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ДНЕВНИК 

ДЕКЕМВРИ 2004 
Още на първия ден от ме-

сеца ни стана ясио, че няма 
да успеем да пътуваме до 
Рим за коледните празпицк, 
както беше наше намерение, 
когато пристигахме ва аеро-
гара София в началото ва 
ноемврн. Задълженията тук 
ежедяевно нарастваха и се 
прешштаха в неразтрогвае-
ми възли, а оставапк сьщо 

(ПродължаВа на 2 cmp.jj 

ОТ РИМ ПО 
99Не се оставяй да me побеждаба злото; 
но ти побеждавай злото чрез доброто м 

(Послание go Римляпи 12,21) 
Светобнияга ден на деира, 

установен през 1968 г. о т па-
па Павел VI, на 1 януари бе гюз-
дравен за 37-ми п ъ т с послание 
на настоящия папа go всички 
държавни ръководшпели u me-
зи на главншпе международни 
организации 8 с б е т а . Тазго-
дшоното посдание, с д а т а 8 де-
кември, предлага за размисъл 
д у м и т е на апостол Павел go 
Римляни: „He ce остабяй да me 
побеждаВа злото; но т и побеж-
давай злото чрез доброто", ка-
т о разделя шложението на 12 
силни точки, за да го доведе go 
редица важни за и д е я т а u 
практиката на мира закдюче-
ния. 

Зад ЗАото 
u доброто 

с т о и човекът 
По смисъла на апостолско-

т о слово. мирът се явява ка-
т о р е з у л т а т на една дълга u 
посдедователна битка, когато 
злото е победено с оръжията 
на доброто. Ресурсшпе на зло-
т о - каквшпо са насилието, 
войншпе, тероризмът, експло^ 
а т а ц и я т а . дискриминацията 
- колкото u да са мощни, не са 
8 състояние да доведат go бла-
г а т а н а м и р а . 

Както доброто, т а к а u зло-
т о - no думшпе на п а п а т а , 
потвърдени u о т цялата ис-
тория на човечеството, не са 
анонимни величини. Зад т я х 
стоичовекътисвободниятму 
избор между едното u другото. 
Още 8 началото Свещеното 
nucauue ни предлага случаите 
с първородния грях на Адамо-
вото неподчинение на Божия-
т а повеля u с братоубийстбо-
т о Каиново. Това са първшпе 
случаи на погрешен избор, пос-
ледвани, уви, ога безброй други 
8 протежение на човешката 
история на всички земни ши-
ршш, където жпвее човешкото 
семейство (§ 2). 

Погледнато по-дълбоко, 8 
крайна с м е т к а , з л о т о не е 
нищо друго освен неспазване 
на любобта , к а к т о най-лесно 
го р а з б и р а т х р и с п ш я н и т е , 
приели да с п а з в а т велаката 
повеля на Спасителя да оби-
чаш другия, даже вргга си: 
_Ако е гладен неприятеля т и , 
нахрани го; ако е жаден, на-
пой го „ (Послание go Ршдля-
ни, 12, 20). . 

Грамапшка 
на морала 
На по-широкия 

бсечобешки план, 
С б е т и я т о т е ц раз-
вива п о н я т и е т о 
^грамапшка на уни-
версалния морален 
кодекс", no думшпе, 
използвани о т него 
npeg OOH през 1995 
г., когато направи 
връзка между еван-
гелското бдаговес-
т и е , проповядвано 
о т църквата u ху-
маншпарните възг-
леди на междуна-
р о д н а т а органша-
ция, едното u друго-
т о представлява-
щи едно общо нас-
ледстбо о т морални 
ценноспш, получени 
к а т о gap om Бога (§ 
3). „По с и л а т а на 
т е з и о б щ о п р и е т и 
морални закони - mi
me папаша - ние сме 
дльжни да действа-
ме с все по-голялю 
чубство за отгобор-
н о с т да бъде вина-
ги закрилян u защи-
т а в а н живота на хората u на 
нацшппе". По т о з и повод т о й 
издига гласа си срещу най-кре-
шящшпе епизоди на насилие 6 
Африка, Палестина u Ирак, ко-
и т о 6 т о з и м о м е н т nompucam 
световното обществено мне-
ние. 

Необходимо е в ч а с т н о с т 
да се изтъкне с възможно най-
CUAHU думи, че насилието е 
неприемливо u че т о никога ня-
ма да разреши проблема със 
з л о т о - mo e една колосална 
заблуда, протибна на вярата, 
която изповядваме, противна 
н а и с т и н а т а за онова, що 
предстаблява чобечеството. 
To в същност руши оноба, кое-
т о претендира да защшпаба: 
достойнството , живота u сво-
бодата на хората. 

С в е т и я т о т е ц пледира за 
една в с е о б х в а т н а акция з а 
нравствено ограмотяване на 
човешката събест в цял с б я т , 
насочена към х о р и з о н т а на 
интегралния u солидарен ху-
манизъм, какъвто църквата 
със своите собствени средст-
6а u pecypcu бече пропобядба. 
J I a т а з и осноба - ч е т е м - ще 

Юпочовете на мнра 
можем да създадем един ноб 
социален. иконовшчески u no-
лшпически peg, koumo да дър-
жи с м е т к а за д о с т о и н с т б о -
т о , с б о б о д а т а u оснобншпе 
праба на бсеки чобек (§ 4). 

Конкрепткатаа 
на общото бдаго 
На no-определено полати-

ческо рабнище слобото на па-
п а т а се разгръща 6 посока на 
гарантирането на обществе-
н о т о благо u на справедливо-
т о разпределяне на земншпе 
блага в съвременнпя свят (§ 5). 

Когато общественото бла-
го се култивира на всички ни-
6а u 6ъ6 бсички форми на об-
щестбено консолидираие - се-
мейстбо, културни u етничес-
ки групи, сдружения. градобе, 
региони, нащш, общества на 
народи u нации - тогаба се пос-
пшга също мир 6 с а м о т о об-
щ е с т в о . Това се обясняба с 
факша. че отделното чобешко 
сьщестбо не може да постиг-
не с в о я т а пълна реализация 
без оглед на социалното изме-
рение (ga cu със u за другите) 

на с о б с т в е н о т о 
с и е с т е с т б о . 

To не т р я б б а 
да се разбира , 
обаче, просто ка-
т о някакбо соци-
адно-икономичес-
ко благоденствие 
или материаден 
n p o c n e p u m e m , 
к а к т о побечето 
о т нашите поли-
т и ц и са склонни 
да го п р е д с т а -
б я т , а трябва да 
включва също ед-
но духовно изме-
рение, една насо-
ченост към бър-
ховното, 6 край-
н а с м е т к а , към 
Бога, цел на сбои-
т е твари - нещо, 
к о е т о христия-
ншпе р а з б и р а т 
к а т о върховенс-
тбо на Христа, 
към к о г о т о с е 
двшки u в когото 
доспшга бърха cu 
човешката исто-
рия u чрез него 
всичко земно пос-
т и г а истинския 
cu р ъ с т в и с т о -

рията u въб вселената. 

Тъй к а т о м и р ъ т е т я с н о 
с&ьрзан с развшпието u напре-
дька на Всички народи, важно 
е да се разбере връзката му с 
аолзването на зелшшпе блага. 
Еакто ни учи В т о р и я т вати-
кански събор, з е м я т а със сбо-
шпе блага u pecypcu e предиаз-
начена за всички човешки съ-
щества - сегашни u бъдещи. Те 
трябва да д о с т и г н а т go вся-
ко чобешко същестбо според 
една справедлива мярка на раз-
пределение. ^ринадлежност-
т а към чобешкото семейстбо 
- се т&ьрди 6 един особеио си-
лен т е к с т на папското посла-
ние - придава на всяко отдел-
но лице един вид световно 
гражданство, с нему присъщи 
права u задължения, понеже 
всички хора са обединени чрез 
общия им произход u обща вър-
ховна съдба. Достатъчно е ед-
но д е т е да бъде заченато 6 у т -
робата на mitafika cu, за да с т а -
не носител на права, да заслу-
зкаба внимание u гршки u ня-
кой да бъде длъжен ga zu noe-
ме. Порицаването на расизма, 
закрилата на мадцииствата, 

грижата за бежанците u т ъ р -
с е щ и т е убежище, апелите за 
международна солидариост 
към всички нуждаещи се не са 
нищо друго освен конкретни 
прилсжения на с п о м е н а т и я 
принцип за световно граждан-
ство"« § 6). Разпределянето на 
земнише блага т р я б в а да 
вкоючба непременно също но-
Вите блага, произведени о т 
напредъка на uaykama u на 
техноАогията, koumo също е 
необходшю да б ъ д а т поставе-
ни в услуга на основните нуж-
ди на човека, ако е нужно чрез 
събаряне на бариерите u моно-
полите, koumo о щ е т я в а т бав-
но развиващите се общности 
(§7). 

Посланието на п а п а т а се 
cnupa също на дба сектора, къ-
д е т о днес се забелязват несп-
рабедлиби услобия npu ползва-
н е т о на общочовешки права в 
разпределянето на земншпе 
блага. Тоба са д о с т ъ п ъ т go 
пуаличните блага, каквшпо са 
правораздавателната систе-
м а отбраната , пъпшата мре-
ж а , глобализацията, koumo 
ч е с т о о т р я з в а т групи u om-
делни хора о т реалното полз-
ване на дължиаште им права 
u блага. К а т о особено т е ж к о 
за бедните нации се спомена-
ва бремето на Въшшшя дълг -
eguu See още неразрешен бъп-
рос, 15 годшт сдед к а т о на 27 
октомври 1989 г. т о й бе изрич-
но повдигнат о т Негово све-
т е й ш е с т в о пред П а п с к а т а 
академия на науките (§ 8). 

В заключение... 
Новогодишното послание 

о т Рим завършва с думи на 
надежда, особено зиачими за 
вярващите в Христа , че нак-
рая доброто ще надделее над 
злото u че на з е м я т а ще се 
възцари вяирът: _Ако uaucmu-
на 6 с б е т а бластба т а й н а т а 
на беззаконието, не т р я б в а 
да забравяме, че изкупеният 
om Xpucma човек има в себе 
cu д о с т а т ъ ч н о сили, за да му 
cu противопоставя. Създаден 
no Божи образ u изкупен о т 
Xpucma, mou е 6 състояние да 
съдейства за възцарябането 
на доброто" (§ 11). В заключе-
ние, uaucmuua, никой човек с 
добра воля не т р я б в а ga ce 
о т т е г д я о т борбата със зло-
т о чрез добро, т . е . чрез все-
човешка любов. 
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ДНЕВНИК 
(ПродьлжаВа от 1 стр.) 

вечния проблем иа кого да 
поверим хранилищата при 
нашето отсъствие, YojiKOsa 
повече, че пазачът ни Ми-
Ну настояваше непремеино 
да го вземем с нас в случай, 
че пътуваме отвъд обръча 
на околовръстното шосе. 
Оказа се също, че евтнните 
билети на италианските 
авиолинии, конто обикнове-
но ползваме. бнли преуста-
новени през целия рождест-
венскн сезон. Взехме си бе-
лежка и се съсредоточихме 
върху тукашните ни обяза-
ности. 

Две събития ни задър-
жаха извън стеиите на Бо-
янската твърдина този ден. 
Осъществи се дълго отлага-
ната среща с Василия и Яво-
ра Стоилови недалеч от па-
метника на Левскн. Освен 
че ги намерихме в добро 
здраве, си начертахме ко-
ледна програма тук и про-
летна във Вечния град, с 
предвидената изложба на 
младата художничка, която 
междувремекно умножава 
пастелите си с мистични 
пейзажн, които миналата 
годнна по това време толко-
ва много се харесаха на пуб-
ликата и критиците в Рим. 
Късно след обеда в Нацио-
налпата художествена гале-
рия се откриваше изложба 
на италианския майстор на 
четката Марио Еремита. 
Трнчленна абагарска деле-
гация се отзовахме на пока-
ната, превръщайки се ние 
самите в атракцкя. Няма да 
ви излъжем, ако кажем. че 
поне половината от гостите 
на вернисажа бяха (по)чита-
тели на вестника, ако не и 
хора от контингента ни. 
Бяхме щастлнвн да поздра-
вим стари позианства, кои-
то не бяхме виждали отко-
ле, като епиграфката Ма-
рня Рео от Нацноналнмя ар-
хеологически музен, изкуст-
воведката Искра Траянова 
от Нацяоналния музей за 
чуждестранно ^зкуство, во-
дещата Райва Иотова от Да-
рнк радио, яашата ямболс-
ка землячка Райна Риналди 
от Италианския културен 
институт, директора на Ин-
ститута д-р Умберто Ринал-
ди, полковник Джаифранко 
и г-жа Соня Вакка, хумани-
тариста д-р Серджо Вакка, 
посланик Джамбаттиста 
Кампаньола н хора от ита-
лианското посолство, както 
и представители на органи-
зациите спонсори на излож-
бата, с някои от които се 
аознавахме от предишни 
срещн. С пеобичайния ката-
лог ведната ръка и чаша бя-
ло вино в другата огледах-
ме с любопитство всички ек-
спонати, ко.ментирайки с 
близкостоящи сюреалистич-
ните пана на жени и коне. 
облени в лунна светлина, с 
прнсикясали тела и обърка-
ни очертания, кошмарни и 
същевременно поетични, с 
лека доза горчив хумор. 

В петък приехме покана-
та на д-р франко фарран-
да, от делегацнята, прядру-
жнша картините на Марио 
Еремита, да присьстваме ва 
лекцията ому в Националния 
археологически музей оо фа-
мозния релнквнарий с мо-
щите на св. Петроний, ше-
дьовър на италианското из-

(Продължава на 3 стр.) 

XXXIV МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ АБ D 
ETI/IKATA В М Е Д 

Поглед от София - Поглед от Рим 
Оглаган и насрочван некол-

кократно от началото на месе-
ца, най-вече поради липсата на 
подходяща зала, на 13-та де-
кември успяхме да свикаме по-
редния XXXIV Международен 
колоквиум Абагар в гостопри-
емната аула на София-прес на 
ул. Славянска, на тема, избра-
на съвместно с Българската ме-
дийна коалиция: „Егоката з ме-
диите. Поглед от София - Пог-
лед ат Рим". Заседанието бе от-
кркто на определения час 14.30 
след като бе установено, че 
всички места в залата бяха по-
пълнени от елитните ни гости. 
Срещата ръководеше секрета-
рят на Българската медийна ко-
алиция Димитър Сотиров, кой-
то представи говорителите и 
очерта реда на изказванията. 
Официалното откриване на ко-
локвиума, no установена вече 
десетгодишна традиция, бе 
направено от председателя на 
Всебългарско сдружение ^Ма-
ти Болпария", Петър Константи-
нов, с думи за роляга на меди-
ите в нашата най-близка исто-
рия и ползата от епгичен кодекс, 
какьвто беше този, приет от по-
вечето национални медии на 25 
ноември. Следва изложение на 
доц. Георги Лозанов, председа-
тел на Българската медийна ко-
алиция, за проблемите, които 
се изправят по пьтя на току що 
приетая документ, спирайки се 
поотделно на четиркгге препьни 
камъка, които той вижда по пъ-
тя му: да отпадне поради лип-
са на иктерес от страна на де-
ятелотте и на обществото; да 
настьпи разногласие и разкол 
между лечатните и електронни-
те медии; да се превърне в кон-
фроктация между собствекици-
те на медиигге и деятелите по 
тях; да се провали на практа-
ка. Взел думата, главният ре-
дактор на нашия вестник, ар-
хим. проф. Георги Елдъров, 

Подиумът 
прочете доклад за близката 
хрокология на цьрковните до-
кументи на католическата цьр-
ква по въпросите на меди/те от 
Втория ватикански събор до 
днес, като се спря по-специал-
но на учението, изложено в 
най-новия Компендиум на со-
циалната доктрина на цьрква-
та, представен на тези страни-
ци в брой 11, 2004 г. Четете не-
говото изказване тук по-долу. 
След него взе думата посланик 
Светлозар Раев с резюме на 
своя принос за паралелното 
съвещание, коего течеше по съ-
щото време в столицата, във 
връзка с Езропейската година 
за изграждане на нова Европа 
чрез възпитанието (2005). За 
пореден път той изтъкна необ-
ходимостта от възпитаване на 
европейските граждани да 
осъзнават какго правата си, та-
ка и задълженията в раждащо-
то се европейско общество. Бе-
лежка nog линшг. какго отбеля-
заха някои медии следващия 
ден, българската страна, дома-

1син на европейската среща. ня-
мала нищо, с което да се пох-
вали по прилагането на собст-
вената си инициатмва преди де-
сег години, когато в Страсбург 
беше именно посланик г-н Ра-
ев, автор на резолюцията по 
горната тема, своевременно 
приета от парламента в Страс-
бург в края на 1999. 

Но да се върнем на нашия 
колоквиум. Петя Миронова, 
председател на работната гру-
па, разработила новия етачен 
кодекс на българските медии, 
описа пьтя на редакшрането му 
от пьрвоначалния проекг през 
1994 г. до крайния текст, приет 
преди по-малко от две седмици. 

Сред изказванията от аула-
та ще отбележим тези на Иван 
Теофилов от в. Истина за не ви-
наги пристойния език на бъл-
гарските медии; на фармацев-
та Йорданка Пеева-Добчева за 
нуждата от чувство за профе-
сионално достойнство у деяте-
лите по медиипге; на издателя 
Луко Захариев за възпигател-

ната роля на гражданските и 
религиозните институции за 
затвърдяването на етичните 
принципи в медиите. 

Сред уважилите поканата 
данигостуватнатози XXXIV Ко-
локвиум Абагар, освен на спо-
менатите досега, желаем да 
благодарим на: историчката 
Силвия Михайлова, която пър-
ва ни посрещна на прага на Со-
фия прес, проф. Светлозар В. 
Елдъров, главния експерт на 
Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина Мария Гарева, 
иконописката Радосвега Лаза-
рова, Светлана Караджова и 
Надежда Маркова от нашия 
екип, францисканите Станис-
лав Жемински от Плевен и 
Збигнев Карниевич от Бърдар-
ски геран, Паола Хюсеин от в. 
24 Часа, Албена Борисова от в. 
Сега, Добромир Куряков от в. 
Дневник, Светослава Кузмано-
ва от Дарик Радио, Яна Бояно-
ва от Хоризонг-БНР, Бойка Ха-
джиева-Петкова, Боряна Ди-
митрова от Про-Медия, и десе-
тмката избегнали вниманието 
ни поради лошото осветление 
на местата, кьдето се бяха нас-
танили. На всички присъства-
щи бяха раздадени екземпля-
ри от последния и от брой 50 
на вестника от март 1996 г. с ак-
ценгг „Големият брат" - не този 
от лекия сериал, а другият по 
Джордж Оруел! Някои получи-
ха житаето на Франциск Асиз-
ки по източниците му (2003). 
Срещата завърши с квази-ри-
туално подписване на Етачния 
кодекс на бъпгарските медии от 
наша страна, поздравено с ча-
ша червено вино от всички при-
състващи на събитието. За лю-
бопитаите ще кажем, че така се 
наредихме на 43-то място в ран-
глистата на подписалше Етич-
ния кодекс собственици и глав-
ни редаюори на по-значимите 
медии в България. 

IWIOIWIEHTI/I И ПОЗИ 
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XXXIV МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ АБАГАР 
•тична информация за етична демокрация 

Изказване на архим. проф. ГЕОРГИ ЕЛДЪРОВ 
(София Прес, 13 декември 2004) 

Повод за свикването на 
настоящия XXXIV междунаро-
ден колоквиуи Абагар беше 
съвпадението на две събития, 
касаещи света на медиите, за-
белязани съответно в Рим-Ва-
тикана и София, местата на 
нашия собствен ангажимент в 
този сектор. На 25 оюомври 
в Рим се представяше един 
невероятно сполучлив Кошя-
пендиушм иа социалната док-
трина на цьркВата, с важни 
акцекти за морала в комуни-
кациите (Виж в. Абагар, брой 
11 , 2004), а на 25 ноенврм в 
София собственици и гпавни 
редактори на 42 български 
медии подписваха Етиченко-
декс на българските медии. 
Няма начин двата документа 
да не се докосват и пресичат, 
да се допьлват взаимно и да 
си поставят един друг въпро-
си за по-пълно развитие м 
оценка на общата тема, която 
ни вълнува. 

Хронология 
на изграждането 
на една медийна 

докфина 
Като се въздържам да из-

хождам, както древните еруди-
ти, ab ovo (сиреч от сьрцевина-
та на понятията) или ab Jove (си-
реч от сътворението на света), 
ще започна от нещата и от вре-
мето, когато се формулираше 
пред очигте ни и все още се при-
лага на дело най-новата доктри-
на на каголическата цьрква по 
въпроса. Говоря за времето от 
най- крупното събитие в живота 
на църквата през изминалия 
век, Втория ватикански събор 
(1962-1966), и до наши дни - вре-
ме на промени и голяма надеж-
да за междучовешкото общува-
не. 

1. Вторият ватикански събор 
сред 16-те съборни документа, 
произведе също декрет за сред-
ствата за обществени комуника-
ции, озаглавен по гтързите думи 
на латинския текст Inter mirifica 
(Сред чудните технически изоб-
ретения). Каквито тогава бяха 
известни: телефон, телеграф, 
грамофон, радио, кинематограф, 
отскоро и телевизия, освен по-
раншните преса, четмо, писмо. 
В първата от двете си глави дек-
рета разглеждаше именно мо-
ралните принципи при ползва-
нето на медиите (§§ 3-12), във 
втората - задьлженията и орга-
низацията на цьрковните орга-
ни за правилното (етично) фун-
кциониране на същите (§§ 13-22). 
За пръв път в историята на хрис-
тиянската цьрква се излагаше 
на такова ниво становището, че 
цьрквата е дпьжна да ползва но-
вите средства за масови сьоб-
щения за целите на евангелско-
то благовестие. За отбелязване 
е, че този документ бе първият, 
подложен на гласуване, преди 
по-важните (култ, цьрква), въп-
реки че те бяха вече по-обстой-
но дебатирани на събора (3 де-
кември 1963). За обща изнена-
да, той получи най-голям брой 
противнй гласове от всички дру-
ги текстове, доктринно много по-
сложни и повече оспорвани при 
съборните дискусии. 

2. He минаха сто дни от при-
емането на декрета и новият па-
па, Павел VI, издаде нареждане 
motu proprio (самосезирайки се) 
заучредяване на централен сек-
ретариат (днес сьвет) във вати-
канската администрация, с ог-

лед прилагането на съборните 
разпоредби. 

3. Следва през 1971 г. инст-
рукция Communio et progressio 
(Общение и налредък), с детайл-
ни уточнения и конкретни нор-
ми каюо за деятелите, така и за 
крайните потребигтели на комгу-
никациигте 

4. На 22 февруари 1992 г. се 
появи нова инструкция Aetatis 
novae (Новата епоха) с допъпне-
ния на предишната, касаещи 
най-новите средства за масова 
информация, появили се меж-
дувременно в медийния арма-
ментариум, както и рязко про-
менилата се международна си-
туация след сьбарянето на сте-
ните през 1989 г. и възможнос-
тите за по-широка и интензивна 
комуникация сред народите. 

5. Като имаме предвид също 
посланията, изльчвани ежегод-
но от Рим по случай Световния 
ден на мира (1 януари), на жур-
налистиката (26 януари), на ма-
совите комуникации през маи, 
както и няколкото генерални 
събрания на споменатия Вати-
кански съвет за обществени ко-
муникации (mass media), впро-
чем издал собствен нарьчник по 
Етика 6 медиите (2000 г. Виж в. 
Абагар, брой 7,2000) - набрана-
та материя вече представлява 
цяла библиотека информация no 
инфориатиката, итотакава, из-
льчена от най-слушаната морал-
на катедра в света, каквато ета-
зи на приемника на Пьрвоапос-
тола Петьр в Рим. 

6. И накрая, каюо загатвах-
ме по-горе, на 25 октомври бе 
представен Компендиум, редак-
тиран от Ватиканския сьвет за 
справедпивост и мир (Justitia et 
Pax), сьщевременно дайджест, 
наръчник и настолна книга наб-
рана мъдрост по социалната 
доктрина на цьрквата въз осно-
ва на най-важните вероучипгел-
ни документи през последните 
120 години (от енцикликата на 
папа Льв XIII Reaim novarum от 
1891 г. до днес). Естествено, в 
него намира място също тема-
тиката за етичното - аюливно и 
пасивно - ползване на медиите. 

По-добра информация 
за една по-добра 

демокрация 
Последният компендиум в 

различни свои глави засяга не-
колкократно въпроса за комуни-
кацията в съвременното общес-
тво от гледна точка на морала 
като: необходимостта от цирку-
лиране на информацията в ця-
лото общество (§ 166); сьпричас-
тие в информацията (§ 189); ко-
личественият приток на инфор-
мация (§ 192); конкуренцията 
сред масмедиите (§ 347); потре-
бителите на информация (§ 359); 
петимните за информация (§§ 
447,482); информация по биотех-
нологиите (§§ 479-480); информа-
ционна култура (§ 560); полити-
чески структури на информаци-
ята (§561); разпознаване на ко-
реюхата информация (§ 569). 

Най-обстойно въпросът се 
разглежда в раздела Полити-
ческата общност в глава VIII на 
изданието (§§ 414-416), като раз-
дел Информация и демокрация. 
Основно се разглеждат три j e -
зиси: 

1. ИнформациятаесредглаВ-
ните средства за участие В де-
мократичните процеси. Затвър-
дението се ползва най-вече ав-
торитета на папа Йоан XXIII, с 

обобщение на доктрината, изло-
жена в последната му енцикли-
ка Pacem in Tern's (Мир на земя-
та), подписана няколко седмици 
преди смьртта му през 1963 г. He 
е мислимо - се твърди - някакво 
участие /разбери: в политичес-
кия живот/ без да се познават 
проблемътте на политическата 
общност и конкретните данни 
около различните предложения 
за разрешаване на проблемите. 
Необходимо е да се гарантира 
реален плурализьм в този дели-
катен сектор на полигтическия 
живот, като се подсигури, с под-
ходящи закони, наличието на 
различни форми и инструменпч 
в сектора на информацията. 
Сред пречките, поставени пред 
пьлното осьществяване на пра-
вото на обективност в информа-
цията, особено внимание тряб-
ва да се обърне на сьсредото-
чаването на печатни издания 
(вестници, списания, бюлетини) 
и телевизионни канали в рьце-
те на малко хора, с опасността 
от негативни ефеюи за цялост-
ната система на демокрацията, 
когато на това съответстват съ-
що все по тесни врьзки между 
управление, финанси и инфор-
мация. което от своя страна ве-
щае кошмарния образ на голе-
мия брат (Виж нашия принос на 
Международния колоквиум на 
Евролейските християнска асо-
циация в Рим на 31 януари 1996 
г., на тема .Задава ли се Голе-
мият брат?", появило се също 
във в. Абагар, брой 3,1996). 

2. Масовите средства за ко-
муникация трябва да бъдат из-
ползвани за изграждането и 
подкрепата на човешката общ-
ност в различните сектори на 
икономиката, полтиката, култу-
рата, образованието, религаята. 

Текстьт обобщава извънред-
но голям брой вероучителни из-
точници, какго те са предадени 
в най-новия Катехизис на като-
лическата цьрква. сам стьпил на 
големигге документи на Вгория 
ватикански събор (съществува и 
на български език): Информаци-
ята чрез масовите средства - ци-
тира го съответният параграф -
трябва да бъде в услуга на об-
щественото благо, тьй като об-
ществото има правото да полу-
чава информация, основаваща 
се на истината, свободата, спра-
ведливостта и солцдарностга. 

Сьщественият въпрос относ-
но днешната информационна 

система се състои в това дали 
същата допринася за истинско-
то подобрение на човешката 
личност, дали способства за 
нейното духовно назряване, да-
ли я прави да осьзнава повече 
достойнството на собственото 
си човешко естество, по-отго-
ворна. по-отворена към другите 
и в частност кьм нуждаещите се 
и слабите. Друг важен аспект е 
необходимостта новите медий-
ни технологии да дьржат смет-
ка и да уважават културните 
особености на хората в общес-
ТВОТО-

3. Вьтрешните трудности в 
света на медиите нерядко на-
растват поради идеологическо-
то противопоставяне, желание-
то за печалба и политически 
контрол, противопоставянего на 
групи и конфликтите между тях 
каюо и други обществени зли-
ни. Позицията се позовава из-
рично на документа, издаден 
преди четири години от Папския 
съвет за комуникации по специ-
фичната тема на Етиката В ме-
диите, кьдето, между другото, 
се обяснява също, как общите 
човешки морални ценности и 
принципи важат и в областта на 
масмедиите: „Етиката - се каз-
ва - засяга не само съдържание-
то или посланието на комуни-
кацията, процеса на формиране-
то й, а също нейните основни 
стоуктурни и системни въпро-
си. които нерядко се свързват с 
политаката на разпределяне на 
технологията и на най-новата 
техника, като кой ще бъде богат 
и кой беден на информация? За 
трите споменати сектора (съ-
държание или послание, кому-
никационни процеси, структури) 
важи основния етичен принцип 
- човекьт е цел и мярка за полз-
ването на средствата за масо-
ва комуникация, с допълнение-
то, че благото на отделните ли-
ца не трябва да бъде преслед-
вано независимо и във вреда на 
обществого, на което същиге л и-
ца принадлежат. 

В заключение, имайки пред-
вид гореказаното, истинската 
демокрация не може да лишава 
обществого и отделните хора от 
някаква роля при вземането на 
решения по политиката на кому-
никацията, без да се накърни са-
мата демокрация, разбрана ка-
то участие на всички в решава-
нето на въпросите на общество-
то, кьм което принадлежат. 

Етнчншпг кодекс - Аоагар на 43-то зиясто. 

ДНЕВНИК 
(Продължава от 2 стр.) 

куство от XIV век, майстор-
ски реставриран пол негово-
то ръководство. Сред немал-
ката av дитория, изпълваща 
залата, ояхме свидетели, 
как един на пръв поглед нез-
начителен предмет на из^с-
твото може да се превъряе 
в повод за пшрокоскроена 
картина на европейската ху-
дожествена, религиозна н 
гражданска култура през 
едия възлов момент от ис-
торията на Европа. какъв-
то беше XIV век. Пожелах-
ме си с говорителя нови сре-
пщ в Италия, когато ще ко-
ментираме по картина от 
Болонската школа, която ни 
интригува пове от 35 годи-
ни насам. Засега ияма да из-
дадем контурите на пробле-
ма. Още като се движехме 
по обратния 1гьт, ни настиг-
наха GSM-послания от посе-
тители, вече на път към 
твърдината ни на високата 
кота. На мястото беше елек-
тротехникът Георги (Гошо) 
Тъцнев от Перник с майка 
си Иорданка. Докато той си 
работеше по етажите леля 
Данче ни гостуваше в при-
емната. По-късно пристиг-
на от Плевен. след перипе-
тии с колата, енорийскнят 
свещеник отец Станислав 
Жемииски. с пълен багаж 
информацня, проекти за 
сътрудничество и _ колед-
ни подаръци. Ще се поста-
раем да се реваншираме, 
най-вече с книги. В преддве-
рнето на дома вече го чака 
камара от 300 тома. 

Сутринта на 4-ти. още по 
тъмно. екипът ни временно 
се раздели по обектите на 
съответните ни залълже-
ния. Събрахме се по обяд, 
когато трябваше да разто-
варваме и натоварваме ко-
лата на госта от Плевен, ка-
то между двете операции съ-
умяхме да вместим посеще-
ние в Нациовалния истори-
чески музей. който се намн-
ра в ареала на нашего Бо-
янско присъствие. Останах-
ме с желавието пак да се 
върнем, както беше записа-
но в книгата на иосетител и-
те ва вай-голямата култур-
на ипституция в страната. 
След ооеда, докато Светла-
ва събнраше в низиките на 
Петте кьошета допълнител-
на документация по темата 
на своето есе в последния 
брой, ние закръглявахме 
графа графика с оригинал-
ните илюстрации, конто го 
красят. 

Разделихме се също в не-
деля, като сьтрудвичките 
ни взеха участие в спецнал-
ната предколедна службаза 
деца и младежи в Свети Ио-
сиф на ул. Княз Борис, а ние 
останахме да пазим дома 
със сиамеца Ми-Ну. Изпол-
звахме усамотепието, за да 
раздвижнм творческн обс-
тановката около иас с оглед 
по-продуктивното ползване 
на изворовнте ресурси при 
редактирането на следващн-
те броеве на вестника. По 
вякое време ни навести Ан-
гелина Павлова с второ из-
дание възпоменателни лупя 
Абагар 2004. Кои ли ще бъ-
дат пдастливнте им получа-
тели около новогодишните 
празшщи? След обеда, прид-
ружен от Светлана Карад-
жова, се появи за около час 

(Продължава на 4 стр.) 
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ДНЕВНИК 
_ (Продьлжаба от 3 стр.) 
Иордан Симов, бнвш служител в 
Мниистерсгвото на образованието, 
внден краевед по въпроснте на За-
падните покрайнини и отвъд до Ко-
сово, където през 1995 г. посещавал 
село Янево, Прн щинско, заедно с ге-
роя на рубрнка JEnonea на забраве-
нигге" в последния брой на вестни-
ха, отец Хра&ьр Марков. 

Прекарахме два дни по 6-7 часа 
плътно при броя - в понеделннк в 
ателието на Драго, а вторпик в пе-
чатницата на Павел Атанасов. Пре-
небрегнахме гости и прияггели, кои-
то трябваше да ни догонват по мар~ 
шрутите илн направо сред нашиии* 
те. Особено геройски постъпи отец 
Збигнев Карниевич от Бърдарскн 
геран, който, в паузите на антажн-
ментите си при разлкчни църковни 
обекти в столицата, вя настигаше 
по различните точки на картата на 
София, въпрекн ч е и з а него тя ое-
ше до известна степен terra incognita. 
Bee между капките успяхме също не 
само да вземем решението за поред-
ния XXXIV Колоквиум Абагар, спе-
циален акцевт на този брой, а и ла 
уточним тема. време, място и основ-
ни говорлтели. както четете в тозя 
брой и вероятно разбрахте от медм-
нгге. 

Като се черкувахме на 8-ми по 
случай големия католически праз-
ник Непорочно зачатие на Пресвета-
таДева (вбесило. заеДно с преизпод-
нята, както подсказва Квига Битие 
3 ,15 , също анояимния автор ва есе, 
преливащо от хули срещу догмата 
отпреди 150 години в сайта 
www.religjabg.com от тозя ден, спок-
сориран от нашумяла христнянска, 
божем, фовдация) се шмпарахме да 
пласираме колкото може повече ек-
земпляри на вестника сред вярва-
щи, верни и клирнци към различни 
църкви в столипата, клн общо 1/7 
от тиража, като същевременно дру-
ги 3/7 бяха разпратени по пощата. 
Остават да бъдат доставени на по-
литици. интелектуалци я няколко-
то културни институцки от ареала 
нн както в Бъшгария така н в чуж-
бина (2/7), като си запазваме 1/7 за 
хомплектуване на колекдиите, до-
пъшштелни екземпляри за автори-
те н железен резерв от 100 ороя. Ско-
ро ще ни се наложи да увеличим ти-
ража поне с 1/5. 

Някое време в твърдивата ни се 
появи църковняят историк от на-
пшя екип. проф. Светлозар Елдъров, 
с информация за монумевтална ма-
нипулация от катедрата в крайнк-
те квартали на село Ендже, и далн 
си струва да се занимаваме с така-
ва продукция. 

В сряда, 9-то число на месеца, до-
като разпространявахме останали 
броеве на вестника и поканн за 
предстоящин колоквиум, си дадох-
ме няколко срещи в центъра - при 
книжарницата ва Вавя Андонова, в 
Кристал, в хотел България, в гале-
рните Ароснта н Мургаш. Особено 
продуктнвни бяха тези с Тавя Ман-
драджиева, магнстър no нстория и 
антячна религия и култура (скоро 
ще видите името й под принос на те-
зи стравяци) и с посланик Светло-
зар Раев, служил цшю десетилетие 
в Страсбург и във Ватнкана. Разг-
ледахме доклада му по Европейска-
та конституция, който щеше да че-
те на семинара по случан открива-
нето на Годииа за европейско граж-
данство чрез възпитанието (13-14 
декември). Автор на европейски до-
кумент с подобно заглавие, одобрен 
от Страсбург в края на 1999 г. и пос-
лужнл също като база за европенс-
ката осповна харта, г-н Раев не прес-
таиа да се занимава с европейската 
тема със собствеяи връзки и средст-
ва, н след като бе преждевременно 
пенсионнран в средата 2001 г. Дава-
те си сметка от кого и защо. вали? 

(Продължаба на 5 стр.) 

Пос 
При споменаването на ба-

натските бьлгари В България 
В сьзнанието на запознатия с 
темата Веднага изплуват ня-
колко ВьзлоВи теста , хора, съ-
бития. И ако родното ми село 
Бърдарски геран е изВестно 
капю „столицата на банатс-
ките бьлгари В България", т о 
за съседното малко село Гос-
тиля можем да кажем, че има 
ч е с т т а В него да е роден Пос-
ледният пеВец на банатското 
като диалект. памет, тради-
ция u душеВност. 

Многократно сьм посеща-
Вала Гостиля u Винаги с една 
единствена цел - да се срещна 
с ПаВел КукоВ. ЧоВекьт, кой-
т о дълги години е бил пазител 
на църкоВната сграда В село-
т о , cBupu на хармониума u го-
ри за палкенската кауза, даВгй-
ки Всичко о т себе cu. He cu 
спомням кога Взаимно се отк-
рихме, но сътрудничестВото 
ни беше предопределено, a u B 
малката общност на банатс-
ките българи В България не можеш да ос-
танеш скрит. особено ако има какВо да 
кажеш на сВета. 

Врьщайки се на село за Бъдни Вечер. 
глаВната ми мисъл беше как да се срещна 
отноВо c^iezo, за да получа поВече инфор-
мация ВьВ Връзка с настоящата статия. 
Госпшля е доста изолирано село, което е 
характерно за банатските бьлгарски се-
ла. u затоВа комуникациите са тВърде 
затруднени. ПрехВьрлих няколко Възмож-
ни начина, за да стигна до там, но Все не 
бяха сигурни или напраВо неВъзможни. Та-
ка В наВечерието на най-сВятата иощ 
единстВеното ми желание изглеждаше не-
осьщестВимо u неуспеха леко ВгорчаВа-
ше празничната атмосфера. ДВа часа пре-
ди полунощ познат глас no телефона пре-
обьрна Всичко u ч ^ о т о на Бъдни Вечер 
за мен имаше сьВсем реални измерения. Па-
Вел КукоВ бодро ми съобщаВаше, че е В 
църкВата В Бърдарски геран u ме чака. На-
ишят нов енорииски сВещеникотец Збиг-
неВ, който бе В Гостиля за празничната 
литургия, знаейки за желанието ми, решил 
да го докара u да ми напраВи неЗероятен 
коледен подарък. За пореден т ь т се убе-
дих, че В тази нощ стаВат чудеса, u mo 
дори, ако Вече малко cu ce поотчаял... 

Така, В наВечерието на РождестВо 
)QxicimoBo, В залата на енорийската кь-
ща за мен u ПаВел КукоВ ce omBopu Врата 
кьм миналото u ние смело пристьпихме В 
приказния сВят на старите банатчани. 

Духьт на Госпшля 
Село Гостиля е осноВано о т преселни-

ци банатски бьлгари през 1890-1891 г. след 
.като областният упраВител В ПлеВен ги 
напсуВал u изгонил, заплашВайки ги, че ще 
ги Върне откьдепю са дошли, защото не 
се съгласили да отседнат В с. Горна Мит-
рополия с местните жшпели. ПрютиВо-
постаВят се с претенцишпе, че са като-
лици и банатски българи u uckam да осно-
Ват свое село с църкВа, училище u кметс-
тВо. През ноВото село минаВа р. Гости-
ля. която се ЗлиВа В Искьр. а къщите са 
разположени о т дВете страни на рекич-
ката, наричана галено Барата. 

В средно заможно многобройно се-
мейстВо на 14 ноемВри 1925 г. се ражда 
ПаВел КукоВ като пьрВороден син на Гър-
гол u Луция КукоВи, след когото следВат 
още дВама братя. Патриархалната а т -
мосфера на дома, конете, работата на ни-
Вите, специфичния банатски б и т оста-
Вят дълбоки следи В съзнанието му, рас-
meuku щастлиВо u безгрижно, обичан о т 
Всички В кьщата. ГлаВната фигура В се-
мейстВото, естестВено, е дядото ПаВел, 
който бил цьркоВен настоятел u така Вну-
кьт отрано наВлиза В делата на цг̂ зкВа-
гг.а не само като редоВно посещаВа литур-
гиите, но u наблюдаВайки как с каруиата 
u още трима старци обикаляли из селото 
да сьбират църкоВния десятък В натура. 

дният пеВец, 
В Българи 

гу силен спомен о т немското 
училшце на сестрите бенедик-
тинки. Прибрал се благополуч-
но u шокирал родителите cu u 
сВещеника, а на следВащия ден 
Всички отноВо с каруцата го 
закарали обратно . Въпреки 
добршпе думи на cecmpume u 
onumume да го Върнат, т о й 
категорично отказал u maka 
безслаЗно се завърнали В Гос-
тиля, търсейки ноВи решения 
за продължаВане на обучение-
тому. 

Отец Херман още по пътя 
намерил друг Вариант за учено-
любиВото u честолюбиВо мом-
че. Предлага на баща му да го 
npamu заедно с братоВчед му 
Йозо ИВ. ТопчиеВ В малката се-
минария В гр. Ямбол, където 
огпец МарислаВ БанчеВ щял да 
ги приеме. Една обида обръща 
жиЗота муи о т немския език 
се прехВърля към френския, 
който стаВа _любоВта" на >ки-
Вотаму. 

„Напред, 
никога не се 

обръшай назад!" 
За пьрВи пьт пътуВа с Влак на отиВа-

не В Ямбол. На гарата ги посреща о т е ц 
Йосафат ШишкоВ. тогавашен директор 
на пансиона и с файтон ги закарВа до три-
етажната сграда на ноВото им училище. 
ПьрВото, което Вшкда там, е следната 
картина - Всичките 20 момчета, наказа-
ни на колене, защото гоВорят на българ-
ски, а не на френски език. Така започВа 
учебната година В I клас (днешния nemu) 
далече о т роднини u om Гостиля. Там на-
nucBa пьрВогтю cu стихотВорение, уВле-
чен no класическите образци на френска-
т а поезия. Строгия режим В духа на френ-
ските училища, разнообразните екскур-
зии до близки u далечни места, приятели-
т е , срещите с различни хора го обогатя-
Ват u разВиВат като личност. След три 
години престой В Ямбол заедно с братоВ-
чед му u още три момчета заминаВат за 
френския колеж „СВети АВгустин" В 
ПлоВдиВ u се записВат В IV клас (сега ос-
ми клас) класически профил. Там Вече учи 
друг негоВ братоВчед ПаВел Cm. КарькоВ. 

НоВа, много по-богата на прежиВяВа-
ния, среда белязВа юношеството му. В 
елитното училшце учат не само католи-
ци u така се запознаВа u с различните о т 
нас. Прилежен u старателен „до дребна-
Вост" ПаВел КукоВ Винаги е на първите 
места по успех на класни работи u съчи-
нения, a no латински е напраВо Виртуоз. 
Въпросьт, кьм който ще се Врьща мно-
гократно по-кьсно, е какВо би станало с 
него, ако би попаднал В някое обикноВено 
училище В родния cu край или пък В семи-
нарияша на о т ц и т е пасиониспш В СВи-
щоВ, кьдето един младеж о т Гостиля се 
удаВил В ЛунаВа, а другите дВама се Вър-
нали о т Холандия u maka u не станали cfie-
щеници, заедно с още няколкото учени-
ци, които не са излизали о т България. 

Възможността да попадне ВъВ френ-
ския колеж за него е началото на Възход, 
който no тоВа Време изглежда безобла-
чен u незаплашен о т нищо. В колежа ос-
Вен с поезия започВа да се занимаВа u c 
музика u no специално сьс сВирене на nua-
но. Взема уроци npu швейцареца Per 
Emmanuel, но makcume са толкоВа скьпи, 
че баща sty продаЗа едик жребец. за да мо-
же да подсигури makcume за училището 
за него u за брат му, koumo no тоВа Време 
учи В тьргоВската гимназия В СВшцоВ, a 
после В търгоВския колеж „Петър Берон". 

УВлича ce no френските класици Кор-
ней, Расин, Молиер, Юго, Ламартин. В пос-
ледните класоВе преподаВател no фило-
софия им е о т е ц Камен ВичеВ, koumo зап-
леняВа учениците kakmo с осанката, ma
ka u с ерудицията cu. НасочВа ги кг»м Бер-
гсон, Кант, кьм древните грьцки u римс-
ки философи. Като начинаещ поет мла-

Павел Куков 
ГТьрВият сВещеник В спомените му е 

о т е ц Херман Демер, който със сестра cu 
Марта остава В Гостиля go 1939 г. Влия-
нието на този Високо ерудиран u Взиска-
телен немец за малкия ПаВел" е о т реша-
Ващо значение u определя глаВната насо-
ка на развитието му В бьдеще. О т е ц Хер-
ман, или както го наричали гостилчани 
„дбмен", обичал енориашите cu u Взаим-
но cu помагали кой както може. Лете, през 
Ваканцията, организирал курсоВе no нем-
ски език, като учил децата да пишат с 
готически букВи. Уроците посещаВали са-
мо пет или шест деца, а таксата била 
толкоВа крини оВес за петдесетината му 
кокошки. Там ПаВел за пръВ път се докос-
Ва go немската култура u немския киижо-
Вен език, защото жиВеещите В Гостиля 
немци, koumo ce преселВат заедно с ба-
натските бьлгари, гоВорели на шВабски 
диалект. 

Тези пърВи сптъпки В чуждоезикоВото 
поприще u изричното настоябане на 
о т е ц Херман карат родителите му след 
заВършВане на четвърто отделение да го 
запишат В немското училище на cecmpu
me бенедиктинки В Бърдарски геран, кь-
д е т о директор бил о т е ц ЕВгени Босил-
ков. Петнадесет дни npegu започВане на 
учебните занятия трябВало да се преми-
не сВоеобразен стаж за елементарно го-
Ворене u писане на немски език. ПаВел се 
сьгласяВа да замине, още поВече, че Вече 
имал роднини В селото - сестра на майка 
му била омьжена В Бърдарски геран. За-
карВат го с каруцата баща .му, майка му u 
сВещеника u ce Врьщат В Гостиля. Всич-
ко ВърВи no мед u масло, защото децата 
Вече добре аоВорят немски, а поВечето 
били u о т немски произход. 

Но един ден изнеВиделица настъпва 
пърЗата криза В жиВота му. която сменя 
тотално посоката на случВащото се с не-
го. Кати, немско момиче о т Гостиля, не-
гоВа сьседка, с която u В родното им се-
ло седял на един чин, залепила на пръста 
cu лист хартия u отВлякла Вниманието 
му о т урока. ПреподаВателката, Вероят-
но сестра Хелмтрудис. забелязала разсей-
Ването u го накарала да стане u ga gage 
обяснение какВо npaBu, а не ВнимаВа. Па-
Вел, разбира се, отгоВорил, че Kamu npa
Bu нещо u затоВа се разсеял, a cecmpama 
отпраВила упрею „Ти, дебеличко паВли-
кянско прасенце!". Макар т о н ъ т да бил 
доста кротък, за десетгодишния ПаВел 
тоВа била пърВата обида В жиВота му u 
т я жестоко го ранила В най-съкроВено-
т о - произхода, koumo за банатските бьл-
гари е нещо поВече о т история. Постоял 
праВ като зашеметен u изВедньж като 
сВеткаВица излетял о т стаята, стигнал 
go къщата на т е т к а cu, Взел cu багажа, 
остаВил кратка бележка u хукнал cam no 
обратния път за Гостиля през полето. Бя-
гал u плакал, а В ушите му кьнтели обид-
ните думи, koumo останали единстВения 
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дият ПаВел КукоВ е естестВено да има 
симпатии кьм преподаВателите no френ-
ска лшпература u no български език, кои-
т о не сато му посочВат образци, но u го 
поощряВат да пише. В колежа учат също 
pycku u старобългарски език, a В пансио-
на на семинарията о т е ц ИВан ВичеВ, ено-
рист на шточнокатолическия храм „Въз-
несвние Гостюдне" им преподаВа u църкоВ-
нослаВянски. Така, докоснал се u go сла-
Вянските езици, ПаВел е go такаВа с т е -
пен запленен, че gopu no едно Време меч-
т а е да следВа слаВистика, но Все пак ос-
таВа сзаклет" франкофон. 

Пише стихотВорения за Всичките си 
сьученици, no разни noBogu u без noBogu, 
pucyBa, участва В излетите, организира-
ни о т колежа. В края на юни 1940 г. имали 
годишен изпит, но с успех над 5,00 е ос-
Вободен u се прибира В родното село 15 
дена npegu другите. Петнадесетгоди-
шен, cBupu добре на хармониума u органи-
зира младежшпе да разучат за празника на 
енорията, на koumo пропоВядВа om. EB-
гений БосилкоВ, модерна за Времето cu ми-
са, а не грегорианската _De Angelis". При-
бира се на село Вече Всяка Ваканция u no-
мага В стопгнстВото. но годините В ко-
лежа бързо се изнизван u заради Войната 
ги разпускат след коледната Ваканция на 
1943 г. u така, леко „осакатетГ, абиту-
риентите заВършВат u напускат ПлоВ-
диВ. ТогаВа ПаВел КукоВ приюпгяВа В Гос-
тиля едно о т момчетата, което не може 
да се Върне В Турция заради затВорените 
no Време на Войната граници. ТоВа момче 
е ИВан ТеофилоВ, koumo u досега споде-
ля, че престоя u младежките прежиВяВа-
ния В Гостиля го карат да се чувстВа ба-
натчанин u го приобщаВат кьм Всичко ба-
натско. 

Войната бушуВа. Всички мъже u коне 
са мобилизирани u 19-годишния ПаВел 
трябВа да поеме опгюпанстВото и да се 
спраВи с организирането на брането на 
50 декара цареВица. ОтбиВа Военната си 
служба и през октомВри 1946 г. го Викат 
да преподаВа В колежа В ПлоВдиВ, а по-кьс-
но стаВа и монитор (надзирател) В семи-
нарията. През л я т о т о кандидатства В 
Софийския униВерситет класическа фи-
лология и го приемат, но остаВа учител, 
кгто следВа задочно, а по-кьсно доброВол-
но се отказВа, защото не Вижда перспек-
тиВи за реализация. ПодаВа молба В МВР -
ОряхоВо да бъде допуснат да следВа со-
циология и философия ВъВ Франция, но му 
Връщат документите, като избождат 
очите му на снимките, които пази и до-
сега. Наричат го „кулашка издьнка, френ-
ски шпионин и Ватикански агент". • 

ОтноВо обида го сьбаря о т Вьздуш-
ните романтични кули и очите му се о т -
Варят за реалността, която стаВа Все 
no-злоВеща. На Врьщане о т ОряхоВо бро-
ди огорчен no пьтищата, минаба за успо-
коение през ВойВодоВо, родното село на 
майка му. и започВа да разсъждаВа трез-
Во. Опяга се и кандидатстВа през лято-
т о на 1948 г. френска филология В Софийс-

кия униВерситет. Приемат го и започва 
да учи, старателно Взимайки Всичките си 
изпити go л я т о т о на 1950 г. ТогаВа на не-
колцина om сптудентите им предлагат да 
минат задочно и т о й приема, защото усе-
ща, че ще започнат преследВанията и мо-
же да го изключат, както постъпВат с 
братоВчед му ПаВел КаръкоВ. РешаВа да 
се скрие и със сьщия инат, както изос-
таВя немския език и училище, така и се-
га, nogaBa люлбг да бъде назначен за учи-
тел. Властите му ч е т а т „конско" и го 
„запращат no дяВолите"" В ноВооткрита-
т а гимназия В с. Тръстеник. Сбогом. ста -
рофренски език, сбогом, мечти за научна 
кариера! 

Както ч е с т о поВтаря ПаВел КукоВ 
„ПредВидлиВият е по-богат о т най-бога-
тия!" и тази философска позиция лишаба 
б и т и е т о му о т почести и бляськ, но Ве-
роятно го спасяВа о т нещо, което не би 
могъл да понесе. ЗаВършВа с отличие през 
1952 г. и през Всичките 41 години учител-
ски стаж преподаВа В различни училища 
В ПлеВен и района осВен френски език, още 
и анатомия, геология. руски език, В Полу-
Висшия медицински институт - и латин-
ски език. УчителстВото е призВание, маг-
нетизъм и обич и затоВа с т о т и ц и са 
признателните ученици, koumo u досвга 
търсят любимия си учител и го посеща-
Ват В малкото село Гостиля. А за тях пюй 
не е Възрастния и сломен о т годините чо-
Век, когото Виждат очите им, а очароВа-
нието на една ерудирана личност, носе-
ща польха и обаятелното Влияние на дру-
га култура. 

Останал пазител на църкоВната сгра-
да В Гостиля през дьлгите години на смут 
и сьзнателна отстраненост и сега Все 
още сВири на хармониума сьс същото уВ-
лечение и любоВ както В годините на юно-
шестВото си. Посетителите на Гости-
ля, незаВисимо о т конфесионалната им 
принадлежност, отнасят сьс себе си спо-
мена за храма и Вечно забързания човек, 
който с охота ги разВежда, за да им пока-
же красотата на спомените cu u Все още 
дишащото село, а на прощаВане отнасят 
сьс себе си мелодия, чута В църкВата, и 
усмихнатото лице на ПаВел КукоВ. 

„Палкене, пръснат 
пу сВета, бранет 

палкенската хурта!" 
В кашата о т езици. сред която умело 

плуВа ПаВел КукоВ, В най-ськроВеното 
кьтче на сьрцето му е отделено място 
за родния диалект. СВьрзВайки го само с 
дома, т о й no една случайност откриВа, 
че палкенския диалект е нещо много по-
Вече о т гоВора В семейстВото. Очите му 
„отВаря" о т е ц Антон МаркоВ, роден В 
ПлоВдиВ и принадлежащ кьм катедрално-
т о духоВенстВо. През 1940 г. на празника 
на сВшпи Йосиф В СекироВо ПаВел КукоВ 
чуВа, че един о т свещениците В ПлоВдиВ 
е бил изВестно Време ВъВ Винга, но е бил 
изгонен о т румънските Власти, защото 

Църквага в с Гостля 

разВиВал пробългарска дейност. Колко му 
трябВа на младежа да реши да се запоз-
нае с него и докапю чуВа коментара, Вече 
е пред споменатия свещеник, който го 
ВпечатляВа пьрВоначално с тВърде снаж-
ния си рьст (за банатските българи т о -
Ва е пърВото, което и днес ги шокира при 
среща с южните паВликяни, които са мно-
го по-едри о т нас). ПредстаВя се, че е о т 
Гостиля, а сВещеникьт го кани В ПлоВдиВ 
да му gage банатски календари и Вестни-
ци. Връща се В ПлоВдиВ с него (с позВоле-
ние на настаВника cu) u тоВа запознанс-
тВо ражда най-изявения поет В България, 
пишещ на банатски български диалект. 
Още сьВсем млад и зелен младежьт е зап-
ленен о т писменото палкенскослоВо, пог-
лъща Всичко жадно и започВа сам да пише 
поезия на диалект. 

Вече често посещаВал о т е ц Антон 
МаркоВ, когото В спомените си нарича 
„моят Великан", който се оказал приятен 
сьбеседник и умен сьВетник. Този сВеще-
ник бил изключително интересна лич-
ност, прояВяВаща разностранни талан-
ти , което естестВено, предизВикВало не-
доброжелателстВото и заВистта на за-
обикалящите го. С усет кьм езика и no-
em, а сьщеВременно и занимаВащ се про-
фесионално с музика т о й пленява младия 
и имащ сьщите интереси ПаВел. Така на-
мират общ език, а следВайки отпраВения 
В мерена реч сьВет на сВещеника „He уму-
Вай много, пиши, идурмуВай строгоГ мла-
дежьт написба една оперетка на палкен-
ски no популярна френска мелодия, сьче-
таВайки музиката и поезията. Пиеската 
е играна go 1943 г. В коридора на учили-
щ е т о В Гостиля и се ВключВа В реперто-
ара на местната младеж, подготВяща 
предстаВления Всяка година напълно В ду-
хана Времето. 

О т 1940 go 1946 г. неистоВо пише 
стихоВе на диалект (дори роман В стихо-
Ве), на книжоВен български език предпо-
чита прозата (роман, ноВели, разкази), пи-
ше поезия и на френски. Почти нищо о т 
произВеденията му не е издаВано, с изк-
лючение на поместеното на страниците 
на бюлетина за б а н а т с к и т е българи 
„ФАЛМИС - Ovec falim?", излизал om 1998 
go 2003 г. с дВе години прекьсВане. При 
описВането на участието на ПаВел КукоВ 
В тоВа дело неизбежно ще бъда прист-
растна, защото като глаВен редактор на 
бюлетина Винаги сьм намирала подкрепа 
и Всеотдайно себераздаВане о т негоВа 
страна. Л пояВата на пърВия брой на 
„ФАЛМИС, предстаВен тьржестВено В 
читалището В Бърдарски геран на 25 яну-
ари (Обрьщането на свети ПаВел no ka-
толическия литургичен календар) отно-
Во отключва стихията на тВорчестВо-
т о му В служба на палкенската идея. Така 
се ражда стихотВорението „Палкеке" 
(от което е и стиха, изВеден като под-
заглаВие В тази част), носещо посвеще-
ние „ПосВещаВам на пърВия брой на „ФАЛ-
МИС о т Все сьрце и с дьлбоко Вълнение". 

С поезията си на диалект участВа и В 
антологията на банатската българска 
поезия, подготВяна за печат о т Дружес-
т В о т о на банатските бьлгари В Румьния 
сьс седалище Тимишоара. 

Om Времегтю на колежа си Води днев-
ник на френски език, но най-съкроВения му 
днеВник е на палкенски и носи красноре-
чиВогтю заглаВие „Палкенски горчиВи ко-
рени". Една Вътрешна озареност неиз-
бежно идВа пак о т сьщия извор, om kou
mo блика и горчиВината. Принадлежност-
т а кьм общността на банатските бъл-
гари е предопределила б и т и е т о му, но и 
надеждата, че сме безкрайни В постоян-
но окрайностяващия ни Външен сВят 
щом сме оцелели през бурите на Времето. 
Многобройни доказателстВа за тоВа на-
мираме В поезията щ'. която преодолява 
мьката и пие о т Вярата В безкрайност-
т а у н а с . 

И така Все още бродещ сред пьрВите 
места на заселВане след преселението, с 
любоВ и тьга милВащ с поглед порутени-
т е изостаВени къщи ПаВел КукоВ, Духьт 
на Гостиля, носи Вътрешната сВетлина 
на надеждата, че дори и когато ни няма 
нашата безкрайност ще остане, за да се 
изпълнимисията на Последния пеВец, kou
mo nee песните на предците ни, за да ни 
ги предаде, а ние да ги дадем на идВащи-
теслед нас. 

СВЕГЛАНА КАРАДЖОВА 

ДНЕВНИК 
(Продь.икаВа от 4 стр.) 

Само на 13-ТИ бележннкът нн бе-
лежи интересно за отбелязваве сь-
бнтне - н то какво! Това беше денят 
на XXXIV Междл народеи колоквн-
ум Абагар, свикан съвмество с Все-
българското слруженне ^Иати Бол-
гария" и Българската медийна коа-
ЛИЦИЯ. За него четете тук на друго 
място. 

Във вторник задълженията ни 
отзедоха отново в райова ва вчераш-
ното събитие хем да съберем лаври-
те от неочаквания му успех, хем да 
построим мостове към бъдещн съ-
бнтня. По някои време се сьбрахме 
на сьвещание седем дупга сьтрудни-
шрн н (по)чнтатели ва Абагар в бе-
зистен № 4 на пл ощад Славейков, ос-
вен често спомеиаваните напосле-
дък. също посланик Светлозар Раев 
н свещеникът от ПЛОВДИВСКИЯ храм 
Светн Дух, магистър на богословс-
кнте вауки н нан-близък сътрудннк 
на Светня отец палата покран посе-
щеннето му в Българня през 2002 г., 
отец Петър Кьосов. Получи се бога-
та обмяна на тема етнка в медиите, 
СТЪКЛОПИСИ, францнсканите като ве-
ковев мост между България и Унга-
рня (XIV-XX век). 

В сряда се погрижихме за пред-
коледното стягане на дома и поза-
къснялото разпращане на коледни 
приветствия и с\ венири. започвай-
ки от августейпш чнпгател № 1. Ос-
таналнте да чакат реда сн. Следобе-
да ни съблазяи кзложбата на Ж о р ж 
Папазов (1894-1972), кояпго се откри-
ваше в 18 ч. в Нацноналната худо-
жествена галерня, още повече, че с 
най-нзвестния на Запад български 
художпик. близък с Пабло Пнкасо и 
Ж у л Паскен, ни свързваха няколко 
отколешни ИШПКИ: общо ямболско 
землячество, срещи в Париж някх«-
де в средата на 70-те ГОДИНИ, с вдо-
вицата н сина му (който практнку-
ваше католическо вероизповедание). 
Признаваме, че посветихме оо-мал-
ко време на кубистичшгге му плат-
на м графикк, колкото на разговори 
с присъстващите ва вершкажа. Осо-
бено обогатяващи бяха обменнте с 
режисьора Рангел Вълчанов (ве се 
бяхме внждали от Рожен 2000), нз-
KJ ствоведката Йосифова и х>-дож-
ничката Снлвня Влахова, действаща 
в Италия. He нзброихме колко ек-
земпляра Абагар потънаха у хора с 
отношенне към изкуството, тъй ком-
петентно застъпвано, и то как, на те-
зи страннци (Виж последннте трн 
броя с приносите на Ангелина Пав-
лова и немалкото щрнхи в Дневни-
ка и графиката). 

На щастливото 17-то число на ме-
сеца се погрнжихме за пласнрането 
па абагарски юбнлешш лупн като це-
нев коледен подарък прн много спе-
цналннте ни адресатн от площад 
Славейков до Врана. Ако някой е все 
още любопктен да знае дали екзем-
пляр 26/26 отпървото изданненалу-
пнгге е достигкал - както бе обещано 
на ХХХШ К о л о к в т м Абагар - по 
предназначение, ще го уверим, че по 
последна информация той се откро-
ява като сгъклено око сред кича на 
любнмата лавица на нещастника. 
Какво сн говорят можете само до га-
даете. 

По-късао през деня се явнхме в 
галерня JKpbr" ва ул. Будапеща, къ-
дето се подреждаше нзложба-текс-
тнл уЗимиа прнказка". На специал-
ния ня ивтерес към това изкуство 
водещмте скулпторки Марусня Ка-
лнмерова, Евелина Пирева, Петя 
Мнронова и Андриана Марннова от-
говориха с още по-голямо вннмание 
към Абагар - вестник н идея - вато 
втората сн спомшппе за особено сил-
нн кадрн от Дом Абагар в тв-репор-
таж отпреди десепша годннн. Кога-
то в разговора шш се включи ръко-
водителката на галерннната кни-
жарница Мнлкана Мескнн разбрах-

(ПродължаВа на 6 стр.) 
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ДНЕВНИК 
(ПродьАжава от 4 стр.) 

ме, че същата е дъщеря на нзвест-
ння художнкх Ки рил Мескин, банат-
чавин от село Асеново. своевремен-
но представен в отличния бюлетин 
на баиатските българи „фалмис -
Uvec fallm?". c главев редактор Свет-
лана Караджова. 

Върнахме се там следващня деи 
заедно с екипа ни и смце от вратата 
бяхме посрещнати от Андркана Ма-
ринова като стари почитатели на 
древното изкуство на гоблените, 
приело у нас новн осъвременеии фор-
ми, които ни правят водещи в жак-
ра. Пак разговаряхме с главната 
уредничка Марусия Калнмерова и 
баица й Драго, също ценнтел на това 
изкуство - а се оказа и наш набор, с 
кусур от трн месеца в наша полза; 
както и със ськварталничката ни 
Евелина Пирева и сьпруга н - тук 
пък кзлезе. че художпнчката имала 
банатски корени в село Гостиля. къ-
дето от осем десетилетия се подви-
зава героят на рубрнка Епопея на 
забравените в този брой (Вшк тук 
на лруго място). 

Шетането на два екмпа работни-
ци по етажите ва дома на 20-ти не 
попречи персоиала да се заеме с не-
посредственото му вече разкрасява-
не и зареждане за коледпите праз-
ници. Коледна елха се кипри в остък-
леиото предверие, а адвентски вен-
ци красят стълби, етажи и главните 
стаи. Къщата и дворът греят през 
нощта. Д о Бъдни вечер очакваме да 
сглобим също скромиа Витлеемска 
пещера. 

В края на деня Дом Абагар бе го-
тов да посрещне госта от Русе, праа-
багареца Ангел Косатев, посещавал 
също рнмската нн твърдина през 
1989-1992, когато следваше в Рим. 
Той все още продължава да ни съ-
чувства и, когато е пужно, да съдейс-
тва на наши инициативи шю места-
та на неговата дейност. Остана с вас 
до следващия ден, наливайки в ар-
хивните ни храннлища ннформация 
за хора и събктня, която би могла 
да попълви няколко заглавия от руб-
риката Епопея па забравените. 

На последния ден от есешшя се-
зон, 21 декември. и предн да навле-
зем в същннската зима, въпреки че 
тя вече напира по внтошкня ни 
склов сьс снежвя преспи н лека по-
ледица, се погрижихме да подредим 
редицата висящи дела около шющад 
Славеиков. В най-престижната кни-
жарница в зоната, „Дом на книга-
та" в безистена, пристьпихме към 
създаване яа витрина с книги „пре-
поръчани от Абагар". като виртуал-
но попълненке на луфта оставен на 
книжиия пазар от свалените кепен-
цн на кннжарница Ровкали в друга-
та част на града. В редакцията на в. 
Про&Анти си разменихме коледии 
пожелалия и раздадохме ехземпля-
ри Абагар. В Столичиа библнотека 
преговаряхме с издателя Луко Заха-
рнев по висящ от няколко месеца 
съвместея медиен проект. Se son 
rose, fioriranno. 

Ha 23-ти екипа ии се раздели no 
коледните обекти, като Светлана и 
Надя тръгнаха за Северва България 
(Виж тук рубрика Ешшея на забра-
вените), а ние с пазача Ми-Ну оста-
нахме да покриваме сезонннте зада-
чи на дома и на вестника. Следобе-
да се срещнахме на Бъксгон с ико-
нописката Радосвета Лазарова, ко-
ято в момента разработва икона на 
св. Франциск Асизски в критско-ве-
нециански стил (о. Крит останал шюд 
венецианска власт близо четири ве-
ка и половина, или почти колкото 
ние под османско владичество - дос-
татъчно време, за да сраснат в едно 
елемевти от Запада и Изтока, както 
в случая с Ел Греко, например). Ос-
ветлени бяха също вяколко събитня 
около адреса ни през последните ме-
сеци. 

(ПродьлжаВа на 7 стр.) 

Чешкото стъкло -
традиции u модернизъм 

О т 1962г. no бреме на пърбия CUAI-
позиум 6 Толедо, на кошпо се поставя 
nie.ua т а 3а с т ъ к л о т о om а т е л и е т о 
/Studio glass/ т е о р е т и ц и u художници 
се срещат на pecjuua цзложби u силшо-
Зиуми, доказвайки без сьмнение, че 
стъклото е раВнопостабено до други-
т е изящии материали. 

Чешките художтщu отдадоха зна-
чителен принос 6 1110311 процес. О т на-
чалото на 6 0 - т е годшш, me спонтан-
но цзползбаха оъзиожностшпе 3а худо-
жестбено изразяване чрез сптьклото. 

T03U процес бъзниква о т в т о р а т а 
половина на 50-те . Макар че творби-
т е om тосш nepuog са о т значителна 
важност. me са познапш на публиката 
до ограничена степен 6 резултат на 
участията на чешките художнтш на 
стъкло на XI-mo u XI 1-то триенале 6 
Милано. на EXPO 58 в Брюксел u на 
„GLASS 1959" 6 Корнинг.САЩ. 

Межд\народните цзяви на чешките 
художници са с т р и к т н о регулирани о т 
дьржабата u режи.иа no т о в а вреие. 
Тоба до гсхчя.иа степен обяснява угщо 
влиянието om u кьм чешкото стькло 
не е толкова ярко u силно, както е мог-
АО да се очакба. вследстбие на техни-
ческият u технологичен „бум** 6 стьк-
л о т о 6 111031s nepuog. До избестна с т е -
пен т о в а оказоа б^хаготборно влияние 
6 търсенията на чешките художници 
наоътре 6 т р а д и ц и и т е u npakmukama 
на стъкчото о т Бохемия, усьбьршенс-
тбане на .uemogukama на преподаване 
u обч^чение.Ограничаването на между-
народните контакти са о т ч а с т и пре-
махнати в qjegama на 8 0 - т е u напълно 
след 1989 г. През т о в а бреме чешките 
художници на стъюхо заддл\бочено иу 
п и т б а т koiiuenuuume cu 3a гравирано-
mo u шлифобано am>L\o, сбободно цз~ 
духаното u т о п е н о т о с т ъ к \ о , u.uam 
nepuog на призматични шлифобани 
n^vacmuku, u д о с т и г а т накрая go u^ac-
т л и в о т о заключение, че т е х н и т е 
творби не са пострадали о т комгаи-
каиионната бариера. Те доказаха. че 6 
прабенето на стъкчо ix.ua неограииче-
ни начини за художника да изяби себе 
cu. Около qpegama на#0-те , както u xy-
дожниците работеши стъючо/не само 
6 т а з и страна / cu зададоха бъпроса 
„Какво следва?".Този бъпрос е още по-
актуа-\ен в лишента не салю 6 Чехия, 
а така сьщо u y нас, з а щ о т о u ние прес-
танахлче да бьдем екзотичното u3L\k>-
чение о т Източна Ебропа, ставайки 
бече партиьори u конкуренти, работе-
щи npu сьщите пазарни чх^чобия. В qx^-
д а т а на 8 0 т е Чешкото смпяА&о 6 свои-
т е uHcnupaimu бе приблечено о т „Мо-
дерниз-ua** u om морфологията на чеш-
к о т о цзкуство. 6 някои свои ярки npu-
.uepu om Кубцзма u no-кьсно om Сеце-
сиока / т б о р б и т е на Аибенски-Брихто-
6а, Рона, Ахоцкц/, о т тенденшш, кои-
т о направиха чувстбителни блияния-

Съд за сладки, кристално сгькло. 
h-19 cm. Бохемия 1690 r. 

ma om npoiiuk6auuime 1960 me. kamo 
npu.ucp .uuiiu.ua.\u3.ua 6 paoomume ua 
Циглер. приз-иапшчншие скулптури на 
Kiipe\. Трънка. Зоричак. Вашичек u .ино-
го други/. Голям брой естетически нор-
-uii сс разработваха. к а т о цзползваха 
н а т у р а л н и т е xapakmepucmuku на 
стъкчото: негобата прозрачност, бля-
ськ u оптични ефекти. 

Иржина Жертова, Бохужил Елиаш u 
Дана Замечникоба заедно с гр\иа худож-
ници създадоха ноба незабисима псхгока, 
рисувайки Върх)? стък.\ото no ekcnpecu-
бен начин. Някои млади художници u 
с т у д е н т и в Приложно-декоративната 
акаделшя /UMPRUM/ реагираха сьс свой 
**gekopamu6u3b.uta. който представляба-
ше сбоеобразно освобождение u npo-
т е с т против регулапшвната полшпи-
ка в културата . П р з н а т о т о „less is 
more", бе пребърнато 6 „less is bore**, goc-
тигащо go „повечето никога ue e goc-
татъчно". Te irmo-vjoaxa хибридни фор-
MU, иронизираха познати наииона.\ни 
сил\6оли u фо.\к.\орното изкустбо. ба-
u:i.vnf xrmma u траша, кича u gucnponop-
цията. epom113.ua om фолклорните мо-
тиви, притеснението о т функиията u 
npegu бсичко мечтаеха u търсеха npo-
вокацията. Н о в а т а генерация беше 
против режилча u против всичко. След 
-нежната реболкшия" me^u лютиби 
скоро загубиха приблекателмсхгтта cu. 

Желанието да се npeomkpue стък-
л о т о nog непознат ъгъл е без сьмнение 

дбигателната сила 6 р а з в и т и е т о на 
д б е т е най-популярни стъючарски т е х -
ники използвани о т чешките сьвре-
менни художници - живописта 6ьрх>-
стък.\о u т о п е н о т о стъкло. Благода-
рение ка профАибенски u Брихтова. 
както u на т е х н и т е следовници като 
Гцзела Шабокова, Яро.иир Рибак, Ибан 
Мареш, Ивана Шолцова. т о п е н о т о 
cmbLvo продъ.чжава да бъде преоблада-
баща чешка т е р и т о р и я u.ua тенден-
ция на разпространение на т о п е н о т о 
cnibLvo no целия с в я т /. В началото на 
8 0 - т е т а з и технология наблезе с ноба 
вълна на индивидуални артиспшчни 
концепции с ooui знаменате^ч, с 0311а-
чение на д б и ж е н и е т о към .иалката 
скулптурната фор.иа. но с бнушшпеч-
на u пъи\на с емоционална сила м а т е -
риалност. Т б о р б и т е на радикалите 
Владимир Koneuku. Мржина Жертова 
u Елишка Рожатоба са с концепцията 
За художестбения обект като среда 3а 
експресия, която отрича нуждата да 
се представи с т ъ Ь о т о като прекра-
сен материал. Техните тборби доказ-
б а т силата на художестбеното о т к -
pumue не откьм страната на матери-
ала, a no nocoka на а р т и с т и ч н а т а 
с т о й н о с т . О т 1991г. ателието на Ko
neuku 6 Приложно-Декоратибната Ака-
де.иия стана центьр на експерименти. 
Материали като камък, kepauuka, ме-
тал, хартия, кожа, гу.иа u перушина, цз~ 
ползвани npegu тоба в комбинация със 
опък_\о бяха из-uecmenu о т екстремен-
т и . л\есо u животински koka.\u. B това 
се цзразява намерението на Koneuku ga 
намери контра-ба.\анса кьм -класичес-
ката™ чешка естетика на стъклото, 5а-
Зирапа на перфекпшостта на изпълне-
н и е т о go бляськ. завладяваиште u 3a 
лшозина сакра-мш форлш на u om ame-
лието на Аибенски. С т у д е н т и т е на Ко-
neuku не се интересубат да_\и цзкуст-
б о т о пм достига go публиката, дали 
me и м а т принадлежност към катего-
рията на стъклото ;L\U побече къ.и gpv-
ги mepumopuu на цзкуството. 

В1993 г. проф.Мариан Каре.\ /ученик 
на проф. Аибенски 1921-2002/ осноба сбое 
неза6иси.ио ателие 6 сьщата Акаде-иия. 
Неговият стре.иеж бе да създаде кон-
т р а с т къ.и р а б о т и т е о т а т е л и е т о на 
Koneuku, но тенденцишпе u om д б е т е 
а т е л и е т а могат да бьдат обяснени u 
с глобална терминология: Постиодер-
нцз-иът не е вече на мода, gopu u 3а сво-
и т е пионери u реакция ma срещу него е 
о т страна на л\.\адата генерация, кои-
т о р а б о т я т no nocoka на цзящната аб-
стракция. рисуват гео.иетрии. декон-
структи6изьл\. Те ползват фотогра-
фии u видео, които з а щ и т а б а т като 
избор на нови усещания. 3а фикции u 3a 
u.\lo3uu- обръщат се 6 nocoka на пьр-
фор.ианса. .иинимал арта . Нобият Мо-
дернцзьм се очертаба... 

АНГЕАИНА ПАВАОВА 

В Е С 
Релипиозна свобода 

■ напредьк на демокрацмята 
На 3 декември в Рим се сьстоя колоквиум, организиран 

от посолството на САЩ кьм Ватикана на тема „Религиозна-
та свобода, крайьгьлен камьк на човечеството"*. Повод за 
свикване на срещата беше XX годишнина на вьзстановява-
нето на дипломатическите отношения между САЩ и Светия 
престол през 1984 г., когато бил президент Доналд Рейгън, 
след 117 години прекьсване, защото един от заподозрените 
заговорници в убийстзото на президента Ейбръхам Линкьлн 
потърх;ил убежище в Папската дьржава и не бил открит за 
екстрадиране... форумът бе открит от настоящия североа-
мерикански посланик Джим Никьлсън, последван от вати-
канска страна оттоварящия за зръзките с държавите, монс. 
Джованни Лайоло, развил темата „Религиозната свобода, 
гаранция за сигурност и стабилност през XXI век", Джон Хан-
форд, посланик на САЩ със специално поръчение за рели-
гиозната свобода в света, направи изказване за „Американ-
ския подход кьм религиозната свобода", като сьщо анали-
зира последния Годишен доклад на Дьржавния департамент 
на САЩ за спазването на религиозната свобода в света от 

15 септември, който показва, как кьм предишните пет стра-
ни за специално наблюдение посочени в него: Бурма. Ки-
тай, Иран, Северна Корея и Судан, се прибавят още три: 
Саудитска Арабия, Еритрея и Виетнам. От изказванията на 
докладчика стана ясно, че страните, коипю ограничават ре-
лишозната свобода, го правят или за да попречат на разви-
тието на демокрацията, като Северна Корея и Кипгай, или за 
да попгьпкват религиозни, етнически и другм малцинства, ка-
то Саудитска Арабия и Еритрея. 

Нан-сввднвте жертвк 
Ватмканският отдел за евангелизирането на народите от 

Третия свят съобщава за 15 свои мисионери, убити от злос-
торници при изпълнението на своята мисионерска задача. 
Най-много са били жертвите в Африка (седем души), в Ла-
тикска Америка (трима души), в Азия чешрима (трима в Па-
кистан и един в Индия). He са включени още падналите в 
Ирак, поради липсата на достатъчна информация за обсто-
ятелствата на смъртта им. Почти всички са били убити с про 
бодни рани. Сред жертвите е 19-годишен християнски сту-
дент убит с 26 удара с нож от своя учител мюсюлманин, след 
като бил похитен и изтезаван пет дни. 

http://nie.ua
http://ix.ua
http://epom113.ua


Брой 1 * януари 2005 г. 7 
Годишна равносметка 

Вьпреки здравословните ограничения, Йоан Павел II в 
течение на 2004 г. е успял да контаюува с над 2 000 000 вер-
ни, приети на генерални и специални аудиенции. Какго обяс-
нява комюникепго на Папския дом, цифрата не включва сто 
тицигге хиляди души, появили се по време на негови между-
народни пьтувания, като тези в Лурд (франция) и Берн (Швей-
цария). Само явилите се на площад Свети Петьр. за да го 
поздравят във връзка с големи чествания, са били над един 
милион. 

Папска фондацмя за болннте от СПИН 
Or септември във Ватикана съществува Фондация „Доб-

рият Самарянина за събиране на помощи в полза на забо-
лелите от СПИН. Тя бе учредена от Папския съвет за деяте-
лите в областта на здравето. Както бе съобщено от предсе-
дателя на ватиканската организация кардинал Лозано Ба-
раган, гтьрвата вноска бе направена от Негово светейшест-
во папа Иоан Павел II в стойност от 134 000 долара. Той бил 
последван от повечето епископи от Европа, Южна и Север-
на Америка и Австралия. По-голямата част от събраните су-
ми ще бъде предназначена за подпомагане предимно на на-
селенията в Черния хонтиненг, най-застрашен днес от съв-
ременната чума. По данни на ООН между една трета и над 
половината заразени от СПИН са именно в Африка, като 11 
до 15 милиона са деца. Новата ватиканска инициатива зат-
върдява челната позиция на Светия престол и изобщо на 
католическата цьрква в борбата срешу СПИН сред всички 
други национални и международни организации, подобно на 
позицията й в ранглистата на борбата срещу проказата. 

Меднен цар награден в Рнм 
По време на частна аудиенция получена от 14 декември, 

диреюорът на Ватиканската прес-служба д-р Хоакин Нава-
ро Валс получил грамота от Негово светейшество папата по 
случай 20-та годишнина от назначаването му на престижния 
пост. Той ежедневно среща журналисти и кореспонденти на 
медиигте, акредитирани кьм Ватикана, желаещи да получат 
официална информация по събития в Светия пресгол. Него-
вата готовност и категоричност при формулирането на отго-
ворите са пословични. В това си качество той пътува в Бъл-
гария заедно със Светия отец при посещението му през 2002 
г. Наваро Валс, 68 годишен, лекар по образование (1961), 
през 1968 следва журналистика и комуникации (1980), е ко-
респондент за Италия и Близкия изток за авторитетния ис-
пански ежедневник ABC, когато е избран за председател на 
Сдружението на чуждестранната преса в Италия, и назна-
чен на Ватиканския пост. Той е пьлноправен член (с мона-
шески обети, но с цивилно облекло) на Opus Dei, мощната 
организация на цивилни и посветени с обети вярващи, за 
реално присъствие на цьрквата в съвременнопго общество, 
което се стреми да евангелизира отвьтре. To се оппавява от 
прелат-епископ, назначен от папата. 

Колонмализъм чрез СПИН-помощм 
Приемайки акредитивните писма на двама африкански 

посланици кьм Светия престол, кенийката Рашел Ауор-Ор-
нано и малавиеца Гилтьн Базилио Чиуаула на 17 декември, 
Светият отец предупреди за опасността помощите, коигго 
международната об1дност предназначава за борбата срещу 
СПИН в технигте страни, да не се превърнат в нов вид коло-
ниализъм. Това непременно ще следва, ако съответните по-
мощи не държат сметка за основните африкански ценности 
- семейството и брака. Те се подкопават, когато мерките, 
предпожени срещу разрастването на заразата от СПИН, не 
съответстват на традиционната сплотеност на африканско-
то семейство, а насърчаватбезразборното ползване на пред-
ложените средства. „Последните - заяви папата - най-често 
пренебрегват или напрано отхвърлят единствения лек за 
здраве и щастие в този област - половата вярност в брака и 
въздьржане от извънбрачни връзки, и са в състояние пове-
че да увеличат, стколкото да отстранят трагедията и по този 
начин да се превърнат в нова форма на колониализъм сре-
щу африканските народи. 

Католиците представляват една трета от 32-милионното 
население на Кения (католик е настоящият президент на 
страната), 45% са протестанти, 10% мюсюлмани и 10% при-
върженици на традиционни местни култове. Сред 12-мили-
онното население на Малави католиците са 26%, протестан-
тиге 55%, мюсюлманите също 20%, като само 3% практику-
ват местни племенни култове. 

фнлмът на Мел Гнбсьн 
промеия законнте иа играта 

Саботиран от филмовите дистрибутори в Холивуд. спо-
лучливият филм „Страстите Христови" на Мел Гибсън напос-
ледьк кара много от продуцентите да се съобразяват с реак-
цията на католическата цьрква при спонсорирането, снема-
нето и разпространяването на филмовата продукция. Твър-
ди го в интервю пред цьрковна осведомителна агенция Бар-
бара Николози, директор на студио АсЮпе за формиране 
на сценаристи с християнски убеждения, КОУГГО желаят да 
работят в системата на Холивуд. Това станало след провала 
на няколко филма с морално рушигтелни послания като The 
Birth, The Woodsman, Three of Hearts, въпреки участието на 
любими на публиката звезди от ранга на Никол Кидман, и 
неочаквания успех на филма на Мел Гибсън, намерил широ-
ка площадка за прожекгиране именно в цьрковни среди от 
всички вероизповедания. Лично при нея са пристигнали пи-
тания на продуценти как да избегнат неблагоприятни за ре-
лигията кадри и послания. 

Икуменнческа среща в Цармград 
Петдесетина епископи от различни деноминации се срещ-

наха в Цариград между 23 ноември и 3 декември във връзка 
с патронния празник на Великата цьрква, св. ап. Андрей Пър-
возвани, брат на Първоапостола Петьр, на свой ред патрон 
на Римската цьрква. Архиереите, произхождащи от 18 раз-
лични нации, представляваха католически поместни цьркви 
от различни обреди, източно-православни, сиро-православ-
ни, армено-фигориански, англикански и лютерански цьрк-
ви. Те всички някак от години гравитират кьм движение Фо-
колари (Отище), създадено в Италия след Втората светов-
на война от цьрковната деятелка Клара Любич в браздата 
на францисканската идея. Откриването на срещата бе нап-
равено в цьрквата на францисканите в Истанбул, базилика-
та Свети Антоний Падуансхи - найнполямата християнска цьр-
хва на Балханугге. Председателстващият събитието карди-
нал Милослав Вълх, архиепископ на Прага, насърчи присъс-
тващите, начело с Вселекския патриарх, да полагат всички 
усилия, за да бъде осъществено желанието на Спасителя на 
Тайната вечеря учениците му да „бъдат едно", както сам той 
бил едно с Опда, както е изразено в надслова на събрание-
то. Преди да се разделят, епископите си дадоха среща в Бу-
курещ през септември 2005 в отговор на поканата на румън-
ския патриарх Теоктист и на синода му. 

За по-галямо доверие между хората 
От 28 декември до 1 януари в Лисабон се събраха 40 000 

младежи от цяла Европа на XXVII Международна среща на 
приятел ите на Тезе, протестантската монашеска общност вьв 
френските Алпи, основана през Втората световна война от 
брат Роже Щюц. Без оглед на религиозната им принадлеж-
ност в португалсхата столица се стехоха, освен протестанти 
от различни конфесии, също католици, православни и даже 
младежи без религиозна принадлежност, пркггеглени от ха-
ризматичното излъчване на основателя на движението. В 
посланието си за тазгодишното събитие, под надслов „По-
ход за мир чрез взаимно доверие", брат Роже апелира кьм 
младежите не само да искат мир на земята, а също да се 
готвят да го изграждат те самите. Инициативата е била на-
сърчена от папа Йоан Павел II, от Вселенския патриарх Вар-
толомей I и от Московския Алексий II; от примаса на Англи-
канската цьрква, Кентърбърийски архиепископ Роуан Уили-
амс и от генералния секретар на ООН Кофи Анан. 

Вечни любнмцн 
Широко се дебатира в САЩ въпросьт за душата и оцеля-

ването на домашнигте любимци във вечността. В типичния 
североамерикански град лесно ще намерите не само мага-
зини, клиники, бръснарници за котета и кучета, а също риту-
ални зали, гробища и дори култови места за починалите. Цир-
кулират книпи с философско-религиозно съдьржание, къде-
то се защитават позиции за просъществуването на любиме-
ца след смьртта, в очакване да сподели отвъдния живот с 
господаря си. Водещи в благонадеждната перспектива са 
последователите и симпатизантигте на будизма. Техният храм 
в Кливланд, щата Охайо, предлага заупохоен обред и увере-
ния, че в отвъдния живот те пак ще се сьединят. Книгата на 
Мери Будемаиер-Портьр, Ще дойде ли фидо В небето, е вече 
с ранг бестселър. Ако се разходите до гробището на домаш-
ните любимци в Сан Антонио, щата Тексас, ще прочетете из-
лиянието на господарите на кучката Доли, починала на 7 май 
2003, че ще живее завинаги в сърцата на господарите си. В 
центьра на гробната плоча се вижда изображение на Доли, 
с летящо ангелче до нея, как я води към райските двери. Со-
циолози обясняват явлението с все по-нестабилнигте връзки 
в семейството и преориентирането им към наистина верни 
същества, каквито са домашнше любимци, които няма да те 
оставят, когато съпругът или съпругата те напусне, а децата 
поемат своите пътища. 

Нова „банатска българска надежда" 
в румьнскмя парламент 

В проведените на 28 ноември 2004 г. парламентарни из-
бори в Румьния кандидатьт на Българсхото дружеството в 
Банат (Румъния) Николай Мирчович спечели забележител-
но мнозинство сред съперниците си и с това си осигури по-
зиция, поставяща го на второ място сред малцинствата в 
страната (на първо е представителят на немците). 

Николай Мирчович е роден в Стар Бешенов, бивш вое-
нен, доститал до един ог най-високите чинове в армията. 
Бил е комендант на Зоналния военен център Тимишоара и е 
отговарял за областите Тимиш, Арад и Караш Северин. От 1 
септември е получил званието комендаьт на Гарнизона в Ти-
миш, което е чин, равен на генерал. Подава си оставката 
през септември и се хандидатира за депутат от името на 
Българското дружество от Банат - Румъния. 

Търсят се добровшщи 
Организаторите на XX Световен ден на младежта, насро-

чен между 11-21 август 2005 в Кьолн, тьрсят доброволци, ко-
ито ще трябва да се справят с нуждите им по време на едно-
седмичния им престой. За близо милионния наплив на мла-
дежи, коигго се очакват, ще бъдат нужни поне 20 000 техни 
връстници за специални поръчения около посрещането, нас-
таняването, упътването и обслужването им през дните на 
престоя. Набирането на доброволщтте, младежи на възраст 
около 18 години, с познание на немски и английски език и, до 
колкото е вьзможно, също френски и игталиански, е започна-
ло на 21 юни, като се предпочетат групови заявки от страна 
на епархийски или национални институции. Те ще бьдат анга-
жирани между една и четири седмици. Има спешна нужда от 
около 1000 доброволци, които ще трябва да помагат отсега за 
ретстриране и разпределение на гостте по места. 

ДНЕВНИК 
(ПродължаВа от 6 стр.) 

Прекарахме най-спокойпия през 
живота ни Бъдни вечер в заснеже-
ната витошката твърдина, само с 
нашнте спомени за приятели и съ-
бития от близкото и по-далечно ми-
нало. Акомпанираше с акордите си 
мислите ни пазачът Ми-Ну. 

На същинска Кол ела приехме по-
каната на няколкото клуба италм-
анцн да им гостуваме на Янко Са-
къзов. По установев наш навик ня-
ма да коментираме ннто по меию-
то, вито по компанията. Ще кажем 
само. че първото беше на ниво, а вто-
рата - увлекателна. Сред гостите 
имаше трима дипломати, трима па-
рашутисти. един военен, един сту-
дент, един духовник, четнрима пред-
прнемачи, четири дами, 2/5 бяха бъл-
гари, 2/5 нпгалианци, един беше ар-
жеитинец, Половината бяха вече в 
ранглистата на абагарците, а друга-
та шшовина бяха подложени на при-
емен нзпит. Резултатнпге ще бъдат 
нзвестни до края ва годипата. Ще из-
дадем само, че в течение на разгово-
рите бяхме приеги за почетен члея 
на Клуба на сардинците в България. 
Предстон за получим грамота по 
правен ред-

Неделята ни доведе до параклиса 
на ул. Оборище, за да изслушаме 
омилия на най-начетения проповед-
ник в България. секретаря на папс-
кото представителство монс Бра-
йан. За съжаление той говори на ан-
глийскн език, трудно достъпен за по-
вечето от хората на една франкофон-
ска страна, каквато е България. Все 
пак на службата забелязахме също 
франкофон № 1, очевидно на път да 
прекрачи езиковата бариера. Целта 
ни беше да издирим следващ герой 
за новата ни рубрика Епопея на заб-
равените. Кой и защо ще стане ясно 
след броени седмици. Около обяд си 
разменихме коледни пожелання с 
Явора и Василия Стоилови и шофьо-
ра им Иво, а по-късно и с антмквар-
ната кралица Ваня Аддонова, току 
що. изправила в книжарницата сн 
витрина с литература, глрепоръча-
«а от Абагар4*. Чествахме събипгие-
то с почерпка прн Лучаво в съсед-
ния безистен. 

На третия ден на Коледа прик-
лючихме ваистина гостуването при 
приятели. Останахме със сем. Шиш-
мановн колкото беше нужно да си 
сверим часовниците по текущи съ-
бнпгия межд\ София н Рим, като съ-
щевременно си насрочихме срещи в 
едииня и друтия град през следващи-
те седмици. 

Алокалипсисът насгьоил сьпда-
ят ден в Южна Азия ни вкара в кра-
егодншни размисли за смисъла на 
човешката история и как един кап-
риз на стихиите може да заличи от 
лицето ва земята цяла човешка ци-
вилизация. Бялата знмна покривка 
задьржала се до 00.00 ч. на 31-то чкс-
ло на месеца придаваше девственост 
на света около нас, като че ли пред 
едно наистнна ново начало. 

Все пак неспокойната ни съдба ни 
докара за последно през тази 2004 г. 
от новото летоброение в низкните на 
столнцата. Освен че си оправихме 
изтнчащи с годината документи, сн 
вабрахме книжнина за поредння бю-
летин Абагар бр. 65, дълго очакван 
от другоезичните му (по)читатели, 
жадни да га)лучат непокварека аба-
гарска информация за политическо-
то и обществено положение в стра-
пата, за църквите у нас и най-вече 
какво става в абагарския ни двор. Ка-
то краегодишен плюс в годишната ни 
равносметка ще споменем отлични-
те чувства, нзказани ш» адрес на TO
SH вестник от медийния цар Иван Те-
нев и от съдържателя на гостилгоща 
Tony ва ул. Хан Крум, Тони Янков, 
пожелал да ни задържи допълнител-
во на чаша вино и пасгьрма, домаш-
но производство. Оказа се човек с 
връзки в наши неабагарски среди. 
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Ангел на мира. Текспшл. Андриана Маршюва (2004). 

ниги 
с посвешение 

Национална научна конференция по по-
вод 85-та годишнина на Ньойския диктат 
(27.XI.1919). Сборник доклади. Състави-
тел Николай Предов (София 2004) 136 стр. 
С илюстрации. 

Ньойският договор. запечатал съдбата на България за след-
ващите десстил етия след катастрофата от Първата световна вой-
на. остава до днес едно зловещо понятие за повечето българи и 
особено сред едни от най-добрите ни родолюбци от войската. На 
некръглата годишнина, на 26 ноември се събраха на конферен-
ция в главния Военен клуб в столицата онези, които не искаха да 
забравят неправдата отпреди 85 години. за да извадят от споме-
на както поучения, така и насърчения за бъдещите поколения 
българи (Виж Дневник, 26 ноември в предипшия брой Абагар). 
Сборникьт съдържа 17 доклада. изнесени на събранието в наве-
черието на фаталната дата. Те разглеждат последидите за наци-
ята в общ план и по-определено в откъснатите тогава кървяши 
части на родината - Македония, Тракия, Добруджа, Западните 
пократпши. Сред приносите забелязваме специално тези на ав-
тори. чиито имена се срещат нерядко и по страниците на нашия 
весгник, като тези на съставителя Николай Предов, Светлозар 
Елдъров и Зденка Тодорова, водещи в съответните им научни и 
патриотични ресори. 

Е С Т 1/1 
Монсерат Кабаме 

в чест на Пресветата Дева 
Вьв връзка с юбилея от догмагичното провъзгласяване на античната доктри-

на за непорочното зачатие на Пресвегата Дева във ватиканската Зала на ауди-
енциите „Лавел VI" се състоя концерт с участието на свеговноизвестни звезди. 
Сред тях блесгеше възможно най-обичаният и в България сопран Монсерат Ка-
баие. Инициатор на програмата беше кардинал Франческо Маркизано, отгова-
рящ за Ватиканската базилика, а до скоро и за художествените ценности на Све-
тая престол (и почетен председател на организация КЕФА), посетил също Бълга-
рия през юни 1988 г. Първата част на концерта бе посветена по-специално на 
Божията Майка с парчего на Оторино Раванелло (Tota Pulchra и Джузеппе Верди 
Ave Maria), а втората - на виновника за провъзгпасяването, блажени папа Пий IX 

(1846-1878), същият сключил Цариградската уния с българите през 1860 г. За съби-
тието отлреди 150 години (1854-2004) особена заслуга се признава на испанската 
нация и на ордена на францисканите, и по-специално на тези от крило конвенту-
алци (действащи също в България от 1940 г.). На самия празник, 8 декември, кога-
то папата се прекланя пред образа на Пресветата Дева на известния Испански 
площад в Рим, на посланика на Испания и на представители на споменатия ор-
ден е отредена специална роля в знак на вековната им подкрепа довела до дог-
матичното провъзгласяване на доктрината. 

Втори концерт с международно участие на звезди от различни съвременни 
жанрове и с различен национален и конфесионален произход се състоя на 18 
декември в рамките на една вече десетгодишна традиция, когато се сьбират по-
мощ за строеж на цьркви в перифернкгге квартали на италианската столица. 
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ПРИ НАЛИВНОТО 
Дженифър Кол, североамериканка. присадена в Рим, от на-

чалото на декември се опитва да въведе във Вечния град една 
сполучлива богословско-културна праюика. Theology on Top (Бо-
гословие при наливното"), вече пробвана в САЩ от няколко 
десеп/илепия: религтиозна дисисусия в заведения като ресторан-
ти. закусвални, кафенета. бирарии. посещавани от англо-сак-
сонската общност и турисиипге от англо-езичнше страни. Пър-
вата среща била проведена с клиентже на популярната гос-
лллница Bulldog Inn на 1 декември на тема бестселъра на Дан 
Брсун. .Шифърът на Леонардо". с водещ отец Джон Уок от об-
ществото Opus Dei. който убедително развенча претенцише на 
автора за историмеска и библейска изправност. Седмица след 
това кореспощденппьт, специалист по въпросиге на Ватикана. Дон 
Аллен, автор на сполучливага монография .Конклавът". говори 
за процесите при избирането на нов папа, наблягайки както на 
вековната им тродиция, така и на практичната им мъдрост. Ор-
ганизапгорите се надяват, че опитът им скоро ще се превърне в 
нормална практика и че ще зарази също други езикови групи в 

в останалите големи европейски градове. 
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Sutor, 

ne ultra crepitam! 
В миналогодишен брой поместихме оценка 

за книга на Румен Ваташки в рядко ползваната 
(сещате се защо) рубрика Разговор с лшслещи 
оратя. въпреки че тя ни бе поднесена от автора 
с посвещение и следваше да намери място в дру-
гата рубрика Книги с посвещение. С£га разбира-
ме, че в доброжелател ния жест на Ваташки се 
криела клопка (Timeo Danaos et dona ferentes): 
дареният ни екземпляр се оказа в грижливо оса-
катен вариант - л ипсваше предговорът на ар-
хим. доц. д-р Павел Стефанов, където става въп-
рос за наше смирение, и то с внушението. че, 
поради стила й, ние сме вероятният реален ав-
тор на книгата Католиците в България (1887-
1989), 800 стр., от проф. Светлозар В. Елдъров 
Ако беше така, щяхме накстина да се гордеем, 
тьй като тя няма равна на себе си фед съвре-
менната продукция в сектора, във и извън Бъл-
гария, с изключително богата документал на ба-
за, анализ на данните и безпристрастност към 
двете страни - дотолкова че както изнесените 
факти, така и анализа по тях не бяха посрещна-
ти с овации нито от едната, нито от другата стра-
на на междуцърковната разпра, а напротив - ед-
ната и другата се постараха да си намерят исто-
рици no сърце. За единия и за другия сме прахо-
сали достатъчно печатарско мастило по стра-
ниците на този вестник, за да се занимаваме по-
вечестях. Направо сьм объркан!" 
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