизиция В течение на 
няколко седлшии. По-късно ще 
бъдат осъдени съотВетно на 
10ина20 годшш. 

които се опишчаВат о т мес-
тното население със сбоите 
по-ебропейски културно-би-
тоби набици. Получил пърба-
т а с и 
САМОСТОЯТЕАНА МИСИЯ, 
бъдещият enuckon бнася ноб 
спгшл В дейността cu, cma-
Bauku много популярен сред 
младежите u интелигенция-

ксистката идеология, която 
бързо се пребръщаше 8 офици-
ална религия на нобото соци-
алистическо общество. На-
товарен с най-голяма отго-
Ворност за берните, които 
му бяха поберени, той се зае-
ма с организирането на ти-
пичните за ордена на отците 
пасионисти "народни MUCUU", 

НоВоизбраният en. БосилкоВ сред съоратята си пасионисти В Русе 
(1947). До него папскйят предстаВител В България люнс. 
франческо Галлони, а след тоВа е леко обърнатият отец 
СпиишслаВ Ban Мелис, по-кьсно мисионер В Бразилия ш enuckon 

ma. Kamo спазВа стриктно 
сбещеническите u монашес-
kume cu задължения, той оби-
ча да даба воля на красибия cu 
тенор u ga cBupu на орган 6 
цьркбата, непропускайки да 
спортува (футбол) u ga xogu 
на лоб. Зачестябат контак-
тшпе му с бластите - 6 село-
т о се забелязват хора, дошли 
с коли о т околните градове, 
дори чак о т столицата. Ка-
нят го отвсякьде на Важни 
културни събшпия. Затова е 
събсем естестбено, че е сред 
главните оратори на честба-
нията no случай 250-тата го-
дишнина о т избухването на 
Чипровското Въстание през 
1938 г. 

ЧАСЬТНА 
ИЗКУШЕНИЕТО 

Военните години преминават 
сравнително спокойно за то-
зи край, вьпреки че по-кьсно 
бе стъкмена "героичната" 
партизанска история на се-
лището (Вшк * История на се-
ло Бардарски геран" о т И8ан 
Калчев u други. с предгобор 
о т Цола ДрагоОчеВа. кьдето 
пише, че БосилкоВ бил държан 
nog постоянен надзор). Про-
мените, настъпили с 9.9.44-
т а , естествено наложиха 
застой 8 дейността на дина-
мичния свещеник. През този 
период той се сближи с пред-
ставителя на Ватиката 8 
България, монс. франческо 
Галлони дотам, че някои го 
считаха за негов специален 
покровител. Когалю през 1946 
г. 8 Русе почина епархийският 
архиерей Дамян Теелен. дока-
т о се очакбаше Сбетият 
престол да назначи ков ти-
туляр, грижите за епархията 
бяха поверени именно на Бо-
сшжов. А после стана така, 
че самият той бе избран на 
тази длъжност чрез nancku 
декрет о т 26 юли 1947 г. През 
онзи nepuog се прояви като 
изключително дейна фигура 
npu съживя8ането на доста 
осланената вяра u така се 
протибопоставяше на растя-
щия терор о т страна на мар-

с интензибно проповядЗане 
на християнските истини 
побсеместно no бсички ено-
puu, стигайки go най-отдале-
чените места на епархията. 
Като 8лиза no този начин 8 
пряк u продължителен кон-
т а к т с населението, Босил-
коб има бъзможност да проз-
ре 6 дълбочина истинските 
настроения на хората, роде-
ни о т развихрящата се тира-
ния. След 1947 г., когапю опо-
зицията бе ликвидирана, без-
скрупулните властници пре-
минаха към обезбредяВане u 
на религията. Католическа-
т а цьркба бе една от главни-
т е цели на тяхната атака. 
Penpecuume всъщност бяха 
започнати планирано u нас-
тъпателно още с идбането 
на събетските okynamopu. 
Пръб падна отец флабиан 
Манкин о т село Секиробо 
(Плобдибско), безследно из-
чезнал 6 пърбите дни след 
нахлубането на агресора. 
Следбаха 

ПСИХОАОГИЧЕСКИ 
АТАКИ 

u заплахи. Католическите ин-
ституции започнаха да зат-
барят Bpamume cu, а чуждес-
транното духобенстбо беше 
незабабно екстрадирано. За-
почна се масиран натиск над 
enuckonume, за да приемели 
нобия, специално стькмен, не-
каноничен устаб на вероизпб-
беданията 8 България. В края 
на 1948 г. папският предста-
бител у нас, монс.Галлони, де 
факто бе прогонен о т стра-
ната. Започнаха арести на 
свещеници. Пьрви пострада-
ха току-що пристигналите 
о т Рим след забьршбане на 
обучението cu там, днешни-
ят отговорен секретар на 8. 
"Абагар" архим. Габрил Бело-
8еждо8 u монс. Купен Muxau-
лов, арестубани 8 средата на 
октомври 1947 г. После идва 
peg на отците капуцини 8 Со-
фия, едни от найнтежко пост-
радалите през този nepuog. 
През фебруари 1950 г. бе арес-
туЗан Дамян ГюлоВ, осноба-
тел u дългогодишен редак-

тор на 8. "Испшна", който е 
разпитван месеци наред, a 
накрая получава тежката 
присьда 14 години затвор npu 
строг каторжен режим. През 
май с.г. е арестуван Роберт 
ПрустоВ, с 15-годишно лиша-
бане о т сбобода, а през аб-
густ 1952 г. и Фортунат Ба-
калски - последният редак-
пюр на 8. "Истина", който не 
получи присьда, защото прос-
т о бе умъртвен no време на 
разпит. 

ПОДВИГЪТ 
Заедно с Бакалски бяха арес-
тувани и всички останали 
подсъдими о т първия голям 
католически процес, състоял 
се между 29 септем8ри и 3 ок-
томбри 1952 г. Католически-
т е сбещеници, осъдени на то-
зи и на следбащите дба про-
цеса go края на годината са 
общо 37, - повече о т полови-
ната, жибеещи тогава 8 Бъл-
гария. Сред тях е и enuckon 
Босилков. О т документи, спо-
мени и разгобори с потърпев-
шите и с техните близки, 
днес знаем почти всичко за 
тези процеси. В предишни 
броебе на вестника (биж. 
"Абагар1", бр. 7, 1993 г.; бр. 3, 
1994; бр.7,1994 г.; бр. 4.1996 г.; 
бр. 8, 1996) единствено ние 8 
Бьлгария сме се спирали най-
обстойно и неколкократно на 
темата за осъдените.като-
лически сбещеници. В посоче-
ните броебе ще намерите 
подробности, които ще пови-
шат с няколко градуса и хрис-
тиянското 8и самочувствие, 
и рейтинга на културата 8и. 
Днес сме се ангажирали ga 
отбележим по-важните щри-
хи о т портрета на enuckon 
Ебгений Босилкоб и ga бидим 
кьде е мястото му сред дру-
гитеосъдени. 

Обвиненията срешу него не 
бяха о т най-сериозните. В 
списька на подсъдимите, под-
редени съобразно тежестта 

Бъдещият жьченик, студент В 
Рим, към 1930г., В парка на 
жанастира на отците 
пасионисти, където през 1948 
г. се състоя абагарската ни 
среща. 

на "пробинението", той се 
явява едба на седмо място, 
след отците Камен Вичев, 
Пабел Джиджоб, Петьр Са-
рийски, Йосафат Шишкоб, Пе-
тър Лабреноб и Никола Бар-

бо8. Ho no бреме на разпити-
т е и след тоБа enuckon Бо-
силкоб спечелба благоразпо-
ложението на следобатели, 
прокурори и народни съдии. 
Има нещо изльчбащо 6 него, 
което го праби по-силен и по-
бьздейстбащ о т останали-
те . Можахме да разлистим 
степените на негобото разс-
ледбане, като се започне от 
писмените му "признания" и 
се стигне go отгоборите му 
пред следоВателя, а по-кьсно 
и go изказбането му 

ПРЕДСЪДА 
на 3 октомври 1952 г. Оста-
нахме Възхитени о т логика-
т а и праволинейността, от 
спокойствието и искреноспъ 
та , пропити 6 думите му. ко-
ипю збучат много правдопо-
добно и убедително. Става 
ясно, че тоба е чобек, който 
няма за какВо да се разкайВа, 
нипх) има за какбо да обвиня-
6а себе си и застаналите от-
среща обвинители. Очебидно 
ролята му 6 съда е да понесе 
кръста на бисш предстаби-
тел на католическата иьрк-
6а, която бластта именно 
чрез него е решила да обругае 
и да накаже. Измежду други-
т е , получили също капю него 
тежки присъди, може би има и 
по-интелектуално проябени, 
и с по-голямо духовно лидерс-
тбо (мислим 6 частност за 
отец Камен Вичеб), но тяхно-
т о осъждане е било побече за-
ради личналпа им доблест, 
"Ьпасна" за режима, а не kak-
ппю е npu Босилкоб, заради 
цьркобно- йерархичното му 
положение. 

След произнасянето на при-
съдите се сьздаде изкустве-
но затьмнение около съдбата 
на епископа. Дори най-близки-
т е му дълго бреме се държаха 
6 неизвестност и не знаеха с 
положителност за кончина-
т а му. Представиха им двус-
мислени официални сбедения, 
което целеше да ги заблуди и 
години наред да ги гложди 
съмнението, че той и други-
т е може би жибеят 6 плен на 
някакьб болшебишки ад. Сега 
бече е доказано, че краят им е 
дошъл 40 дни след обявяване-
пю на 

ПРИСЪДАТА, 
която е била изпълнена 6 Цен-
тралния софийски затбор, 
без ga е избестно пточно кьде 
са погребани екзекутирани-
т е 6 ноидта на 11-12 октомВ-
ри 1952 г. мъченици. Различни-
т е берсии, че гробьт им бил 
тук или там, засега остават 
само непроверени слухове. 
Дано ga не излезе накрая, че и 
реликбите на нашите светии 
имат незабидната участ на 
тленните останки на царя 
Обединител Борис III. 
Остаба ни утехата, забеша-
на ни о т хората на древност-
та , които още оттогаба са 
убедени, че кощунстбото 
спрямо мощите на сбетиите 
не вещае нищо добро за обру-
гателите им. Защопю See пак 
бъзмездие ииа. © 
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случай с емигранта Тодор Кой-
чев от Тренчевица (удавил се 
край Неапол няколко седмици 
по-рано), когото добре позна-
ваше и за когото без съмнение 
щяха да го разпитват приятели 
при завръщането му в Бълга-
рия. 
Беше ясно, че се дистанцира-
ше в контакгите. като всеки 
емигрант, набелязан от власти-
те, че поддържа връзки с "опас-
ниГ агенти на империализма. 
Стори ни се, че по време на 
разговора държеше да отправи 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПОСЛАНИЯ 
до новите власти: положението 
в България било трудно, но по-
носимо, повече последица от 
войната. отколкото от антицьр-
ковната политика. Георги Ди-
митров се държал с хората 6а-
щински , и други подобни. За-
това, когато през 1952 г. го об-
виниха в противодържавна дей-
ност, недоумявахме - присъде-
ното му смъртно наказание ни-
как не съответстваше на ду-
шевното му разположение отп-
реди четири години така, както 
го бяхме разчели в манастирс-
катаградина. 
По време на процеса и произ-
насянето на присъдите бяхме 
помолени да превеждаме за 
ватиканските ведомства допис-
ките в българските вестници по 
първия католически процес (29 
сегттември - 3 октомври 1952 
г.). Тогава се запознахме с не-
вероятните самопризнания на 
подсъдимите, включително и 
тези на Босилков. За пръв път 
от години България навлизаше 
в световната преса като източ-
ник на вести , наситени с жес-
токост. Това ни направи по-ин-
тересни за окръжаващите ни. a 
и за по-далечни кръгове. 

ПРОЦЕС ЗА 
ПРОЦЕСА 

Последва дьлъг период на при-
тъпени чувства и замъглени 
спомени за ония черни дни. Ед-
ва към началото на 80-те годи-
ни нашият съученик и сътруд-
ник отец д-р Иван Софранов за-
почна да насочва вниманието 
ни към една своя идея - да пре-
дизвикаме култ към покойния 
епископ. Имаше вече събрано 
достатъчно количество инфор-
мация за живота, за дейността 
и най-важното - за края на Бо-
силков. Заговори за необходи-
мостта да се възбуди специа-
лен канонически процес за ус-
тановяване на мъченичеството 
в неговия подвиг. Като завеж-
дащ службата на ватикански 
визитатор за българските като-
лици на Запад. тогава нам се 
падна отговорността да взе-
мем ясно становище по въпро-
са. A TO беше напълно в подк-
репа на Софрановата идея. 
Лично оформихме канонически 
първите стъпки в тази насока. 
Погрижихме се да установим, 
че е невъзможно процесът да 

БОСИЛКОВИ АБАГАР 
"SIC VOS NON VOBIS" 

бъде проведен в България -
очебиещо заключение, но 
трудно за доказване в официа-
лен документ, изготвен от бъл-
гарски епископ. От една стра-
на там тоталитарният режим 
налагаше невероятни ограни-
чения. а от друга, забраняваше 
на поданиците си да признават, 
че карцерните условия същес-
твуват, като изискваше от тях 
да възпяват "светлия" живот, 
който осигурявал всестранен 
разцвет на човека и общество-
то. Наложи се да организираме 
"клопка" на компетентен епис-
коп, дошьл от България. В неп-
ринудена атмосфера, дсжато 
си пиехме кафето в приемната 
на радио "Ватикана", внезапно 
му поставихме въпроса дали 
желае да стане инициатор на 
процес за канонизирането на 
убития Босилков в собствената 
си епархия, както изискват 
църковните канони. Нещастни-
кьт се развика, вдигна ръце, 
размаха ги: "Вие какво, искате 
да ни унищожат докрай ли?" 
Всъщност условията там бяха 
таюша, че би следвало да няма 
страхове: перестройка и глас-
ност са понятията, които се 
ширеха из Съветския съюз; па-
пата беше посетил ведньж и 
втори път родината си Полша и 
нещата бързо се променяха... 
Но нашият замисьл не се със-
тоеше в това . да агитираме. 
Щом българският епископ се 
отказваше да направи нужната 
стъпка, оставахме свободни да 
се обърнем към друга епархия, 
желаеща да заеме своето мяс-
то в делото. Така и стана. Епар-
хията на Урбания, която се на-
мира североизточно от Рим и 
вече бе проявила интерес към 
събитията в България, показа 

Монс Ашркело Моттола 

готовност да даде каноническа 
рамка на инициативата, както 
и да поеме необходимите фи-
нансови жертви. Вече знаете 
от предишни броеве на вестни-
ка, че тук още през 50-те годи-
ни стават известни с доброде-
телите си две изключително 
българолюбиви личности -
принцеса Тереза Карлони и 
монс. Кристофоро Кампана, 
откликнали на многобройни 

нужди на нашата църква през 
най-трудния период от болше-
вишкото ни робство (виж в. 
■Абагар". бр. 10.1992). 
С няколко коли в оная неделя, 
27 октомври 1985 г., прекосих-
ме веригата на Апенините и 
към обяд бяхме в катедралата. 

За да ни откажат от намерени-
ята ни да извадим истината на 
бял свят, се започна истински 
терор. Над духовенството в 
страната бяха упражнени на-
тиск и заплахи. Заканиха ое и 
на нас. Важни свидетели се от-
казаха да вземат участие - ще-

ИВая СофраноВ, дВигателят за кантшзирането на БосилкоВ, тук 
сяед иксулт получен през лятото 1992 г. В България. He успя да 
Види резултата. иа сВая труд, тьй като само 50 дии преди 
проВьзгласяВаяето на ноВи блшкен бе призоВам саж да иаВлезе В 
царстВото небесно (26декежВри ж,г.). 

където бе отслужена архиерей-
ска литургия от епископ Уго 
Бианки (същевременно архие-
пископ на близкия по-важен 
градУрбино), в съслужение със 
словашкия епископ в изгнание 
Павел Хнилица. наша милост, 
отец Софранов на престола и 
още дузина свещенослужктели 
в олтарното пространство, 
между които монс. Кристофо-
ро Кампана - спонсорът на на-
чинанието и свещ. Серджо 
Мерканцин, съавтор на една от 
първите биографии на мьчени-
ка. В средата на обреда бяха 
оповестени началото на проце-
са и съставът на духовния съд, 
с председател епископа, нот-
риус монс. Кампана, Софранов 
- специален постулатор (адво-
кат) на канпидат светията. Дру-
гите роли, като тази на "адвока-
та на дявола", който трябваше 
да възразяза по цялата линия, 
бяха поети от различни местни 
духовници. 

ДЬЛГАТА РЪЕА НА 
РЕЖИМА 

Притаената злост на дяволите 
ни връхлетя от друга посока. 
Едва започнали работа, ето ги 
и първите сериозни затрудне-
ния. Властите в България отк-
риха акция за спирането на 
процеса. България по този на-
чин заставала пак на обвини-
телната скамейка след още 
неприключилия случай Анто-
нов. Как да им обясниш, че тех-
нически подсъдиният беше 
сам Босилков? За него трябва-
ше да се докаже, че е получил 
смъртна присъда не иоради по-
литически или други престьп-
ления. а само за това, че е зас-
тъпник на вярата си. 

ли "да навредят на своите близ-
хи в България". 

ПИСМА, 
някои с позорно съдържание, 

все още задръстват архивните 
хранилища на съда в Урбания. 
"Нито пред вас. нито пред кой-
то и да е друг ще свидетелст-
вам", или "И да бъде провъзгла-
сен за мьченик. няма да го по-
читаме", или "Какъв светец е 
той бе, ще се смеят хората". 
Стана така, че възраженията 
стигнаха до властиге, които ве-
че бяха предварително одобри-
ли провеждането на процеса. 
He мина много време, само ня-
колко месеца след началото му 
и дойде нареждане, процесът 
да бъде отложен за по-подхо-
дящо време. 
Поискахме среща с кардинал 
Пиетро Палаццини, отговарящ 
тогава по въпросите за канони-
зирането. Прие ни в офиса си и 
ни предаде смисъла на нареж-
дането така: отлага се публич-
ния дебат на каузата. но може 
да се събира докуменпгация под 
клетва. Това донякъде улесни 
работата ни. Отец Софранов 
беше вече събрал необходими-
те материали. Оставаше само 
да бъдат канонически оформе-
ни от нарочния нотариус. Така 
между двамата бяха размене-
ни томове документи (8 тома с 
близо 3000 страници), стара-
телно проверени лист по лист, 
точка по точка и заверени в 
нужната им форма. Поканени-
те свцдетели от чужбина и ня-
кои от България приеха да бъ-
дат разпитани. 

HOB CTAPT 
През 1991 г.. след възстановя-
ването на прекъснатите дипло-
матически отношения между 
Ватикана и България, когато 
наша милост бяхме проводени, 
за да разчистим пътя на апос-
толическия нунций, положени-
ето доста се беше променило. 
Освен страха, вече се чувства-
ха и нови настроения. Подвигът 
на Босилков и другариге му г.о-
казваше, че в България не 
всичко е било гнило и че прес-
ледваните от властта неслучай-
но бяха рискували живот и 
здраве, водени от принципите 
на свободомислието. Споме-
нът за жертвите придаваше на 
местната църква особен авто-
ритет. който трябваше да бъде 
използван мъдро в прехода ни 
към демокрация. Името на мь-
чениха се появи в статии и ин-
тервюта. Беше заснет доку-
менгален филм по наш сцена-
рий-

■С ТЪРПЕНИЕ ЩЕ СПАСИТЕ 
ДУШИТЕ СИ" 

излъчен по БНТ през кьсните 
часове на Богоявление, 1992 г. 
Въпросът, който ни вълнуваше, 
бе поставен ребром на едно за-
седание на епископската кок-
ференция, състояло се на 31 
юли 1991 г. в резиденция "Бся-
на", когато епископът на родна-
та епархия на Босилков - Нико-
полски Самуил, сам жертва на 
процеса отпреди 40 години, 
прие да отправи молба до Све-
тия престол, да бъде повторно 
открит процесът за канонизи-
рането на покойния негов пред-
шественик. 
Привидно всичко тръгна по-
лесно. Софранов се премести в 
България, за да следи отблизо 
как расте интересът към ини-
циативата. Но силите му вече 
бяха на привършване. Получи 
инсулт, който го натовари с 
тежки дни и не го остави на ми-
ра, докато не му отне живота 
(виж профила в бр. 2, 1998 г.). 
Освен това римският титуляр 
на процеса. генералният посту-
латор на отците пасионисти. 
отец Карлос Лазаррага, пора-
ди изтичане на мандата му, 
трябваию да се оттегли в родна 
Испания (напоследък чуваме, 
че мисионерствал някъде из 
Доминиканската република). 
Ние също приключихме макда-
та си на ватикански визитатор 
за българите в чужбина (декем-
ври 1992 г.). На фронта се полу-
чи разграждане. Съществува-
ше опасност оттам да преми-
нат провокатори. И те не за-
късняха да се появят, причиня-
вайки относително изкризява-
не на първоначалния ни проект. 
He един служител на ДС ни 
предложи услугите си да по-
мотнел с материали и даже да 
напишел есе за католическите 
процеси, предлагайки доку-
менти за "по-влиятелния човек" 
- така го посъветвал другар по 

(ПродьлжаВа на стр.9 ) 
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ЕДИН СЛЩОБЩ ПРИ ОТЩ ХРАБЬР МАРКОВ, 
СВЕЩЕНИК- УСПЕНЩ ПОАУЧИЛ ПРИСЬДА 

НАГОЛЕМИЯКАТОЛИЧЕСЕИ ПРОЦЕС ПРЕЗ 1952г. 
Отец Храбър е роден иа 6 ок-
тамВри Шбг. В ПлоВдиВ, но 
родителшпе жу са преселиици 
от областта КосоВо В днешна 
ЮгослаВия. Учил В немско учи-
лище (София), ВъВ френски ко-
лак (ПлоВдиВ), В Паршкки уни-
Верситет, специажност "оощес-
тВени науки" и В Софийския 
уяиВерситет, слаВянска фило-
логия и математика. 
От 1935г. е монах - успенец. 
От 1945г. е отгоВоримЛ на Ар-
хибратстВото "Успение Бого-
родичио" ВПлоВдиВ. 
Той е един от осъдеяшпе no Bpe-
ме на Толемия католически 
процес" (присьдата му е 6 годи-
ни затВор В Белене), който е 
описал презкиВяното В сВошпе 
непубликуВани жемоари: 
"...слаВа Богу, съВестта лш не 
ме упрекВа за никакВи клеВети 
и лъ&есВидетемапВа, нито при 
разпитите като следстВен, ни-
то пред ВърхоВния съд като 
подсъдим. Въпреки тоВа, бях 
лишен от праВото да отслуА-
Вамлшпургии ВпродълЛение на 
близо 13 години. 
През 1960г. имах Второ съдебио 
дело с единстВено обВинение, че 
сьм гоВорил за Бога на дВе три-
найсетгодиииш деца. Присъда: 
дВе и полоВина години катор-
га." 

АБАГАР: - С вас се срещаме 
за пръв път и поводът е едио 
ореолно събитие - дьлгоо-
чакваното канонизиране на 
епископ Босилков за "бла-
жен". Вие макар и бегло, сте 
контактували с него, a no 
стечекие на обстоятелства-
та и заедно сте били подсъ-
дими в големия процес сре-
щу католическите духовни-
ци в България през 1952г. 
Какъв спомен е оставила у 
вас от личността на убития 
епископ? 

ОТЕЦ X- - Всеки човек се отли-
чава от другите. На мен тогава 
ми правеше впечатление, че 
той е много енергичен и пламе-
нен, когато иска да постигне 
нещо важно. Но отблизо не се 
е случвало да общуваме и за-
това много не нога да кажа. 
Виж, за предишния епископ, 
койгто ме ръкоположи за све-
щеник - дядо Дамян Теелен. 
веднага ще кажа. че беше тих и 
скромен. Изпратиха го да дой-
де от Русе, защото тукашния 
владика Викентий Пеев беше 
тежко болен. 

АБАГАР: - Какво бихте же-
лали да кажете на нашите 
читатели за самия процес? 

ОТЕЦ X.: - Имам мемоари - го-
тови, редактирани, 1300 стра-
ници, които чакат времето си 
да бъдат отпечатани. За проце-
са са две томчета . Мога да ви 
прочета. Но пьрво да ви кажа. 
Почти всички следствени по де-
лото ни докарваха до лудост. 
Различни средства прилагаха: 
бой, изтезания - всичко. И так-
тиката им беше да признаеш, 
че си шпионин. Ако всеки приз-
нае. каквото искаха, значи има 
цяла шпионска организация 
сред католиците. Питам се аз: 
"Шпионин ли си бил?" - He съм 
бил. "Е, тогава, - казвам си - ня-
ма да позволиш да те нарекат 
шпионин". И на всеки удар, по 
два пъти отговарям: "He e вяр-
но. He съм шпионин." 

Отец Храбър чете откъс от 
мемоарите с и : 

"Съдебното ни дело трая една 
работна седмица. Всеки дек ни 
караха от затвора в съдебната 
палата и всеки подсъдим зае-
маше винаги все същото място 
в зала 17, чиято лява половина 
беше определена за нас. Под-
съдимите с по-тежки "прозине-
ния" заемаха по-преднкгте ре-
дици. 
Така се случи, че точно пред 
мен седеше като обвиняема 

Отец Храбър МаркоВ 
сестра Серафима. с мирско 
име Свобода Ангюиюва. Стро-
го беше забранено на всеки чо-
век от залата да се приближава 
до подсъдимите. Имаше прео-
билна охрана. И все пак, стана 
едно изключение за Свобода 
Ангюиюва. Тя беше разстрое-
на и се обливаше в сълзи. И на 
нейния адвокат му беше разре-
шено да идва, да я съветва що 
да говори пред съда: "Ще ка-
жеш, - шепнеше й той откъм 
пътеката - признавам се за ви-
новна, че съм вършила шпио-
наж в полза на чужда държава. 
Прося милост и снизхождение 
от народната власт." 
Сестра Серафима слушаше, 
обърната към него, пък по едно 
време закриваше лицето си с 
две ръце и със задавен от съл-
зи глас се примолваше: 
"Ама как ще кажа това. като не 
е вярно?" После отново се об-
ръщаше кьм него неуверено: 
"А как трябваше да кажа аз?" 

Адвокатът търпеливо подновя-
ваше съветите си и ги подкре-
пяше с оправдание: "Ама раз-
бери - кяма друг изход. Икак 
по-лоию 
...Сьвсем различен е случаят с 
отец Гаврил Беловеждов. Той е 
бил съден заедно с отец Игна-
тий Христаков и с други. В съда 
се е държал дръзко и е упрек-
нал комунистите, че са го пре-
върнали в театро. Заради тази 
му дързост, прокурорът поис-
кал за него смьртна присъда, 
но съдът я смекчил на 20 годи-
низатвор. 

ПРОИЗНАСЯНЕ НА 
ПРИСЪДИТЕ, 

3 ОКТОМВРИ 1952г. 

"После всички се прибрахме по 
местата си. Престана всякакъв 
шум. Всичко се затаи в очаква-
не да влезнат съдиите, за да 
съобщят присъдите. Цели ча-
сове чакахме тревожни и мъл-
чаливи. Когато най - сетне те се 
явиха, всьмки разбраха, че е 
дошьл най-важният час и ста-
наха прави. Сред гробна тиши-
на председателят на съда про-
чете фъмогласно присъдите. 
Думите Ътекваха убийствено в 
душите, които тръпнеха в очак-
ване: "Съдът определя за него 
най-тежкото наказание 
"смърт чрез разстрел." 

А5АГАР: - В края на нашата 
среща искам да ви попитам, 
с какви мисли посрещнахте 
вестта, че на 15 март епис-
коп Босилков ще бъде про-
възгласен от Светия отец 
папата за "блажен" мъче-
ник? 

ОТЕЦ X.: - Важното е едно, че 
дядо Босилков не е отстъпил от 
вярата си, защото ако беше от-
стъпил, комунистите щяха да 
гръннат, да се хвалят. След Ka
ra той е убит заедно с другите 
трима, осъдени на смърт, това 
е предостатьчно доказателст-
во, че е останал верен на за-
дълженията си, като христия-
нин и като отговорник на църк-
вата. 

Разговорът води 
Мария Михаил 

IN MEM0RIAM 

Богда прости Христо ОгняноВ, починал преди едяа година -на25 
феВруари В Залцбург. Тук с лкюимата си спътница Инге. 

ПЛЕЯДА 
(ПродължаВа от стр.1) 

1992). Те засяужават тези ду-
ми на Височайша признател-
ност, защото поеха огромна-
т а тежест на сбоето време, 
изправени 8 залата на кърва-
вшпе осьждания през кьсната 
есен u зимата на 1952-1953 г. 
(виж. за обобщената драма на 
процесите 6 сьщия брой). 
Останалшпе, които не полу-
чиха смьртни присъди, въпре-
ки че не бяха споменати о т 
папата, няма да останат не-
Вьзнаградени за мьките си 8 
името на Вярата. За канони-
зиране ще бъдат въбедени в 
следващите emanu u отците 
kanyuuHu Фортунат Бакалс-
ки. убшл no време на разгшт В 
набечерието на първия голям 
процес о т 29 септембри 1952 
г. u Флабиан Манкин, погубен 
през нощта на 20 октомври 
1944 г. Те бяха включени кьм 
каноническия процес за enuc-
коп Босилков (края на 1985 г.) 
u още о т тогава получиха 
збанието "раб Божий". За тях 
сьбираше документация отец 
Йосиф Антоний Търновалийс-
ки, но след като се помина на 
14 септември 1992 г. (при а8-
томобилна катастрофа, ос-
танала бсе още не напълно 
изяснена, когато загинаха че-
тирима отци капуцини), не се 
намери ноб "адвокат" за защи-
т а на тяхната кауза u зато-
8а останаха подредени 8 по-
далечните emanu на процеду-
рата. И се питаме - не е ли 
време вече да се замислим как 
да бъдат отпочнати следва-
щшпе дела за достойното 
представяне на останалите 
герои о т българската сага 
през сьщия онзи nepuog на 
цьрковни гонения? Макар да 
не бяха разстреляни, нито 
бесени, тези наши духовници 
u верни страдаха неимоверно, 
Впримчени 8 затвор, тормоз 
u лишения, които осакатиха 
здравето им u ськратиха жи-
Вота им. Ако не мьченици 8 ка-
ноничния смисъл на думата, 
me бяха преследвани изпобед-
ницц u достойни защитници 
на вярата. He бива да забра-
вяме за мъките u изпитания-
т а на дядо Кирил Куртев, на 
enuckon Симеон Коков, на 
enuckon Васко Сейреков, на 
отците Дамян Гюлов u Po-
берт Прустов (последните 
двама набрали най-много го-
дини затвор о т всички). 
He е редно също така да под-
минаВаме с безразличие сьд-
бата на оцелелите досега 
страдалци. По правило, не мо-

же да се води процес за кано-
низирането им, докато са 
още с нас (дай Боже да оста-
нат тук още дьлги години). 
Но няма закон, който да заб-
ранява me да бъдат отличени 
със заслужена цьрковна шш 
гражданска титла, нещо ка-
т о знак, който да казВа, че 
изстрадалите 8 миналото 
хора сред нас се тачат. Ще 
ги споменем с мисълта, че по-
отговорите фактори ще се 
сепнат u ще раздВижат мьл-
чаливите Води на дните със 
съответни инициативи, от-
разяващи признателността 
на всички ни кьм: 

- apxuenuckon Memoguu Cmpa-
тиев, 82-годишен, осьден на 
14 години затбор 
- архимандрит Габрил Бело-
веждоб, 78-годишен. осъден на 
20 години затвор 
- монсеньор Купен Михайлов, 
78-годишен, осъден на 12 годи-
ни затбор 
- архимандрит Горазд Кур-
тев, 78-годишен, осьден на 10 
години затбор 
- отец Франц Нонов, 82-годи-
шен, осъден на 10 години зат-
Вор 
- отец Храбър МаркоВ, 82-го-
дишен, осъден на 6 години 
затбор 
- отец Иван СтанеВ, 77-годи-
шен, осьден на година и поло-
виназатвор. 
-enuckon Самуил Джундрин, 
78-годищен, осъден на 12 
години затбор. 
Да почитаме героите си, до-
като са жиби, че после ще ни 
бъде мьчно... А и "другите™ ще 
ни се смеят. 

Бозкият рабжьченик 
фортуиат Бакалски, убит при 
разпит В затВора no Време на 
следстВието, доВело go 
екзекуцията на enuckon 
БосилкоВ. НегоВият случай бе 
прикачен кьж делото no 
канонизирането иа епископа, 
no каузата му се забаВи, 
поради САСьртта на негоВия 
адВокат отец Иосиф Антоний 
ТърпоВалийски (14 сеппишВри 
1992 г.). 
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СРЕЩА - РАЗГОВОР 

С ОТЕЦ ГАВРИЛ БЕЛОВЕЖДОВ, 
КАТОЛИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК, ОСЪДЕН ПО ВРЕМЕ 

НА ВТОРИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ 19522. 
Отеи БелоВеждоВ се представя пред Абагар: 
Роден съм на 100-тшш километра от столица-
та, В град Златица,на 2 /они 1920г. Когато съм 
бил дВегодишен, сме се преселили В София.Учил 
съм ВъВ френски колеж. - пърВо В София, после В 
ПлоВдиВ. Там на 12-годишна Възраст постъпих 
В Селшнарията - едно място за духоВно израс-
тВане, където 7-8 години си подложен на изпи-
тания. Като ги издържах Всичките, станах 
с8ещенник.Ръкоположен бях В Италия - Рим, 
от люнсЕВреиноВ на 21 април 1946г., след като 
заВърших богослоВското си образоВание. 

АБАГАР: - Отец Беловеждов, 
известно е, че сте бил в 
близки приятелски отноше-
ния с епископ Босилков през 
последната година от живо-
та му. Какво ще споделите с 
нашите читатели за първата 
си среща с него? 

ОТЕЦ 5 J - В началото позна-
вах монс.Босилков само по 
име. Защото той е от северна-
та еперхия, а аз от южната. 
Имаше и друга причина - раз-
ликата във възрастта - той е ро-
ден през 1900г., а аз през 
1920г. 
Срещнахме се за пръв път, ко-
гато го изпратиха в София ;трез 
1952г., за да замести монс. 
Галлони. който беше папски 
представител тук и който точно 
тогава се наложило спешно да 
замине за малко в Италия, a 
след това нашите власти не го 
пуснали да се завърне обратно 
в София. Във Ватикана поиска-
ли от монс. Галлони да посочи 
най - подходящия духовник за 
свой заместник в папското 
представителстзо и той гласу-
вал доверие на еп. Босилков, 
който заживя в едно имение, 
закупено от църквата в подно-
жието на Люлин планина. По-
късно. след ареста на монс.Бо-
силков, то беше конфискувано. 
Точно в това имение се запоз-
нахме. Той си седеше там в 
свободното време, далеч от 
всички. Викам си: "Никой не го 
посещава. Сигурно не му е лес-
но да е все самЛ А аз. млад, 32-
годишен, решавам и отивам. 
Разговаряхме дълго и видях, че 
остана с добро впечатление. 
Започна всеки ден да ме кани. 
Станах му приятел. Имахме 
достатьчно време - говорихме 
на различни теми: било за кул-
тура, било за религия, а аз като 
по-млад и зелен, питах за всич-
ко, исках съвети. Така имахме 
възможност взаимно да се 
опознаем. 
В продължение на 7-8 месеца, 
чак до деня на арестуването 
му, съм бил винаги с него. И се~ 
га искам да кажа нещо, което 
много дебело да подчертая: В 
лицето на монс. Босилков виж-
дах от една страна човек с мно-
го голяма култура - нали знае-
те, че той имаше докторат? A 
като свещенник веднага праве-
ше впечатление, че е хем изря-
ден в работата си, хем е с дос-
та богат опит. 

За мен беше добре дошло да 
присъствам на срещите му с 
различни хора и по този начин 
можех свободно да черпя от 
познанията му във всяка една 
област. Питах го за това и оно-
ва, а той доволно се усмихва-
ше, като гледаше, че искам да 
израсна. Това са били едни от 
най-хубавите ми дни, които не 
споделям с когото и да е. 

АБАГАР: - Може ли да счита-
ме, че епископ Босилков е 
духовната звезда, к о я т о е 
изгряла точно навреме във 
вашия живот? 

ОТЕЦ Б.: - Дали е звезда или 
не, това само дядо Господ мо-
же да прецени. В него аз виж-
дах онова, което винаги съм 
тьрсил във всеки един от моигте 
духовни събратя - обикновения 
човек. Но като каз-
вам "обикновей". в та-
зи дума влагам голя-
мо съдържание. Все-
ки трябва да се е под-
готвил да бъде най -
напред човек, а щом 
е католически све-
щенник, задължител-
но би следвало да е 
стигнал до най-вис-
шата степен на култу-
рата и образование-
тоси. 
Дали е успял да се 
оформи, това се виж-
да през годините по 
време на проповеди-
те му, на общуването 
му с хората, на адми-
нистративните му за-
дължения, ако щете. 
В това отноиюние 
монс. Босилков из-
рядно беше изградил 
себе си и щедро да-
ваше на верните от 
своите скрити цен-
ности. Неговиге инте-
реси не бяха насоче-
ни праволинейно са-
мо към отслужване 
на литургии или към 
насърчаване на цър-
ковните песнопения. Видях 
как, воден от най-чисти амби-
ции, беше готов да даде всич-
ките си знания и умения, за да 
направи поверената му епар-
хия образцова. Стремеше се 
да подготви своите свещеници 
да се справят вещо с въпроси 
от всякакъв характер. Когато 
човек чувства, че е натрупал 

повече опиг от останалите, той 
изпитва желание да ми го пре-
даде, както един баща на сво-
итедеца. 

АБАГАР: - Как хората прие-
маха неговите литургийни 
богослужения? 

ОТЕЦ Б.: -Монс. Босилков бе-
ше известен като добър ора-
тор. Доколкото знам, има и ня-
кои негови написани работи. 
He съм ги чел, затова не мога 
нищо да кажа какви са, що са, 
но като оратор той просто 
блестеше. Умееше да изразя-
ва и най-дълбоките си мисли 
простичко, с нормални и дос-
тъпни за хората думи. И те се 
питат:я Как му идва на ума, та-
ка да говори?" А ми как - то ста-
ва някак от само себе си. Ду-
шата си изливаш, като ти дой-
де просветлението. Тези неща 
са зреели в теб много години. 
Преживял си ги многократно, 
преосмислял си ги, вложил си в 
тях всичко най-съкровено, за-
това ти е лесно да ги дадеш на 
хората с простички думи, така 
че да могат да разберат и най-
сложните мъдрости. Те чувст-
ват кога думиге идват от про-
сълзената душа на твойто из-
висяване и кога се говори из-
куствено. 

АБАГАР: - Какво ви впечат-
ляваше най-силно при ва-
шите постоянни контакти с 
монс Босилков? 
ОТЕЦ Б.: Спомням си как той 

важно е как ще го кажеш. Без 
да изключвам и другото - всеки 
може да има предпочитание 
към някоя молитва. 

Но нека да не забра-
вяме, че има един скрит мо-
мент на единение между мюле-
щия се и Бог. Това е строго ин-
тимен момект. в който молит-

лал да уточня, че не е редно да 
се прави характеристика на 
един човек, когото си познавал 
при съвсем други обстоятелст-
за, а сега го виждаш поставен в 
нечовешко, унизително поло-
жение, подложен на изключи-
телни страдания и унижения. 

Архили ГаВрил БелоВеАдов 

вените думи добиват като че ли 
нереално звучение, а изживя-
ването остава скрито от чуж-
дите очи. Става дума за дълбо-
ко вътрешно устремяване към 
светлината. Как точно изливаш 
душата си пред Бог, това ни-
кой не може с обикновени думи 
да обясни. 

АБАГАР: - От молитвените 
небеса да се върнем за мал-
ко на земята, за да ни разка-
жете нещо повече за деня, 

когато монс Босил-
ков е бил аресту-
ван? 

ИЗГРЕВЪТ 
Н А ЕДИН МЪЧЕНИК 

Небето тъмнее, enuckon Босплков. 
Земята мълча нажежено. 
В огнището въглени тлеят безсилно. 
Пустее вселенската сцена. 
Смъртта cu omuge, enuckon Босилков, 
no утрото още го няма. 
И само камбана сред змпйско котило 
напомня за минала драма. 
Иконпте плачат, enuckon Босилков. 
Олтарът е зимно покрусен. 
И чакат молитвено птици безкрили, 
отгоре лъчи да се спуснат. 
Мъглата се мръщи, enuckon Босилков, 
но пламнал е изгревът вече. 
Как искам да викна на мрака всесилен, 
че твоето СА-ьнце е вечно. 

Мария Михаил 

понякога току ще ме погледне 
и ще рече: "Cera ние поиграхме 
на карти, на табла, поразходих-
ме се, но вече дойде време да 
си кажем и нашите молигви." 
Четяхме най - често тези ио-
лигви, коипго са задължителни 
за всеки духовник. Защото 
формулата на онова, което слу-
жи за контакт с Бог не е важна. 

ОТЕЦ Б.: Както всеки 
ден, така и оная сут-
рин, било е към 7.30ч. 
- 8 (през лятото този 
час вече е късен за 
някои), отидох в къща-
та на Люлин, а там ед-
на от монахините ме 
посрещна отдалече по 
пътеката и вика: 
"Отче, недей много да 
се навърташ насам, че 
може наоколо да има 
още милиция. Дойдо-
ха рано и арестуваха 
монс. Босилков.а В оня 
момент нито се стрес-
нах, нито се уплаших, 
защото ние напосле-
дък предвиждахме, че 
това може да се случи 
с всеки един от нас. 
Но като чух, че са го 
арестували, в мен не-
що се разбунтува. За-
мислих се какво да 
правя, повъртях се да 
видя няма ли да се no-
ABM някой милицио-
нер, та да го питам 

аз, той какво тьрси тук, в наше-
то имение. Но нямаше никой. 
Бяха си свършили работата и 
си отишли. Видях монс. Босил-
ков едва в съда, където ме бяха 
призовали като свидетел по де-
лото на д-р Купен Михайлов, с 
когото сме учили заедно. 

Сега, ако трябва да 
кажа нещо за процеса, бих же-

АБАГАР: - Ках посрещнахте 
вестта, че на 15 март епис-
коп Босилков ще бъде кано-
низиран? 

ОТЕЦ Б- - Когато чух, че той 
най-после ще бъде провъзгла-
сен от Светия отец за "блажен1", 
естествено, се зарадвах и то 
много. Да си бил всеки ден с 
него, да сте имали толкова об-
щи моменги на съпреживява-
ния и сега да го обявят за свят 
човек, това те изпълва с нео-
бикновени чувства. 
Като си помисля само. че съм 
общувал с един светец и то 
толкова много, че той ме е при-
емал за свой най-близък прия-
тел, това е един истински пода-
рък от небето. 

АБАГАР: - Навярно има хо-
ра, които си мислят, че епис-
коп Босилков вероятно е мо-
жел да напусне страната и 
да се спаси, но не го е напра-
вил. Какво е вашето мнение 
по този въпрос? 

ОТЕЦ Б.: - Това са неточни раз-
бирания. относно службата на 
духовника. Ако един католи-
чески свещеник напусне-Cgcsr. 
то място, у£,?. ;;Z»O<IHO no друг 
начин - дизертира, просто се 
самоунищожава. Дали го чака 
добро или зло, няма значение. 
Длъжен е като войника, да стои 
на поста си. 

Когато завършихме 
образованието си в Италия 
през 1947г., много добре знаех-
ме какво ще рече това "9-ти 
септемвря*. Защото идваха хо-
ра и разказваха какви чудесии 
ставали у нас. Така, че ясно си 
давахме сметка какво ни чака, 
щом се върнем. И не се изне-
надахме, когато още на Драго-
манската граница ни арестува-
ха - беше 15 октомври. Разпит-
ваха ни 37 дни в София, като ни 
караха да пишеи в показания-
та си какво ни е учил папата. 
Цели докторати по философия 
и богословие изписах, като да-

{ПродълзкаВа на стр. 10 ) 
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КОГАТО АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ, 
БОГОВЕТЕ ДА МЪЛЧАТ 

Както люреплаВателите пъте-
шестВеници едно Време са опгк-
риВали ноВи земи, така и 
ст.н.с Трендафил КръстаноВ 
от Софийския църкоВен архиВ 
откриВа неизВеспиш кишкоВни 
територии ВъВ Ватиканските 
архиВи. 
Нрез май 1982 г. имахме удо-
ВоАстВието пърВи да съобщиж 
иа сВета за ноВооткрит от не-
го слаВянски палилтсест, кой-
то се оказа най-близък go пър-
Воначамшя преВод на еВангели-
ето, напраВеи от СВетшпе бра-
тя Кирил и Методий (Bwk B. 
"Абагар", бр. 9, 1997). В края на 
януари т.г. получихме кратко 
съобщение за последиото отк-
ритие на КръстаноВ, което 
трябВа да изпъмш с гордост 
Всяко оългарско сьрце, a имен-
но: мястото, където е било 
епископското седалище на пър-
Вия епископ-, гоВорещ нашия 
език - Елимемт Охридски, не е 
там, където се тВърдеше досе-
гОу чее, асе иамира далеч no на 
запад от днешните ни нацио-
нални граници ® 

ИДЕНТИфИКАЦИЯ 
НА ЕПИСКОПСКАТА 

КАТЕДРА НА 
СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ 
Ватиканската библиотека отк-
рива тайните от миналото на 
България 
Св. Климент се слави като "Ох-
ридски чудотворец"", но той не е 
бил нито епископ, нито архие-
пископ в Охрид. Тогава кьде е 
било неговото седалище? От 
век и половина учените се мъ-
чат да изяснят този въпрос. Ус-
тановено е, че той е заемал 

СШЛ.С.ТР 
епископски катедри на няколко 
места, но нито за едно няма си-
гурни данни. 
В документ от Ватиканската 
библиотека открих следното: 
"Епископия Белаграда или Ве-
леграда и Канина: 
3. Сергий 878 г. 5. Климент 906 
до 25 юли 916 г." 
По-късно попаднах на по-под-
робни сзедения по въпроса на 
фъцки език, където името ви-
наги се пише с В, вместо с Б. 
Следователно по-приемливо е 
четенето Велеградъ, но е въз-
можно и Бялъградъ. 
Необходими са разностранни и 
задълбочени изследвания на 
този новооткрит извор. Едно е 
безспорно - епископията на св. 
Климент от 906 г. до смъртта 
му на 25 юли 916 г. се е намира-
ла в сегашния град Берат в Ал-
бания, което не е Белград в 
Сърбия. 

Това ще доведе до преосмис-
ляне на пътищата и връзките 
между българската държава и 
Рим по времето на оживените 
дипломатически совалки (IX в.). 
Новите факти дават основание 
за някои предварителни пред-
положения, като откриват и 
възможности за решаване на 
редица проблеми. 
Тези факти са потвърждение 
на основните извори по въпро-
са. известни отпреди: 
- В "Списъка на българските ар-
хиепископи", съхраняван в Па-
риж и известен като "Дкжан-
жев", пише: "Клименг, като ста-
нал епископ на Тивериупюл и 
[или] Велика, сетне бил натова-
рен от Бориса, цар на българи-
те, да надзирава и третия дял 
на българското царство, т.е. от 
Солун до Йерихо и Канина или 
[и] Тасипият." 

ЕНДАфИА КРЪСГАНОВ 
(И. Иванов. Български старини 
из Македония. 1931, с. 565) 
- В "Охридската легенда*. или 
"Краткото житие на св. Кли-
мент" (на гръцки език) се каз-
ва, че Климент е въведен на 
епископския престол, като бил 
поставен за епископ на целия 
Илирик и на владеещия тази 
земя български народ. 
- В Наръшкия надпис от 904 г. е 
посочена границата между 
българи и ромеи при Симеон, 
от Бога владетел на българите. 
при олгутаркан Теодор и при 
комит Дристьр. Този надпис се 
намирал на около 20 км от Со-
лун и посочвал една от грани-
ците на българската държава, 
а вероятно и на епископията на 
св. Климент след две години. 
Интересното е също. че св. 
Климент е посочен като епис-
коп на този дял от България от 
стария 

КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ 
замонашен, който вероятно е 
определил църковните назна-
чения преди да почине на 2 май 
907 г. 
Новооткритият извор потвърж-
дава силно развития култ към 
сзетите Седмочисленици имен-
но в град Берат, където има не 
само икони с техните изобра-
жения, а там се съхранява и 
ковчеже със светите им мощи, 
за което съобщи г-н Тома Ка-
цори. Но те се изнасяли единс-
твено за богослужебни нужди 
при поклонение на верни, а не 
на всякакви туристи, затова 
малко се говори за тях. Освен в 
Берат, изобрзжения на св. Сед-
мочисленици се срещат и в 
други църкви на албанска тери-
тория. Една малко позната 

"Служба на св. Седмочислени-
ци", отпечатана на гръцки език 
във Венеция кьм края на XVII в., 
нарича св. Седмочисленициге 
"просветителкге на цяла Бълга-
рия и Далмация". 
Основното проучване на ново-
открития извор за св. Климент 
и преосмислянето на вече поз-
натите, ще разкрие широки 
възможности за преоценка на 
множеството спорни моменти 
относно възникването и разп-
ространението на старобъл-

Последният българин, докто-
рирал В Папския източен инс-
титут на 21 ноемВри 1997 -
сВещ. Румен Ваташки от Со-
фийската епархия. След защи-
тата на дисертацията си по-
лучаВа букет от сВоята съпру-
га презВитера Елена Статело-
Ва. 

гарската писменост и културно 
наследство. 

Хипотезата на Трендафил 
КръстаноВ се потпВърЯсдава и 
от едно наше по-рашю проучВа-
не на Въпроса за тшпулярншпе 
седалища, ползВшш от като-
лическата цьркВа за епископи 
и архиепископи, които оглаВя-
Ват сижВолични епархии, като 
иапример Ла.кфузийската на 
епископ Георги ЙоВчеВ или 
Бриулската на апостоличес-
кия екзарх Христо ПройкоВ. 
Тук се числяпг също и МесемВ-
рийската, филшгополската и 
Охридската. В агиська на тези 
епархииВофициалчия Ватикан-
ски годишник Annuario 
Pontificio go 1977 г. последната 
от тях бе локализирана "В За-
падна БългаршГ.НаВярпо пора-
ди силеч диплолштически на-
тиск, В изданието от 1978 г. 
сьщата епархия този пьт 6е 
локализирана "В НоВи Епир" -
дреВиото име iia дпешна Алба-
ния. Така Охрид си оапаВа ни-
то 1шш, нито Ваш. На Време-
то Ванче МихайлоВ много се 
смути от тази иеутраяна по-
зиция. no кой me слуша. когато 
си иялшш сВое стабилпо предс-
таВшпелстВо на подходящото 
А1ясто. И egiui noBog за усмиЗ-
ка - небракният преписВач на 
Въпросния Ватикански годиш-
ник не забелязал, че епископс-
ките седалища, намиращи се 
още no на запад от Охрид и ос-
таВат отбелязани В предели-
те на Западна България. ТакъВ 
е случаят и с предполагаемото 
седалшце на сВ. Климент Ох-
ридски - след името па титу-
ляриото седалище na Beta, B 

(ПродължаВа от стр.8) 

Дневник 

СРЕЩИ 
мо шест часа (бключнтеию за 
коригпрането му след компктъ-
рениабор). 

" Рпмскише ни задължения 
нп позоваха да се Върнем 6 
италаанския uu дом ва 12-
т п . И започна поредица о т 

прегледи, продиктувани о т 
здравословна загриженост, 
чийто глас дълго Време не ис-
кахме да чуем, заради прото-
чилите се абагарски дела. Но 
нека да не бързат с фойервер-
кпте земнц u подземнп зло-
радвпци, т ъ й к а т о бяхме на-

Рибарят СашОу при когото отдъхВаме при езкеднеВния дзкогинг no 
морския бряг. Има много мъдрост 8 негоВите думи и JcecmoBe. 

мерено 6 отличиа форма, коя-
т о скоро ще се изкачп на още 
по-високо стъпало. Така нп 
уВсрн спсцаалноят ио покро-
Впшел, борсцът срещу сата-
нинскитс CUAU, монс Мплон-
го, с когото се срещнахме ка-
т о no поръчка про общия но 
прпятел, свещ. Серджо Мер-
канцан 6 офиса му на "Русоя -
Икуменозъм". 

" РазминаВайки се на Входа, 
ни направи Впечатление поз-
н а т о лицс, което В шгьрвия 
миг не успяхме да локализпра-
ме ВъВ Времето о В просш-
ранството. Послс информа-
цпята сама изплуВа. Той се 
завпмаВа с реставрацоя о 
разпространение на българс-
ки икони. ГоВсри много добър 
аталиански с Венециански ак-
цент. Малко но измъчи, но 
накрая се откри: българско 
свещеник - Георга ГригороВ, 
копто о т десепшна zoguuu 
жпВее В Италия, задомил се е 
тук u е с и р п з н а т о трудова 
права, к а т о повякога огас-
лужва треби. Дощьл 6 Рпм, за 
да участВа 8 честваиояша no 
случай патроиния празнпк на 
българскоя манастир "СВети 
Аншоний Велпкп". Показа uu 
проскт на богата програма, 
сьстабен о т ennckon Аншо-

ний - "екзарх Равенски" за 
българоте 8 Италпя (налп о т 
1993 г. не сьществува вече 
службата ватнканскп визи-
т а т о р за българите 8 чужби-
на?). 

© Подробвостп за събипше-
т о , uenocpegcmBeuo cieg om-
шумяването му, получихме 
о т бернише ни прпятелп, ху-
дожниците Мая u Илия Събе-
8п о т Бергамо, участвалп 8 
честването о пожелали да се 
о т б и я т 8 дом "Абагар". Има-
ло малко българи. Учаспшоцп-
т е били повечето италианци. 
Особено удоВолстВие пм дос-
тавпла пзложбата-базар с 
икони, организпрана о т ня-
колко иконооисца-българи, 
действащп 8 Италпя. Осша-
пали сплво бпечатлени u om 
прожекцията на шсма "Ту-
риискаша плащеница"". 

© Събишисшо, посветено на 
св. Антоний Велики, като че 
no вякакво благоВоление с8п-
ше, продьлжп да ВърВи no 
стъпкшпе uu. И се случи т а -
ка, че полепгьт нп за Софпя 
на 19-тп януарп сьвпадна с 
пътуВането точно на оназа 
българска делегация, която е 
дошла спецаално за чествапп-
я т а . Първо зърнахме силуета 

на дългогодпшнпя нп прпятел 
о т е ц Анатолпй БалачеВ, 8о-
деща фпгура о т спнода ьа дя-
до Пи.меи. После бяхме предс-
тавенп на мшпрополпт Ино-
кснтий, Внушит&ген n c рьс-
т а , u с пзлъчването со. Изле-
зе, че е наш земляк о т ямбол-
ския край, а може бп п роднп-
на. 

© ПърВата част на седмо-
ц а т а ни 6 Софоя бе разпреде-
лена между оформяието ва 
февруарскпя орой на вестни-
ка u пепосредствената подго-
товка за колоквиума. Вече 
знасте о т мпналпя брой, че 
дебатпше около кръглата 
маса се сьстояха 8 зала "Кио-
то" на х о т с \ "Зографски" прп 
високо ква.\ифицирани спецп-
алпспш 8 екоАогията, както 
о т пталпанска, шака u om 
българска страиа. Участие 
взеха сьщо u авторитепшо 
представптелп на правител-
с т в о т о u на мсдишпе. Пос-
тпгнашо бе единомисте 8 
заключевпята, което е най-
Верният пъш, водещ към ре-
шаваието на общшпе пробле-
ми. 
О Интересьт , предозвпкан 

о т срещата се отрази сплно 
8ърху нашето прпсъствпе 8 

(ПродьлжаВа на стр.9 ) 
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БОСИЛКОВ И АБАГАР 

"SIC VOS NON VOBIS" 
(ПродьлжаВа 
от стр.5) 
съдба на по-
койния епис-

коп. И започнаха да прииждат 
в Рим документални твърдения, 
който трябваше да докажат 
заслуги, но 
се оказваха напълно излишни, 
защото повтаряха вече ползва-
ни в етапите на процеса мате-
риали, намиращи се в Рим от 
1992-1993 г., благодарение на 
отговорния редактор на в. 
"Абагар", архим. Гаврил Бело-
веждов. Освен някои лични ве-
щи на мъченика, той ни донесе 
и капитален документ за изпъл-
нението на присъдата през 
нощта на 11-12 ноември 1952 г. 
- ключов момент за определяне 
на мъченичеството на Босил-
ков (иначе се разпространява-
ха слухове. че бил още жив, че 
бил подвижник, но не и мъче-
ник). По този начин се потвър-
ждаваше и анкетата под клет-
ва, проведена от нас през лято-
то на 1992 г. по поръчение на 
ватиканския отдел за канони-
зиране на светиите. Можеше 
да се счита, че процесът, от-
почнат преди осем години в Ур-
бания, е приключен, а делото 
преминаваше към по-високата 
римска инстанция - цекгрална-
та, което стана през пролетта 
на 1994 г. Предишният етап се 
оказа много добре оформен 
документално, помагайки по 
този начин на ватиханжия 
етап да приключи само за бро-
ени дни същинската си рабо-

та.Отнозо бе поискано нашето 
сътрудничество за установява-
не богословските виждания на 
епископ Босилков, отразени в 
неговите публикувани и непуб-
ликувани съчинения. 
Преди няколко дни новият пос-
тулатор (адвокат) на каузата, 
отец Джованни Дзубиани, из-
рази мнение. че нашата оценка 
не само силно го впечатлила, 
но и много научил от нея. 
През април 1994 г. процедура-
та достигна до края на своя 
втори (римски) етап. Оставаше 
само Светият отец папата да 
определи мястото и датата за 
провъзгласяването на новия 
блажен. Представяше се от-
лична вьзможност, това да ста-
не някъде към средата на януа-
ри 1995 г., когато предстоеше 
подобен обред в чест на друг 
блажен от ордена на българс-
кия епископ. Причината за от-
лагането на нашия кандидат, 
според някои слухове, се крие-
ла в желанието да се насити с 
важни събития програмата на 
папата при заплануваното му 
посещение в България, което 
тогава се считаше за предсто-
ящо, а се оказа. че е почти не-
възможно да се осъществи до-
ри до края на хилядолетието. 
Закъснението не беше просто 
губене на време. To позволи да 
бъдат включени в процедурата 
и останалите мъченици, погу-
бени заедно с Босилков - отци-
те Камен Вичев, Павел Джид-
жов и Йосафат Шишков (28 
март 1996), останали по-назад 
не заради омаловажаване на 

подвига им, а защото подготов-
ката на документите им беше в 
по-първоначален етап. He e 
имало и за тях един Софранов 
да раздвижи нещата по-отрано 
и с жар. За съ-
жаление, сред 
онези, които 
бяха вложили 
всичко от себе 
си за щастли-
вия край на де-
лото, се полу-
чи разредява-
не на редици-
те. Няма го ве-
че Иван Соф-
ранов, починал 
на26декември 
1997 г.. броени 
дни след като 
бе взето реше-
ние за предс-
тоящото про-
възгласяване. 
Вероятно вест-
та не е достиг-
нала до него, 
или пък не ще 

(Продължава от стр.8) 

Дневник 

СРЕЩИ 
Българся. 

В сьбота бяхме удосто-
ени с вокава за вечеря 8 о т а -
vuauckomo посолство, където 
можахме да споделам впе-

чатлевоя, как-
т о с домакшш-
те, така a c 
някоп о т воде-
щвше отала-
анскп личаос-
т о 6 страва-
т а . 

® Извонихме 
сс, че не можем 
да останем go 
късно т а м , 
т ъ о к а т о ва 
следваищя ден 
раво сутрпвта 
ни предстоеше 
участце 8 но-
в о т о предава-
не на радпо 
"Христо Бо-

Спокойно мозкем да отлътуВа- m e g " _ ■Цеождл 
ш ,1ЬК • * щ е меза Рим, след като поредни- й „ jF 
е бил в състоя- т брой ш j6aaip"Bc4e е *ш ***** ' С ш а " 

кът за печатни-иата. ние да я осъз-
нае, тъй като 
напоследьк бе-
ше доста зле. Уви, какго пише 
в полските си песни "Georgica" 
поетьт Вергилий: "Sic vos non 
vobis mellificatis apes" (Така и 
вие, пчели, не за себе си произ-
веждате мед"). Нека други да 
се наслаждават на меда, съб-
ран и от Софранов. и от "Аба-
гар" в поодължение на десети-
летия. ® 

ОСМИЯТМЕЖДУНАРОДЕН КОАОКВИУМПРОДЬАЖАВА ЗАДОЧНО 
(Продължава отп апр.2) 

планове за прочистване на ат-
мосферата, планове за разг-
раждане на отпадъците) 
- Предпазване от концентрация 
на несъвместими с равновесие-
то на околната среда отпадъци 
и оценка на въздействието им 
върху околната среда 
- Защита и класификация на на-
ционалните паркове и защите-
ниобекги 
Създаване на законова основа 
за развитие, която същевре-
менно определя мерките за за-
щита на околната среда и соци-
ално-икономт1еския прогрес 

СИГУРНИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

- екологични производствени 
технологии или възможно най-

плалковредни 
- рециклиране на отпадъчни ма-
териали 
- биосъвместима с околната 
среда продукция (или така на-
речената "noBropHa употреба на 
продукта в околната среда", ко-
ето вади продукга от отпадъч-
ната среда). 

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ 
Разпространението на инфор-
мация сред обществото чрез 
привличане вниманието на 
гражданското общество към: 
- проблеми на околната среда и 
контрол 
- повишаване на познанията в 
областта на околната среда в 
училищата 
- прозрачност при вземане на 
решения 
- ролята на доброволците, син-
дикалните организации. приро-

дозащитните дружества 
- социален контрол върху окол-
натасреда 
- подпомаггне кз органиге за 
контрол 
- протрами за обучение 

И както е опксано до тук в общ 
и в конкретен плак, в качество-
то си на група експерти от Цен-
търа за морски изследвания, 
ние сме убедени, че спазването 
на околнатг среда -- тоза е на-
шата сфера, н подкрепяме мол-
бата на дру>:;еството "Промане-
за" да получи право за :тзвърш-
ване на екопериментален улов 
на мекотелм чрез използване на 
гребло върху около 30 км от 
крайбрежната ивица, под конт-
рола на българските научно-
технически органи, както бе 
съгласувано на кръглата маса. 

нахме празоро 
а 6 7 3 0 ч. бях-
ме noemn om 

кола ва БНР, за да стпгвем 6 
уречения час ва "Драгаа Цан-
ковт. Водещата Анюта вече 
познавахме о т съБместно 
предаване през л я т о т о . Об-
мявата на мпсла no ефара бе 
доста ожпвева. ОсВен че са 
казахме думата , к а к т о са 
знаем, парпрахме агресоята 
на опонешп, обадол се no me-
лефона, за да заявп колко 
ретроградна бпла редпгшппа. 
Реакцшппа на слушателите 
беше взрпвна u напълио на на-
ша страна. Някоп се обажда-
ха разВълнуваии, пътувайкп 
към храма за сутрешна ли-
тургоя 8 неделя. 

® Р а б о т а т а no февруарскпя 
броо на Вестнпка също не за-
бавяше крачкпте сп. ПърВо-
началнпят т е м а т и ч е н ак-
цепт тряовашс да бъде "Бъл-
гарската нацпонална докт-
рона", но наплпвът ва ngen u 
матерпалп покрай колоквпу-
ма пздпгна u екологпчпата 
шема на подобаващо впсоко 
място. Така броят се оформп 
с два глаВпп акцента, което 
пък пзпскваше у8е\ичаване-

т о на страноцшпе go 10. 

® Радостнп сме да споде-
АОМ, че go опгаътувавето нп 
пзлезе ва бял сВят не само го-
товшпп Веспшпк, no u бюле-
т ш г ь т на шпалпанска езпк 
(брой 39), готов за разпрост-
раненае сред впсокостоящп-
т е сц получатели, които, 
стъпилп на т в ъ р д п н а т а 
"Абагар", ще м о г а т безпог-
решно да се орпентпрат как 
точно се подреждат нещата 
8 България - полнтически, об-
щестВено, нраВстВено, цър-
ковно... u абагарскп. 

® В малко по-непрпнудена 
атмосфера се Впдяхме поВ-
торно с някои о т водещшпе 
учасптпцп 8 колоквпума. С 
мпнпсшър Върбанов u сьпру-
г а т а му Камелия бяхме на Ве-
черя, с Балчо Балчев о т също-
т о мшшстерство пмахзие ня-
колко работнв срещс, със Со-
ня Златанова беседвахме на-
шпроко go часа на полста нп 
п научпхме извънредно много, 
напрпмер колко е Важно впко-
га да не се з а т в а р я т врапга-
т е ва дпалога. 

® Обрапшшпп подет 8 пос-
леднпя ден на месеца, кашо че 
AU no дошла отгоре ПОВСАЯ, 
ви събра с прпятеАп о т пре-
дишни пътуванпя. Някак о т 
само себе сп се създаде заду-
шевна атмосфера ва едпно-
мислие u прпвешАпвост. Тя 
беше есшесшвената преграда, 
застанаАа между нас п грубп-
т е манперп на мшшгачаршпе, 
копто поАожпха упорптп усп-
АИЯ да прогонят усмтвкшпе 
о т сьрцата ни, без да усаеят. 
Италианските предсшавшпе-
АП на гранпчнпя peg kamo че 
АП действаха само no свгнали, 
а бъАгарскпте недовоАстваха 
срещу някаквп предстоящп 
увоАнения. По едно Време се 
сджафкаха с българка, имащг 
немскп паспорт. Тя пм ошв-
ръщаше с удивишелен хъс, 
Въпрекп че беше млада о 
дребнпчка. Накрая коменгаа-
р ъ т на един о т т я х беше: "И 
пе разбрахме българка AU e 
ПАП германка." 

■ ■ . ■ ■ ■ ■ " ■ . , -

: • : ' - — -

СТОЖЕРИ 
На 21 февруари Светият отец 
официално оповести имената 
на новите 20 кардинали /вече 
известен от пресата/, които ще 
увеличат своята колегия до 
най-високия й брой /досега/ от 
166 висши духовници на католи-
ческата църква, считани за сто-
жери на папската власт /от кь-
дето идва и наименованието им 
- cardo. cardinalis - ще рече ос, 
около която се движи втората, 
диканята, светът/. Новоназна-
чените представят 14 различни 
нации. Шест са висши ватикан-

ски служители, някои по-пряко 
свързани със страната ни. Та-
къв е например франческо Ко-
ласуонно. гостувал ни няколко 
пьти в миналото. Друг е досе-
гашният отговорник за отдела 
по канонизирането на светиите 
Алберто Бовоне, погрижил се 
за близкото провъзгласяване 
на първия български блажен-
мъченик еп. Евгений Босилков. 
Заедно с оповестените карди-
нали, папата е назначил още 
двама, чиито имена запазва в 
тайна. Обикновено става въп-

рос за клирицм от страни с 
враждебно настроени спрямо 
църквата правителства. Въз-
можно е те да са хора от Китай, 
или някоя друга страна, където 
вернипге са преследвани. Някои 
коментатори тБърдат, че може 
би един ог тях е архиепископ 
Джованнм Батг.-.ста Ре, най-
близкият сътрудник на папата, 
който би трябвало да напусне 
поста си, ако бъд -̂ провъзгла-
сен за кардинал. Тзка Светият 
отец идял да си го запази още 
за известно време а :^чеството 
му на заял държаве:: секретар 
на Светия престол. отговаряп: 
за раздвижЕането н?. текущигго 
въпроси на Ватиканз. 

Редове из нашата кореспонденция 
Честитя ви Новата 1998 г. нека 
е Мирна и Щастлива, и Бог да 
бди над нас! Желая ви много 
здраве и сили за Великото де-
ло, което вършите. Чета "Аба-
гар" с много голямо щастие и 
недоумявам как успявате с 
всичко това? Благодарение на 
Бог и на Светия Ум, на Исус 
Христос, и на Светата Майка. 

Д-р Величка Волкова 
. Париж, януари 1998 

АБАГАР: Въпреки лекото 
разминаване с традицион-

ната богословска термино-
логия, правилно сте разбра-
ли източника на нашата ми-
сия. Нали точно "в името на 
Отца и Сина, и Светия Дух" 
тръгва всяка наша инициа-
тива? Нека в името на това и 
да завършва винаги. 

Много поздрави и пожелания 
за успешна дейност. Отдавна 
не съм получавал вашия хубав 
вестник от България. 
Д-р Методи Кусев 
Лондон, Нова година, 1998 

(ПродължаВа на сшр.10) 



10 
АБАГАР ПРЕКРЛЧВА ГРАНИЦИ 

Брой 3 * март 1998г. 

Абагарски текстове. дела и 
имена преливат далеч отвъд 
страниците на нашия вестник. 
Те се увеличиха вихрено през 
последните дни, след като се 
появи вестта за предстоящото 
провъзгласяване на първия 
български блажен - мъченик. 
епископ Евгений Босилков. 

Архим. Елдъров е цитиран в "24 
часа" от 2 февруари. както и в 
италианския му събрат по на-
ционално значение "La 
Repubblica" от 8нми сьщия ме-
сец. 

Негова снимка на половин 
страница се появи в списгние 
■ЕК". 6р.4.1997г..стр.27 

Зърнахме ксерокс на френския 
превод от негова статия за под-
готвителния период на Втория 
ватикански събор, на немски 
език отпреди пет години. по не-
оглеждане не достигнал до нас. 

Освен това, както четете в 
Дневника. той беше в програма 
"Неделя на цьрква" на БНР на 
25януари. 

Междувременно подготвя бе-
лежка за мъченика Босил-
ков.предназначена за българи-
те в чужбина по интернет. 

Архим. Беловеждов даде ин-
тервю за в. 'Стандарт* /виж 
брой и ден/, и говори в програ-
ма "Всяка кеделя" на БНТ на 
22-ри. 

Абагарски имена /архиеп. Ме-
тодий Стратиев. архим. Георги 
Елдъров. д-р Светлозар Елдъ-
ров/ красят страници от пос-
ледните броеве на сп. Balkan 
Media и в частност от възпоме-
нателното издание по случай 
седем години от създаването 
на асоциацията със заглавие 
"Балканите на бъдещето. Бал-
каните, за които мечтаем". © 

Редове из нашата кореспонденция 
(ПродължаВа от стр.9) 

АБАГАР: Сигурно е станало 
разминаване между българ-
ските и британските пощен-
ски служби. Много държим 
вестникът ни да достига до 
вашата будна църковна об-
щност в Лондон. 

Ето сега. като съм по-добре с 
дясната ръка. която беше опе-
рирана, ви пиша. Празнкците 
наближават и първо на вас пи-
ша. Влязох вече в 80-те години. 
но пак намирам с какво да се 
занимавам и се движа по мал-
ко. He ви забравям в молигтвите 
си. Сега на стари години за нас 
работата е повече в молитвата. 
Нямам контакти с България. с 
никого оттам. He знам как е 
единствената ми сестра. След 
вашето писмо ще пиша и на 
мои племенници там. но знам, 
че няма да дойде отговор... 

Сестра Надежда. 
Байон (франция). 
30 ноември 1997 г. 

АБАГАР: Читатели като вас 
са онези, които най-много 
заслужават нашите усилия. 
Достатъчно е да знаем, че ни 
четете и че подкрепяте с мо-
литвите си нашия подвиг. A 
сте и сред малкото, които 
редовно ни предплащат або-
намента си. Вие ли сте ху-
дожничката на акварела с 
хубавата българска роза? 

Аз постоянно моля всички 
светци и особено добрите бъл-
гарски души, заедно с покойна-
та сестра Хрисана, която тьй 
сърдечно се грижеше за спасе-
нието на хората. Бъдете уве-
рен. че постоянно ви спомена-
вам в молитвите си. Бог да бъде 
с вас и Дева Мария да ви закри-
ля и напътства във всяка ваша 
дейност. 

(подписано) 
Генуа. 11 декември 1997 

АБАГАР: Сега разбираме за-
що се чувстваме особено 
силни напоследък.. © 

ЮЯпЯтаКвШ! \ 

s-sed- Bisrtop- Martyr,;,Hugene .-BcssitKo' 
forities:.First among.the-Bulgarians'atid First among li 
ctims of Communism-Honoured by the Pope'with the Ti: 
: 8iess.ed-:on March: 15th. . 

\G10GEAPHY:: Life. Deeds.'and'^SJoody..Witness-of i 
-dinary..Cieric-Eugene: Sossilkov.■of"'.Bulgaria. Ups & 
jwns'oTJHite'^ of Afeagar' 
е:Шпо1е"^огуЖ_Роет in" Memory;of Him. 
. '; .'. 

iSTOBY: Eossiikoy's Partners-Were a Legion; Profiles of fc 
irapanio-nSv both-Dead and Living. 

.- '- ' : . -
:TE:RViEV/S;;.Two: Companions, of Sossilkov Evaluate t 
icts a nd theiPeopie J.nVorved i.h the~Process._ 

^CLGGY:''An:ita[ian Schoiar:Sums-up>th&;'Condusions;;i 

e klW irrternatjonal CoHdquium ;.Adagar -on; the .Life ai 
jath-of avSeashore;; ■■" •• 

■ 

JBRICSrAbagar across Borders; Letters to the; 
k-Heview:; Our Diary for January.. '• 

СРЕЩА - РАЗГ0В0Р 
C ОТЕЦ ГАВРИЛ БЕА0ВЕЖД0В, 

КАТОАИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК, ОСЪДЕН П0 
BPEME HA ВТОРИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ 1952г. 

ОТЕЦ Б.; - Че храна ли се вика-
шена това? Чорбаляк някакъв, 
гола вода. Печено нямаше 
(смях). В първите дни като раз-
браха. че имам язва, цяла сед-
мица ми даваха арнаутски чуш-
ки. Ама аз не съм вчерашен. 
Хвърлям ги. Връщах и хляба. 
Като гледаха как всеки се бори 
за ядене. пък аз не. чудеха се. 
Казах. че постя. И язвата взе. 
че се затвори. Мина ми. 

Иначе чукахме камъни 
по кариерите. Работихме на 
три смени. Правехме ломен ка-
мък и чакьл. а после ги това-
рихме на вагоните. Най-тежко 
беше на кариерите в Огняново 
и Самоводене. Бил съм и на 
двете места. 

ИЗВАДКИОТ 
ПРИСЪДИТЕ 

4декежврщ 1952г. 
(непубликувани) 

"Гаврил Николов Бе-
ловеждов._ 
От данните по делото 
се вижда, че той е сил-
но общественоопасна 
личност. закоравял 
враг на народната 
власт и на строящия се 
в нашата страна соци-
ализъм. Така от негови-
те лични обяснения. от 
гкжазанията на свиде-
теля Купен Михайлов и 
особено на свидетеля 
имж. Иван Антонов. се 
установява. че подсъди-
мият по време на пре-
биваването си в Рим е 
бил назначен за дирек-
тор на специалния дом. 
кьдето са били възпита-

Архим. ГаЗрил БелоВакдоВ с папски ко- вани з антикомунисти-
мофор, получен no случай 50 - годишии- чески дух и омраза кьм 
ната от ръкополагането му, на Входа на собствената си родина 
дом 'Абагар' В Рим (декемВри 1996 г.). сьветски деца. зверски 

отвлечени от немско-

(ПродължаВа от стр.7) 
же се стараех и нанизвах думи-
те красиво. Ония само гледат с 
празни очи пълните листове и 
толкоз. Какво ще ти разберат. 
като не са дорасли до там. 

Те много добре разби-
раха каква пропаст ни дели и 
даже имаха респект пред на-
шата висока образованост, 
чрез която тук. в България. бях-
ме една галяма опора и духов-
на сигурност за всички верни. 
Така че. дори на монс. Босил-
ков да са му предлагали да се 
спасява зад граница. сигурен 
съм. че това за него е било оби-
да. Как един владика ще напус-
не епархията си. която му вяр-
ва и се оповава на него! 

Спомням си за един 
наш свещеник. който беше в 
някакво село край Тополовг-
рад, близо до границата. Кога-
то научил, че и мен са ме арес-
тували. уплашил се и взел. че 
избягал. Отишъл през Турция в 
Италия. Но там не му казали 
браво. Сложили го да чете мо-

литви. И след няколко години 
той се връща тук с една мото-
ретка. От Италия до България -
на моторетка! Властите го 
прибрали, после го пускали и 
толкова. He им е интересен. За 
какво им е такъв? Нищо не го 
интересува. Човекът бил гла-
ден. Гледад да се наяде и тол-
кова. 

АБАГАР: - Каква храна полу-
чавахте в Белене? 

фашистки войски в окупирани-
те по това време райони на Сь-
ветския съюз. Това най-гнусно 
престъпление е било вършено 
от този закоравял враг на всич-
ко погресивно. 
За това свидетелят Купен Ми-
хайлов казва: 
"Беловеждов беше сърцето на 
този колеж. "Доброто" изпълне-
ние на възложената му работа 
в този район подсъдимият из-

вършвал и в лагера на бежан-
ците Чиничита край Рим. за да 
събира сведения за намиращи-
те се там лица от съветски про-
изход. необходими за амери-
канското разузнаване. 
Неговата упорита омраза към 
народната власт се проявява и 
в България в опитите му да ор-
ганизира около себе си младе-
жи по-религиозни. за да ги под-
готвя по неговите думи срещу 
всякакво влияние и най-вече 
срещу комунистическото влия-
ние... 
...Така във връзка с процеса си 
срещу католическите свеще-
ници. гледан през месец сеп-
тември 52г.. той ми каза. че то-
ва е инсцениран от комунисти-
те процес, с цел да се ликвцди-
ра цьрквата в България." 

"Рафаил Арсенов Пеев _ 
Съдът намира, че този подсъ-
дим е действал при смекчава-
щи вината обстоятелства. От-
личното впечатление. което по-
лучи съда от разпита на този 
подсъдим, остави убеждение-
то, че той се разкайва искрено 
и дьлбоко. което. въпреки нап-
равеното самопризнание, не 
би могло да се каже за другите 
подсъдими. А това негово ис-
тинско разкаяние подсказва. 
че той вече не представлява 
личност с особена обществена 
опастност." 

АБАГАР: - Отец Беловеждоз, 
можете ли да направите 
сьвсем кратък емоционален 
коментар на документални-
те откъси от присъдите, кои-
то ни предоставихте да пуб-
ликуваме? 

ОТЕЦ Б.: - Питам се, дали все 
пак за всички, които бяха изп-
равени тогава пред съда. човек 
трябва великодушно да казва: 
"Щом са изживяли онези ужа-
сии. значи са мъченици?" Да. 
много ни измьчваха. Но колци-
на са тези. чиито имена могат с 
достойнство и с чиста съвест 
да застанат до името на епис-
коп Евгений Босилков. просия-
ло в спомените ни за вечни вре-
мена? 

Разговорът води 
Мария Михаил 

Въпреки отличния старт. някои грешки все още шествуват по страниците на вестника. Специ-
ално се извиняваме за онази на стр.4 от последния брой: процесът на канонизирането на Бо-
силков не бе въведен на 25. а на 27 октомври. и то не през 1987. а през 1985г. От неточната ин-
формация бяха подведени няколко национални медии (а и засякохме плагиатори). 
В ДНЕВНИКА(1 стр.) от миналия брой подзаглавието е „януари 1998", вместо правилното 
„декемри 1997". Вероятно сме бързали да се озовем в бъдещето. където са ни очаквали уве-
личените странмци на „Лбагар". 
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