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СТРАДАНИЕ И СЪСТРАДАНИЕ 
По стъпкшпе на киринееца 

(6 очакване на слабата) 
С nopeg западната хрнстшшска тра-

диция npu катодицшпе u побечето про-
т е с т а н т и 9 фебруари тази година бе-
лежи началото на Велпкшпе nocmu, c 
обозначение на популярен български 
език „Пепеляна сряда", свързано с обре-
да „доръсЗане с пепел" - дребен знак на 
покаяние, на кошпо се поддагат както 
берни, така u свещенослужещи - бклю-
чително u римският пърбойерей. Цър-
кобните канони допъдншпедно npegmic-
6am редгща покаятелни молитви, обре-
gu u дела на верншпе да бъдат спазва-
ни през целгхя сезон go върха му Възкре-
сение Христово, което сдедва четири-
десет дни no-късно. Най-често me за-
сягат количестбото u 8uga ua храка-
т а , като 8 частнос т изключват UAII ог-
раничават месни npogykmu. Масово 
спазваншпе 6 миналото норми, на пръв 
пеглед, днес са крашю облекчени. 

Строго спазване за онези, които са 
6 състояние да го сторят , е наложшпел-
но само на Пепеляна сряда u на Велики 
петък. В останалшпе дни се позбодява 
обмяната на поста с други доброволни 
лшпения, като бъздържане о т пушене, 
пиене, развлечения, както u c дела в пол-
за на блшкния - усдуги, сдужене, гршка, 
волни парични u веществени тюжерт-
вубания. 

Целта на актуалширания режим не 
е тази да отстъпи на занижената ду-
хобност на съврементш човек, а по-ско-
ро да го бъведе във бътрешния смисъл 
на посшната npakmuka, която no себе 
си не mi различава о т други „постещи", 
не само 6 различните религии, a u т а -
кива о т различншпе диетични школи. 

Смисъла на хриспшянския пост - 6 
дребната му форма u в съвременния му 
бид - се състои 6 тоба, да mi направи 
съпричастници на Спасшпеля, поел 
кръстния п ъ т на страданието go вър-
ха му на Годгота. Кадршпе о т филма 
на Мел Гибсьн за Страспште Христо-
би, за който четохте достатъчно 6 раз-
лични броебе на веспшик Абагар през из-
теклата година, mi пршювяниха, че не-
гобатабшпкасъсзлотогодобедедодъ-
ното на горчивата чаша, която Отец 
го остаби да изпие докрай. To не беше 
просто упражнение ка стоицизъм no cu-
лата на някаква херойска суета, a uc-
тинско изкупление на чуждшпе грехове 
- нашшпе, непршнати u непопрабени 
о т биновииците им. 

Мадкото cmpagauue, koemo mie ca-
мшпе, като негови посАедобатели си на-
лагаме чрез nocma UAU търпеливо npue-
маме, когато mi бъде отредено, no gy-
мшпе на Апостол Павел, получава стой-

Ридаеща no дете загииало в клането от Беслан, 
на заупокоен обрел (7 септември 2004). 

Hocmma на лристовшпе страспш, като 
стаба изкупшпедно за нашшпе u за чуж-
gume грехобе: Хега се радвам - пише т о й 
go Колосяни (1, 24) - u подпълбам недос-
пшга о т скьрби Христоби 6 моята плът 
за тяАото XpucmoBo, koemo e църква-
та". 

По този начин бсеки бярбащ приел да 
застане go Спаситедя no кръстния му 
път , поемайкп, като киринееца Симон 
о т ебангелгзето на М а т е я , т е ж к и я 
кръст, поне ч а с т о т пътя, сам се прев-
ръща на свой peg в (смалка буква) изку-
пител, понеже чрез участието 6 стра-
gauuemo ъху ясе уподобявам на него 6 

с м ь р т т а му" (Послатю go Филшьши 3, 
10). 

Както ще стане ясно 8 края на кър-
вавия маршрут. когато възкръснадият 
Христос ще поведе със себе си всички-
т е си спъпшицц, приели да с т р а д а т ка-
т о него: „защото страданията на се-
гашното време ке са нтцо в срабнение 
с оная слаба, която ще се я8и 8 нас" (Пос-
лание go Римдяни 8,18). 

В Христа бсяка сълза о т Беслан, о т 
южно-азиатското цунами u бсяко дру-
го чобешко страдание среща утеха u 
отгобор, който наиспшна няма да mi 
nocpa.Hu 6 мъкшпе ни. 

ЯНУАРИ 2005 
Ако нанстнна денят се 

позиава от сутринта, кача-
лото на 2005 сигурно няма 
да бъде различна от току-
одо приключилата - шце има 
зорн и залези, прнливн и от-
ливк. Само дано те да ве са 
с мащаб цунами, опустошнл 
няколко регнона в Южна 
Азия. Няма да споменаваме 
отливите от деня, а само 
приливите, които нн дока-
раха до бреговете на добрн 
приятелн. Едиа вълна ни 
доведе до дома на сем. Со-
тирови, с Митко старши, 
Митко младши н Силвия 
Михайлова, виновниците за 
големия вадновален имеж-
дународен успех на XXXIV 
Колоквнум Абагар на 13-ти 
миналня месец (Внж брой 
12, 2004). Ставаха mi ясвя 
от разговора моментн от 
прехода в Българня - и да-
л ечния, и близкия. Около 15 
часа бяхме в регнона на 
Хладшпшка прн сем. Стои-
лови. Събрахме се дванаде-
сетнна гостн от политици, 
като д-р Иван Турлаков от 
ДСБ, до тв-водепщ като Ев-
генн Минчев, краля на бъл-
гарската светска хровика, a 
no срелата музикалнкте пе-
дагози Христо н Елена Ла-
зарови. Доста теми бяха 
сложени на масата заедно с 
празничиите вкусотии в 
чест на имеяницата Васи-
лия Стоилова. за да посрещ-
не и придружи докрай нова-
та годнна с нови постиже-
ния в изкуството. 

На втори екипът ни се 
събра в пълен състав, след 
като част от членовете му 
се завърнаха от празнмчни-
те си поръчения в Загорие-
то, както кай-често нарнчат 
в хрониккте сн Северна 
България византийскн и 
някои западни източници 
през Средновековието. След 
празничиата трапеза за слу-
чая, всеки се зае със специ-
фнчннте си задачя nrbi et 
orbi (в града и по света). И 
новата абагарска година, 
XIV от създаването на вес-
тника. тръгна с пълна па-
ра. 

На 5-ти н 6-тн бяхме на 
обнколка в Пловдивскля 
край, където от седмицн нн 
тегл еха редида напш задъл-
жения - и редакционно- ме-
ддшиц и каноЕични. Първа-
та ни спирка беше в Плов-
див при „пооюдния енцнк-
лопедист", както четете в 
рубрика Абагар на гости. A 
гостнто, без хапване н пнй-
ване даже чаша вода, трая 
не по-малко от четнри часа 
мисловна обмяна. Когато 
от блнзкия град Раковскн 
пристигна да ни поеме с ма-
настирското вознло брат 
Роберт Квеста, домакивгьт 
не искаше да вя пуска, до-
като не му обепщхме съвсем 
скоро свнждане „за да про-
дължим едва наченатия 
разговор". Манастирът бе-
ше потъяал в иразничната 
атмосфера на предпразник 
Богоявление, въпреки че 
ивуменът Максимилиан Ба-
лабански от екипа на вест-
ника мъжествено се бране-
ше от кастъпващ грип - иос-
репща до крайни детайли 
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законите на исконното гос-
топриемспю на франциска-
влпге, към конто се числи, 
извърши най-чишю всички 
обреди н рубрики ва слож-
вия богоявлеиски рнтуал н 
му остана време да прегле-
даме заедио промешпцата 
се ситуацвя и преразпреде-
лянето на духовните сялн на 
ордеяа през следващите ме-
сецн с дузината й варианти. 
Някое време се появи заслу-
жшшя енорннски свещеник 
(и мапщбен храмов худож-
вик) в Сехнрово, Йосмф Пи-
пртски, сьс сложен правов 
казус, като мислеше, че ще 
можем да му яомогнем. 

На самия дев Богоявле-
нне ни помоляха да кажем 
някоя дума пред верните, ко 
преди да отворим уста вие 
самнте бяхме представешц 
заедво с делата ви, от пред-
седателствапщя обреда, че 
ни стана неу добно. Това впьк 
ни запали още повече и та-
кива мисли ни се нзляха от 
устнвте, каквнто вяма схо-
ро да забравят -за Младене-
ца и влъхввте, цдваищ с да-
рове от Изтока, н за Хрис-
та, разпъват и възкръснал, 
заставал, обвит в евхарис-
тичната тайна (питайте 
висшестоящите да ви оояс-
нят), пред нас с нашите си 
скромнн дарове. Едва прик-
лючил обреда, със съвдня 
превозвач от предишния 
ден изнрашнхме към тепе-
тата, където пгьк яи чака-
ше праабагарката Марийка 
Чолакова, призната благот-
ворнтелка ва сираци н деца 
в трудни социалвн условия. 
Посрещна вж в двора си на 
ул. Драгав Цанков, потьнал 
в слънце и свеж зимво-вро-
летен въздух, a or сьседния 
двор жестоко ръмжеше 
питбулът на комшиите. 
След малко пристигна ■ ду-
ховяият й син Мартив, ко-
гото тя оттлекда от малък, 
варавно със собствения 
Вълко. Мартив се готвв за 
духовев водвнг - току-що 
получил отговор, че може да 
се счита за офицнално при-
ет каядидат при отците ус-
пенци. Ввждате сввмката 
му в брой ва вАбагар отп-
реди десет годнвв как бие 
камбаната при освещаване-
то ва хвжа Света Тереза в 
Родопите, взградева от Ма-
рийка сьс собствени средс-
тва, за да приютява там да-
ром до 70 беднк деца през 
лятото всява годива. 

Събота започнаха сил-
внте предпечатни дни ва 
вздаввето ни, като сьщев-
ремевво не спираха проби-
внте при другите фронтове. 
Същвят дев успяхме да 
свествм време за ковсулта-
ция во двпломвата работа 
ва отлнчничката от Итъв 
Неда Велева, която ханди-
датства в впвейцарска ввс-
ша шхола. В веделя бяхме 
щастливи да водвесем ва 
филип Двмнтров дължв-
мото му абагарско отлячие 
- ^обнлейвата лупа" ва в. 
Абагар, с воследвала обмя-
ва по голям брой обществе-
вв в решягвознв въпроси. 
Самочувсгввето вв нарас-
ва до всочаквани върхове, 
когато същия дев разбрах-
ме, как есето ва Светлава 
Караджова за отец Храбър 
Марков в воследнвя брой 
ва вестввка досгвгвало до 
бреговете ва Адриатяка ка-

(Продъяжава на 3 стр.) 

XXXV МЕЖДУНАРОДЕН 
КОЛОКВИУМ АБАГАР 

(София 13-18 януари 2005) 
Поредният XXXV Колокви-

ум Абагар се разви в две фа-
зи. Пьрвата се съсгоя в Музи-
калната зала на Главния вое-
нен клуб на бул. Цар Освобо-
дител на 13 януари, а втората 
на 18 сьщия месец в седали-
щего на Българската медийна 
коалиция на ул. Славянска. 

На 13 януари се представя-
ше книгата на члена от нашия 
екип проф. Свепюзар В. Елдь-
ров, ПравослаВието на война. 
ВПЦ и Войните на България 
(Военно издателство 2004), за 
която чегете в брой 12,2004 на 
нашия вестник. След като се 
изпълни, залата се оказа не-
достатъчно широка за стекла-
та се публика. Около една тре-
та от присъстващите трябваше 
до изслушат прави докладите. 
Пръв говори Петър Констакти-
нов със собствен прочиг на те-
мата за присъствиего на цьр-
квата във водещкге събитмя от 
Възраждането и от Третото 
българско царство до Вгората 
сзетовна война. Следва док-
лад на проф. Веселин Трайков 
за специалните заслуги на ав-
тора в областта на съвремен-
ната военна, политическа и 
цьрковна исгория и как, като 
малко or колегиге му, той ве-
че успява да прекрачва етапа 
на монографиите с приноси за 
обобщен поглед кьм широки 
отсечки от историята на наци-
ята, както именно в предста-
вяната книга. Ог своя страна 
авторьт описа пътя на книга-
та, върху която е рабогил цяло 
десетилетие, навлизайки пос-
тепенно и все по-дьлбоко вте-
матоката, с нови отправки и 
заключения, прикачили се пъ-
тъом кьм първоначалната те-
ма. 

Когато след докладите бе 
дадена възможност за по-ин-
тимна обмяна, разбрахме кол-
ко много бяха абагарцитв сред 
присъстващите. Освен споме-
натите Петър Константинов и 
авторът на книгата, заедно с 
наше смирение бяха опгкликна-
ли на поканата: Свепглана Ка-
раджова и Надежда Маркова 
от нашия екип, пьрвият демок-
ратичен премиер на България 

Филип Димитров, стдите фран-
цискани Збигнев Карниевич от 
Бърдарски геран и Станислав 
Жемински ог Плевен, съпрута-
та на автора историчката Ру-
мяна Конева-Елдърова и дъ-
щеря им, отличничката 
Илияна, бившите домакини на 
Дом Абагар Владимир и Мали-
на Елдърови, адвокат Дание-
ла Бьрзашка-Елдьрова, лион-
ската правистка Лиляна Елдъ-
рова, скулппгорката Ангелина 
Павтова, радио-водещата Рай-
на Йотова, италианистката 
Райна Риналди, електронният 
инженер Пежо Шишманов, ге-
неалогът Свилен Протич, д-р 
фармацевт Йорданка Пеева-
Добчева, изкуствоведката 
Благовеста Иванова, режи-
сьорката Ганка Даскалова, ис-
торичката Силвия Михайлова, 
БЗНС-актмвистьт Павел Карь-
ков, Иван Теофилов от в. Ис-
тина, изпълнителният дирек-
тор на Българската медийна 
коалиция Димитър Сотиров, 
доцент Запряна и итьнската 
възпитаничка Неда Велеви, ис-
торичката Надежда Христова 
Хаджирайкова-Мадолева, д-р 
Параскева Диноева-Безен-
шек, тур-операторът Николай 
Лалковски, математикьт Бла-
говест Сивенов, диреюорът на 
Централния цьрковен архив 
Ангел Кръстев, исгорикьт Бла-
говест Нягулов, академик и 
зам. председател на БАН Кон-
стантин Косев, председателят 
на Македонския научен инспги-
тут проф. Димитър Гоцев, за-
еднос пенералния секретар на 
института доц. Стоян Герма-
нов, полковник инж. Николай 
Рухчев, капитан Любомир Бан-
ковски, главният редактор на 
сп. „Един завет" д-р Николай 
Предов, доц. Тодор Петров и 
подполковник Анатолий Про-
копиев от Военна академия 
„Г.С. Раковски", главният сек-
ретар на Военно издателство 
Иво Антонов, дирекгорът на 
военно-историческите храни-
лища на Военна академия „Г.С 
РаковсюГ Снежана Радоева, 
доцент Румен Николов ог Ми-
нистерствопго на отбраната, угь 
равителят на Военно издател-

ство Румен Евтимов, главният 
редактор на същото Татяна 
Ненкова, историчката Ваня 
Сгоянова от БАН, балканиспл-
те кьм БАН проф. Дженгиз Ха-
ков, Бойко Маринков, Калина 
Пеева, Румяна Прешленова, 
Владимир Пауновски, Пенка 
Данова, диреюорът на Българ-
ския исторически архив към 
Народната библиотека доц. 
Цветолюб Нушев, заедно с до-
цент Ружа Симеонова и Мил-
кана Бошнакова от същия ар-
хив, редакторът на сп. „Военен 
журнал" Георги Рачев, ре-
дакторът на сп. „Български 
войн" Георт Атанасов, препо-
давателите доц. Валери Колев, 
доц. Веселин Янчев и д-р Ми-
хаил Груев откатедра История 
на Исгорическия факултег кьм 
СУ, председателят на Инсготу-
та за медийните, социални и 
релипчозни изследвания д-р 
Венелина Герасимова, кул-
туртрегера Любомир Траянов-
Колев, и десетки други от гил-
дията на историцкге и армия-
та, коиго за пръв лът виждах-
ме. Всички получихаброеве на 
в. Абагар. Екземплярите от 
книгата, предложени от изда-
телската кьща, бяха изчерпа-
ни до един. 

Няколко дни по-кьсно, в се-
далището на Българската ме-
дийна коалиция на ул. Славян-
ска се сьбрахме на кръгла ма-
са малък брой допълнително 
поканени общественици с цел 
по-задълбочена обмяна по ня-
кои въпроси, повдигнати от съ-
дьржанието на книгата. фор-
матът на срещата беше такьв, 
че да позволи и да насърчи 
бърза обмяна на забележки и 
становища. Извиняваме се на 
обичайните ни гости, че не мо-
жахме да разпространим до-
пълнителни покани на повече-
то от тях, найнвече, поради ог-
раниченията, наложени от 
аулата, и за да не натежим на 
домакините, които най-любез-
но ни я предоставиха. 

Освен домакините Дими-
тьр Сотмров, изпьл нителен ди-
реюор на Българската медий-
на коалиция и съпругата му. 

исгоричката Силвия Михайло-
ва, и наше смирение, се отзо-
ваха на поканата (по реда на 
присшгането им в аулата): из-
дателят Луко Захариев, авто-
рът на книгата проф. Светло-
зар В. Елдьров, магистър на 
филологията Светлана Карад-
жова от нашия екип, първият 
премиер на след-комунисти-
ческа България, филип Димит-
ров, политологьт проф. Нанс^! 
Бехар, Петър Константинов, 
репортерката богослов Сил-
вия Николова, бившият конс-
титуционен съдия Станислав 
Димитров, Анастасия Мозер 
бе представена от Валентин 
Стамов. 

Откри заседанието Петър 
Констаншнов с доклад за сил-
ните точки на книгата, касае-
щи важни моменти ог присьс-
твието на БПЦ във военната 
история на България от Осво-
бождениего до 9-9-44. Следва-
ха уточнения на автора най-ве-
че по участието на БПЦ в пок-
ръстванего на помашкото на-
селение през 1912-1913 г., пла-
новете й ог началото на пре-
дишния век да се отдели от 
държавата, отношенията й с 
режима в първоначалния пе-
риод на съжителство с тотал и-
таризма и най-вече за ролята 
й при спасяването на езреи-
те. В последвалия дебат се 
включиха всички присьстващи 
с въпроси, становища и уточ-
нения, разширявайки обмяна-
та далеч отвъд пьрвоначална-
та тема, пораждайки нови 
едеи за обсъждане в бъдещи 
наши срещи- Повдишат бе съ-
що въпроса за войната и ми-
ра през погледа на цьрквиге, 
коего пък ни накара да прие-
мем предложението на проф. 
Нансен Бехар за свикване на 
специален колоквиум с по-го-
лямо участие на публиката 
(Виж тук на друго мясго наше-
то предварително есе по въп-
роса). Очаквайте покани. Как-
тосеслучва при всички наши 
срещи, бяха раздадени брое-
ве на вестника и екземпляри 
на книгата, кояго обещава да 
се превърне в бестселър на го-
дината. 
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Древните предизвикателства 

u новите отговори 
Последното послание на Не-

гово светейшество папа Иоан 
Павел П no случай Световшш 
ден на мира, 1 януари 2005, пред-
ставено 6 последния броо, пре-
дизвпка ашперес сред нашате 
читатели, особено бьб врьзка 
с кногата на нашия сьварудник 
проф. Светлозар В. Еддьров за 
БПЦ а Войните на Бьлгария (Виж 
8. Абагар, броо 12, 2004). Почув-
ства се нужда о т разшаряване 
на т е м а т а u на дебата около 
нея (Вшк т у к XXXV Междуна-
роден колоквиум Абагар). Из-
ползбаме обстановката, за да се 
върнем на Въпроса с допълни-
тедно еос с горното загдавие. 

Оформянето 
на една система 

Голямото противопоставяне 
на Изток u Запад no време на 
студената война беше причина 
иьркбшпе да се замислят по-задъл-
бочено no проблемите на бойна-
т а u мира. В католическата цьр-
кба дебатьт no темата направи 
важни сшьпки напред през пос-
ледните десетилетия. годините 
на Втория ватикански сьбор 
(1962-1965) u на конкретно mo npu-
лагане на разпоредбите му, кога-
т о доктрината u npakmukama 
на войната бе разгледана шрич-
но u всестранно, най-бече 6 couu-
алната доктршша конституция 
Gaudium et Spes. В следсьборния 
nq>uog бьпросьт бе поверен по-
специално на новосьздадената 
Папска комисия (днес сьбет) за 
Справедливост u Mup, за да бъде 
доразбшп, шпробван и, кьдето бе-
ше бъзмсжно, приложен на дело 6 
конкретните условия на между-
народните отношения, като сь-
щевремешю получабаше допълни-
телен тласьк 8ь6 брьзка с Годши-
ния ден на мира, 1 януари, усгаз-
нобен о т папа Павел VI през 1968 
2. Онези текстове предсшавля-
ват днес бнушителек т о м о т 
близо 40 глави набрана богослобс-
ka u гражданска мьдрост no проб-
лемшпе на мира. Пьрвшпе 25 пап-
ски послания бяха сьбрани 6 един-
но издание през 1994 г. О т 1991 г. 
6. Абагар предлага ежегоден ana-
Ails на шбраната за годината те-
ма, на свой peg уникален за стра-
ната ни принос. Чубстваше се 
обаче нуждата о т систематич-
Hat сьвременна u актуаАширана 
трактовка на бъпроса за деира u 
войната о т гледна точка ш ре-
лигията u цьркбата. 

Такава бе предложема пърбо 6 
Каташрии на htmoamakama фрк 

Ва о.~: 1992 г., koumo om 2002 г. 
сьшествуВг сьщо 6 бьлгарски пре-
бод, и, no-близо go нас, 6 по-окон-
чателна й форма, 6 нобия Кот-
natgwpt на соцшшшипа gokmpuna на 
stbpkBama о т края на миналата го-
дпна (Вшк 6. Абагар 1L. 2004). 

На мира е посветена глава XI 
на изданието за Поощряйаняио на 
мира. В четири подразделения се 
разглеждат последователио: биб-
лейскшпе тараметри на вьпроса, 
самото понятие _мир~ като плод 
на прабдата u междучобетката 
AIOCOS; войната, разбрана като 
нарушение на мира; приноса на 
цьркбата за мира. 

Мпрът като 
първично понятпе 

Мирьт като тема u понятие 
е предстабен npegu оше да стаба 
бъпрос за бойна, като нещо ес-
тестбено u богодадено, което 
войната руиш (§§4944%). Той е 
униберсална иенност u обшочо 
бешко задьлжеиие, основаващо се 
не просто на някакьв обществен, 
международен договор, a 6 pauuo-
налния u нравствсн порядьк на 
обшеството. u като протичащ 
о т Бога, шточник на бшпието, 
щдюнаша u вьрховното благо. 
По-пряко mod е плод на справед-
ливо меА^учобешко отношение u 
на братолюбивите, хуманни чув-
стба сьществуващи 6 човечест-
бото . 

В този смисьл бойната се счи-
т а като пробал ш мира, nopagu 
нарушения 8 справедлибшпе u бра-
толюбиби междучовешки отно-
шения. 

В о д н а т а к а т о 
з л о щ а с т н о о т к л о н е н а е 

На фона на гореказаното, те-
мата на бойната се посреша не 
само като крашю зло 6 междлтга-
родншпе отвошения днес, a u ka-
т о матабиа заблуда, че т я е 6 
сьстояние да поправи несправед-
ливи отношения мсжду хора u ш*-
cmumyuuu. Тя сс mpemupa по-об-
стойно om другшпе точки на 
въпроса (§§ 497-515), сьответно 
8 рамкшпе на няколко пршпщп-
ни становища u cnopeg peguua 
конкретни acnekmu на ненормал-
ното положението. 

Становището на иоьрквата е 
категорично: бойната е зло u cc 
нуждаем о т нов подход кьм от -
страняването й 6 съвремешшя 
свят - т я никога не е разрешава-
ла бъпросите на справедлибост-
т а u на шдшната между хора-
гаа. поражда нешбежно ноби кон-

фликти u шпрезкения. Цшпират 
се думшпе о т радио-посланието 
на папа Пий XII о т 1939 г.: Нищо 
ш а губи чре$ ашра, ВсшЛо ою&е да 
оьдс уогубаю чрс$ Вошиата (§ 497).. 

В о п н а н а в о о н а т а 
Налсякшпелно е да бъдат шьр-

ceuu нови разрешения на конфлик-
т и т е , като алтернатива на бой-
ната, тъй като разрушшпелиа-
т а сила на сьвремешште средст-
ва за масобо поражение, бсс побе-
че достьпни за големшпе u за рас-
т я щ брой средно голсми сили, не 
позволяба да бъдат ограничени 
последицшпе о т облъська (§ 498). 

Оообено препорьчшпелно е да 
се заемат сьс cuzypuocmma u раз-
решаването на конфликтите 
международните световни u ре-
гионални организащт, понежс о т -
делншпе дьржави рядко са 6 сьс-
тояние да разполагат сьс q>egc-
тва за гарантиране на собстбе-
ната cu cuzypuocm (§499).. 

Навлшайки 6 koukpemukama 
на бойнаша u мира, доктрината 
на католическата цьрква пршна-
6а като едшютвен етичен повод 
да бъдеш бъвлечен във военни 
действия заиштата qpeuiy iiana-
дателя - свой u на международна-
т а обишост {Катащис на kamo-
awudutma яъркВа, §§ 2265, 2309), u 
mo само когато нанесената бре-
да е трайна, тежка u явиа, u след 
като бсички gpyzu qjegcmBa за раз-
решабане на конфликта са били 
тчерпани, а новите вреди не са 
шхериозни о т понесеншпе дото-
гава (§ 500) 

Превашпивният удар q>emy 
потешшалния агресор. no прин-
шш допустим, поставя сфиозни 
въпроси за негобата конкретна 
моралиа стошюст, когато не са 
иа лице явни пршнаци на неиз-
бскна опасност, nopagu koemo се 
препорьчва межд\"народнигае ор-
ганизащт да изготвят стрикт-
ни kpumepuu за проверяване на 
опасността u за степеншпе на 
противодействие (§501). Съшитс 
са изрично пршовани да npomu-
бодейстбат на заплахите qieuiy 
мира с конкретни дейстбия - о т 
вземанс на становише, go санк-
uuu u даже go въоръжснг намеса 
(§507).. 

Сьздаването u поддьржането 
на бъорьжени сшш 6 отделните 
uauuu се опрабдава най-бече с 
предназначението им да гаранпш-
рат u пазят мира. Несьгласните, 
nopagu идеални сьображения, да 
носят оръжие трябва да имат 
готовност да изпълнябат gpyzu 

алтернатибни задачи no бреме на 
война, както u 6 мирни условия. 

При полз8апето на въорьже-
на сила специалио се препоръчва 
защитата срсшу агресора да пред-
вшкда закрилата на жертбите u 
на цебишште, по-конкретно, 6 
рамките u no силата на устаио-
вените днес международни наред-
би, избягбаики, напримф, пробеж-
дапето па военни действия 6 гьс-
т о населени места (§ 506). Осо-
бено силно се порицаба геноцида -
епшически, религиозеп, класов - ка-
т о се отпрабя специалеп апел кьм 
международните организации да 
ое заемат както със закрилата на 
жертбшпе, така u с пропшводейс-
т в и е т о срещ^ агресора (§ 507). 

Натрупбането на оръжия с 
бсе по-голяма разрушителна мощ-
ност сс счшпа за явпа - фшическа 
u психологическа - заплаха срещу 
мира, следобателпо най-настоя-
телно се пледира за памалябане 
на международното напрежение 
чрез разоръжавапе, като сьшебре-
мснно сс порииава като особено 
антихуманно u богохулствено 
сплашбането на пропшвника чрез 
натрупване на оръжие за масобо 
штребление о т биологически, хи-
мически u ядрек характер (§ 508), 
както u такива, които причиня-
в а т трайни наранябания или 
осакатябания (§ 510). Спещилно 
се осьжда като крайно нечовеч-
но ползбането на малолетни npu 
воденето на военни операции. 
(§512). 

He отбягба бниманието на 
цьрквата сьщо нашаобото раз-
витие на порочната боенна док-
mpuua, залагането на терорис-
тични akuuu q3eux\- протибника. 
Той om egua страна нанася вре-
gu на небитт u беззаидшши хо-
ра u о т друга предизвиква жажда 
за мьст (§ 513) u като такьв зас-
лужаба най-строго порицание о т 
страна на всички дьржавни, меж-
дувародни u по-специално религи-
озни uHcmumyiiuu , като npomu-
бен на стремежите на всички ре-
AUZUU (§ 515), бъпреки че конкрет-
но т о й не може да бъде penpecu-
ран само с фшическа сила, а тряб-
6а да бъде отстранен чрез изко-
реняване на причштте му (§ 514) 

Поучението о т най-новото 
развитие на иьрковната gokmpu
na за войната е, че б о е т т дейс-
твия са gonycmuMU само като за-
ишта на потьпкани основни чо-
вешки праВа като жибота u сбо-
бодата на най бегми^чтпнтпр u 
онеправданшпе. В крайна сметка 
като акт на братолкзбие. 

ПОЛОВИНАТА ОТ КРЪГЛАТА МАСА НА 18 ЯНУАРИ 

ДНЕВНЖ 
(ПродължаВа от 2 стр.) 

то мощко цунами. помело 
по пътя си натрупани през 
годнните предразсъдъци и 
с т р а с т и . Скоро н а т е з н 
страници ще долазне някоя 
отломка от конфронтация-
та. 

В поведелник потеглих-
ме призори към печатната 
ни база в другия край на 
столнцата и не мръднахме 
от машините до обяд, дока-
то не получнхме ннвото, ко-
ето забелязахте в вового-
дитння брон. Поради растя-
шия интерес къ.м вестника, 
издаяието бе увел мчено с 20 
% екземпляра в повече. Не-
забавно екипът ви се разде-
ли пю задачнте на разпрос-
транението - точво, целеяа-
сочено н вавремевво. Ние 
пък тръгнахме по новите 
цели. В безистена на Сла-
вейжов ви настигваха Зав-
ряна и Неда Велеви, за да 
волучат достоверяа инфор-
мация по въпроса за отно-
шевяята между църква и 
държава в Игпавия между 
1963-1978 г. - времето на па-
па Павея V. П р и италианци-
те ва ^Я нко Сакъзов" ви за-
сече изкуствоведката Дени-
ца Кнслер с въвроси DO би-
тието я творбнте иа българ-
скня художвяк в изгяавие 
Кочо Гърнев (+1966). Слец 
седмици ще завпгги дясер-
тацвя по неговото изкуство 
вред баварскя уннверсятет. 
Заговорм съпцо за възмож-
ва издожба на негови кар-
тини в София. 

Оверапията яродължи 
сл едваядая дев, като екнвът 
вя се срешаше н разделяше 
по о б е к т и т е . П о о б я д в 
МкДовалдс се засякехме с 
писателя Васнл Кивов, се-
га в качеството му на сът-
рудвик ва рекламвото св. 
Window to Bulgaria, спонсо-
рирано от МввР, с главев 
редактор Петър Герасим ов. 
авглоезичев аналог на дру-
гото, Е К - орган ва Агенци-
ята за бъллгарите в чужби-
ва. Ведвага ви ооърва ввв-
мавието на брой 3 , 2004, с 
акдевт католнческата пър-
ква. Виж тук рубрвжа Нес-
кромно. 

В ъ в вторннк приехме 
п р е д и з в к к а т е л с т в о т о на 
младпош ви екип да вреко-
сим заедво разстоявието до 
ц е н т ъ р а на Бояна не по 
главвяя път и с вублнчння 
травспорт, a no заснежеви-
те плашшски пътекн на Ви-
товвшя склон, едво разсто-
янне от четярн до яет кяло-
метра. Още ведвъж пока-
захме крепка стъпха, пла-
вивско водачество и изобре-
тателея дух пред вепредви-
деяв ситу ацви както отлре-
дн десет годввя, когато пгьр-
вовачално се запозвавахме 
с внтошката обстановка и 
лете, и зиме. 

Н а 13-ти, щастлнвото 
абагарско число, се събрах-
ме ва пред-колоквиум Аба-
гар в Музикалвата зала ва 
Военння клуб. Поводът бе-
ше премиерата ва кяига от 
Светлозар Елдъров, вече 
вредсгавева ва тези стравн-
ци, за Б11Ц и войвнте на 
България. За сьбитнето че-
тете тук на друго място. 

В петък се заловихме с 
водготовката на съвюнвския 
колоквиум след вяколко 
дяи. Все важ вя остана вре-
ме да пряемем покаиата на 
Марко Монтеккя, главев 

(ПродължаВа на 4 стр.) 



4 ©*™*f1 Брой 2 * февруари 2005 г. 

ДНЕВНИК 
(ПродълЯсава от 3 стр.) 

редактор на сп. Куриер България-
Италия, да присъстваме цяла аба-
гарска делегация ва ковцерта, орга-
низнран в НДК от нталнанската 
страна в чест иа одобрената преди 
вяколко месеца в Страсбург основ-
на харта на обединена Европа. Арни 
от десетина опери на италианскя 
класици ни отнесоха към времето на 
по-младите ни годиик, когато същи-
те прндружаваха летните нн нопщ 
в първоначалната абагарска база в 
Рим, манастяра Ла Виня, от сцена-
та на лятната опера сред отсрещни-
те разваливи на Каракаловите тер-
мн. 

На 15-ти домакннствахме през 
едно и също време на гостенка от 
Бърдарскя геран, Мария Караджо-
ва, майка на ценната вя сътруднич-
ка Светлана, ■ на екнп работняци 
от Первик по електрическата мре-
жа, които трябваше да довършат 
дистаяцнонното осветление на дво-
ра. Я се доближяте до периметъра 
на дома, я светват скритй освети-
телни тела. Както в оанкнте, без да 
сме обаче нн най-малко такава. 
Напредваше смцевременно изглаж-
дането на доклада ни за предстоя-
щия колоквиум (Виж тук ва друго 
място). 

В понеделняк продължи ненос-
редствената подготовка за същото 
мероприятие, като пътьом вмест-
вахме също други инициативи от 
абагарски интерес Една е предназ-
вачеяа да увсковечи 160-те досегаш-
вя броя от поредицата Абагар: ире-
дадохме вървото пълно течение за 
подвързия край площад Славейков. 
To ще бъде последвано от още 24, 
предвазначени за главвкте храни-
лища в света, отсам н отвъд Океа-
ва. Около 15 часа бяхме в седали-
щето ва Българската медийна коа-
лидия, предоставеяо вя за XXXV по-
реден кшюквиум Абагар следващия 
ден. Заедно с домакнна Димктър Со-
тнров и съпругата му, историчката 
Силвия Михайлова (подготвя док-
лад за францисканнте като мост 
между България и Унгария), ирег-
ледахме сянсъка на поканевите, до-
бавяйки нови имева ва някои мно-

го сиецкалии гости. Докато се бавех-
ме там ни навести режисьорът Бой-
ко Станкушев, иавремето свемал за-
бележителен репортаж за българс-
ките квяжовяи съкровишца вьв Ва-
тиканските тайни архиви. 

За голямото сьбнтве от 18-ти, 
втората част на XXXV коло&виум 
Абагар, четете тук на друго място. 
Когато се прибрахме вкъщи към 20 
■L, вече ни чакаше Драго от Прага 
(улицата) за проверка на вякакви 
аитивирусии пособия, ковто, както 
при другнте смъртни от ерата на 
електронвжата, не си вършеха рабо-
тата. Върна се също следващкя ден 
до към полукозд. Истинско прнклкь 
чевие беше овяггьт му да се изкачи 
със собствената си кола до абагарс-
ката ви кота. Наложи се съседите 
да го изтеглят с трактор от поледи-
цата. Питбулнпге им страввю ръм-
жаха през цялото време. Ми-Ну вък 
несдържано се забавлаваше. 

В сряда взехме окончателно ре-
шеннето да се придвижнм незабав-
но с лгьрвия възможен полет до рим-
ската ни база, където проблемнте се 
ватрупваха запшашктелно поради 
непредвиденото за този сезон навк 
отсьствие. Поръчахме си билет за 
23-ти н сериозво се заехме със зак-
ръгляваието на внсяшцнте ни задъл-
жевия в столнцата, до последно. 
Още следващия ден се заехме сьс за-
реждането ва домапгаите касн и до-
лапи с веобходимите продовол ствия 
за през времето на вашето отсъст-
вие. Специалко ввямание обърнах-
ме ва вуждите на свамеца Ми-Ну, 
който сьс сигурност ще жали вак-
много, че ще нн няма. В Дома на 
вжигата прв шюпдад Славейков раз-
брахме, че отдел ^фепоръчани от 

(ПродьлжаВа на 5 стр.) 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВОИНАТА И МИРА 
ПО ОПИТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРЕЗ 
ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК 

проф. Светлозар Елдъров 
Опношението на църквата кьм 

Войната е един о т най-сложните бо-
гослобски проблеми, които u go днес не 
е намерил окончателнопю си ргзреше-
ние. Българската правослаВна църкВа 
(БПО) се сблъсква с него u започва да 
разбиВа сВоето философско, богослоЗ-
скоТ пропобедническо или публицистич-
но отношение кьм Войната цзаВнител-
но кьсно. До Руско-японската Война 
през 1904 г. българскшпе богослови u 
църковни аВтори не обръщат специал-
но Внимание на християнската докт-
рина за Войната изВън чисто npakmu-
ческото й значение за Зоенното духо-
ВенстВо u религиозното Възпшпание В 
армията. ЛотогаВа изобщо В цьркоЗ-
нопю u общестВеногтю сьзнание Влас-
тВа един образ или симВол, наследен о т 
църкоВно-народната u реВолюционна-
т а борба на предосВобожденския nepu-
од u бьлгарския принос В Руско-турс-
ката Война о т 1877-1878 г. - този на 
сВещеника-Войн, боец за Вярата, готоВ 
да поВеде четата UAU полка В атака с 
крьст В едната u със сабя В другата 
ръка. 

ЕдВа поВремеи след Войнатг 3 Да-
лечния Изток В българския църковен пе-
чат започВат да се публикуВат превод-
ни pycku cmamuu u компилативни или 
оригинални произВедения на български 
аВтори, коштю mpemupam проблема за 
християнстВото u Войната В богос-
лоВски u философски план. Разгледани 
u анализирани no aBmopu u години В 
пърВата глаВа на книгата, Всички me 
интерпретират проблема за Войната 
с ugeume, понятията u стилистиката 
на изВестния pycku религиозен философ 
Владимир СолоВьоВ. Съдьржанието им 
би могло-да се сВеде go следното резю-
ме: 

ХристиянстВото не е за Войната u 
не я пооицрява, защото т я е о т сфера-
т а на Външните отношения на чоВека 
u се яВяВа елемент о т политическото 
му сьщестВуВание; затоВа u неможе да 
се очакВа някакВо положшпелно разре-
шение или постаноВление о т страна на 
цьркВата. Тя нштю забраняВа, нштюуза-
конява Войната; само я допуска u npue-
ма като неизбежна. Войната no начало 
е братоубийстВена (Каин u АВел), но 
Бог я gonycka u търпи, kakmo u Всяка 
друга прояВа на чоВешката сВобода. 
Саио В този аспект, като Божие допу-
щение, т я има смисьл В жиВота на хо-
рата u народшпе. Наистина, Войната 
е зло, но не аосолютно зло о т катего-
рията на смьртния гряхи Вечната ги-
бел, а само относително зло, което мо-
же да бъде no-малко о т друго зло u B 
сраВнение с него Волцност да се npue-
ма за добро. Kakmo хирургическата опе-
рация например, една сама no себе си 
болезнена интерВенция В чоВешкия ор-
ганизьм, е необходима за спасението на 
жиВота на индиВида, така u Войната 
може да бъде „реално необходамг npu 
дадени услоВия" за развитието на чо-
Вешкото общестВо. Екскурзията, ко-
я т о В. СолоВьоВ праВи из Военната ис-
тория о т най-дреВни Времена go него-
Вото сьВремие, идВа да разкрие убеж-
дението му, че Войната u мирьт са не-
избежно u неразривно сВързани помеж-
ду cu u че Всъщност Войната разширя-

Ва периметъра на мира u подготВя сВо-
е т о собстВено самоликВидиране. Лич-
ността, тВорчестВото u ugeume на В. 
СолоВьоВ наВремето придобиВат ши-
рока изВестност не само В Русия u npa-
ВослаВния свят, н о и В Западна ЕВро-
па. Особено популярни са me на Балка-
ните, кьдето негоВите произВедения 
са познати, четени u шучаВани, особе-
но В църкоВно-религиозните среди. 
Възгледшпе на В. СолоВьоВ за ролята 
на Войната В сВетоВната история се 
преВрьщат В осноВен източник за бо~ 
гослоВска u публицистична интерпре-
тация u В България. ИзВадена обаче о т 
контекста на цялостната му систпема 
на нраВстВената философия u съчета-
на с конкретните културно-истори-
чески u общестВено-политически усло-
Вия В България u на Балканите, идеята 
за Войната като относително u gonyc-
тимо зло, способно да постигне u on-
раВдае добронамерени цели, е доразВи-
т а go степен, която самият аВтор не 
е търсел и едВг ли би приел. Мкозинст-
В о т о о т негоВите последоВатели u ин-
mepnpemamopu прояВяВат склонност 
да гледат на Войната като на благо-
родно, ВъзВишено, а В някои случаи до-
pu u като на сВято дело, пърВостепе-

фактор за разВитието на култура-
т а u циВилизацията, дВигател на чо-
Вешкия прогрес. 

СтакиВа очи поглеждана Войната 
u БПЦ В nepuoga 1912-1918 г. СимВольт 
за борбата на кръста среиду полумесе-
иа, използВан В манифеста на цар Фер-
динанд npu обяВяВането на Балканска-
т а Война u дълбоко наВлязъл В общес-
тВеното съзнание тогаВа, се преВръ-
ща В сВещена кръстоносна Война на 
праВослаВието среи^ исляма В сьзна-
нието u дейността на църкВата u gy-
хоВенстВото. Тукса заложени частп огп 
причините за недобрата организация 
u непълноценното използВане на инс-
т и т у т а на Военното духоВенстВо В 
българската армия no Време на Балкан-
ската Война, неадекватната позиция 
спрямо разграбВането на екзархийско-
т о наследстВо u покръстВането на 
българомохамеданите, обект на изслед-
Ване ВьВ Втората глава на книгата. 

На сьщата богослоВска осноВа се 
разВиВа u дейността на църкВата u gy-
хоВенстВото през ПърВата светоВна 
Война, когато ноВата организация на 
uHcmumyma на Военното духоВенстВо 
u актиВширането на щ^жовно-религи-
озния жиВот на фронта u B тила сьВ-
падат с едно интересно явление В бо-
гослоВската мисъл на БПЦ, което ус-
лоВно съм нарекъл В т р е т а т а глаВа 
„теология на Войната''. Същността на 
тази ВоенноВременна оогослоВска спе-
кулация се сьстои В оправдаВане на 
бьлгарското участие ВъВ Войната ka
roo част о т божестВен проект, a ca-
мата Война като изВор на религиозна 
обноВа u ВдьхноВение. Най-реВностни 
последоВатели u разпространители на 
тоВа ноВо течение В българската бо-
гослоВскамис1^саредакторитеисът-
рудниците на Военно-църкоВните изда-
ния „Вяра u сила" u ЛухоВно-общест-
Вен преглед", което е обяснимо о т глед-
на точка на техните служебни u идат-
ни ангажименти кьм българската ар-
мия. 

„Теологията на Войнатг" не е ори-
гинално или уникално българско яВление. 
ТоВа течение тогаВа същестВува В ре-
лигиозната мисъл u на gpyaume xpucmu-
янски цьркВи, чшшю страни участВат 
ВъВ Войната В дВете протиВостоящи 
коалиции. До голяма степен т о произ-
тича о т самото учение за Войната ка-
т о относително u допустимо зло, спо-
собно да постигне u опраВдае добро-
намерени цели. Съчетанието на тази 
еластична нраВстВена философия с ня-
коя тВърда дьржавна политка обаче е 
В сьстояние да оправдае Всяка цел. То-
гаВа църкВата се инструментализира 
о т дьржаВата, а религията стаВа про-
дължение на Войната, макар u с други 
q^egcroBa, ако cu позВолим да парафра-
зираме така КлаузеВиц. При изключи-
телните услоВия нг Военжз положекие 
тоВа е неизбежно. ДокгзЗа го именно 
ПьрВата сВетовна Война no примера на 
страните u о т дВете ВоюВащи коали-

UJUUL 
В годините непосредстВено след 

П^рВата сВетоВна Война реВизията на 
християнската доктрина за Войната 
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се BnucBa изцяло В духа на отрицание и 
преосмисляне наминалото. В последна-
т а четВърта глаВа на моята книга под-
робно сьм проследил тази еволюция, ка-
т о започВам о т програмнггоа статия 
„Война u култура4" на Стефан ЦанкоВ, 
публикуВгна В пьрВата книжка о т пьр-
Вата годишнина на сп. „ДухоВен прег-
лед", u минаВам през р.роизВеденията u 
тезите на Христо ВъргоВ, Михаил Ка-
лиеВ, ИВгн MapkoBcku u други българс-
ku aBmopu, kakrno u Външните Влияния 
u заемки о т страна на Николай Бердя-
еВ, enuckon Николай ВелимироВич u Гри-
горий ПетроВ. НоВото през този пе-
риод е, че Войната не се разглеждг са-
ма за себе си какпю npegu, a Винаги u 
само ВьЗ Връзка с мира. 

Най-изтъкнат, последоВателен u 
енергичен представител на ноВото 
напраВление е Софийският митропо-
лит Стефан (За Възгледите на мшпро-
полит Стефан no проблема за Воингта 
u мира Виж по-подсюбно 6. „Абагар*", бр. 
10,2004 г.). 

През 1939-1940 г. тои публикуВг че-
mupu cmamuu В en. „ДухоВнг култура", 
кошпо макар u ga не са сВързани меха-
нично като поредица, имат сВоя Вът-
решна cnouka u трябва да се разглеж-
дат (и четат} капю едно цяло. 

Писана ВъВ Време, когато Войната 
триумфира В цяла Западна EBpor.a u Зе-
че тропа на Вратата на България, т я 
най-пълно отразяВа ргздВоението на 
сВето u го пренгся Върху историятг на 
чоВечестВото като философско оооб-
щениезаоорбатгмеждудобротоизло-
т о . За мшпрополшп Стефан история-
т а не е прогрес u Възход о т тьмнина-
т а на ВарВарстВото кьм сВетлината 
на хуманшма, а трагическо npomuBo-
борстВо на две духоВни сили - силата 
на злото, т.е . АнтихристоВото начг-
ло, u силата на доброто, т.е . Христо-
Вото начало. ТогаВа, В разгара на Вттю-

рата сЗетоВна Война, митрополшп 
Опефан прави констатация, която е 
приложима u днес, когато тези дВе ш-
ли продължават борбата cu c други 
технически u тактически средстВа. 
ТоВа е констатацията, че npomuBo-
борстВото u раздВоението минаВа 
през Всички области на жиВота. Няма 
неща, кьм кошпо да не е приложим един 
или 9РУ2 „религиозен или антирелигио-
зен коефициент". Макгр u писана В на-
чалото на Войната, тетралогията на 
Софайския мшпрополит Стефгн заВър-
шВа оптимистично: силшпе на злото 
Временно са В подем, разширяВат гос-
подстВото cu над сВета, но човечес-
т в о т о ще изброди кръстния път на 
страданията u c Божията помощ ще 
cecnacu. 

Ако еволюцията на християнската 
доктрина за Войната на българска поч-
Ва трябва да се синтезира u персони-
фицира само с no едно име u c no една 
сентенция, тогаВа според мен най-пра-
Вилно ще бъде да се каже, че ако за Вла-
димир СолоВьоВ u негоВите ученици, 
agenmu u популяризатори Войната раз-
ширяВа периметърг на мира, т о за Со-
фийския митрополшп Стефан мирът 
стеснява периметъра на Войната. То-
Ва не е игра на думи; това са две фунда-
ментално различни ценностни систе-
ми. Коя е праВилна u актуална, преце-
нетесами. 

В згключение искам да изтькна, че 
стратегическото мислене на Софийс-
кия митрополит Стефан, частично 
илюстрирано тук с отношениетр му 
кьм проблемите на Войната u мира, се 
основаВа на негоВото дьлбоко u npo-
никноВено разбиране на миналото, раз-
крито с цялата cu пълнота В шложе-
нието u изказВанията му на синодални-
т е заседания през ноемВри 1939 г., пос-
таВили началото на един относител-
но кьс, но изключително плътен u пло-

дотВорен nepuog B историята на БПС1 
Пак с Всички рискоВе на схематичност-
т а u обобщението - заради ограниче-
ншпе рамки на едно изказВане - ще cu 
позВоля да сведа цялата историческа 
ретроспекция на Стефан go дВа осноВ-
ни момента - силата на традицията u 
Връзката с народа. Именно сьхранени-
ето , уважението u приложението на 
„традицишпе, старото, ВекоВното -
дело u плод на дьлголетен духоВноре-
лигиозен onum" om една страна, u 
„Врьзкатг с народа, обичта кьм наро-
дг, божествената мисия на enuckona 
сред народа u за народа", са сьществе-
ното u фундаменталнопю, което е сьз-
даВало u подпомагало спасителната, 
просЗетната u културката дейност на 
БПЦ- ТоВа разбиране, Възприето u npu-
ложено на npakmuka о т синодалните 
apxuepeu В годините на Втората сВе-
пюВна Война, ражда оноВа духоЗно-ре-
лигиозно ожиВление, обозначено с из-
ползВанопю u тогаВа понятие „духов-
на мобилизация", намерила най-различ-
ни форми на прояЗление, но остаВила 
трайна следа npegu Всичко с Възстано-
ВяВането на екзархийското наследст-
Во В Македония, помощната акция за 
Руската праВослаВна църкВа u спасяВа-
нето на българските еВреи - три стра-
ници о т историята на БПЦ (u mpume 
подробно осВетлени В самостоятелни 
параграфи u последната глава на кни-
гата), без koumo u историята на Бъл-
гария В годшште на Втората светоВ-
на ВоОна не би била сьщата. Лично за 
мен о т гледна точка на църкоВния npu-
нос В националната история този ne
puog има Всички основания да бъде на-
речен JManko българско Възраждане", no 
подобие на „Същинското Възраждане" 
о т епохата на църкоВно-народната 
борба npegu ОсЗобождението u c яКъс-
ното Възраждане" на екзархийския ма-
kegoHo-ogpuHcku nepuog след тоВа. 

Глобатю 
Въпреки грипа, койпго го тресеше, Светият отец не про-

пусна аудиенцията от 31 януари, на кояго му бе представен 
първият екземпляр от известния ватикански годишник 
Annuario РогЛШскз 2005, 2100 страници, с най-новата стнтос-
тика за състоянието на цьрквата в света, аюуализирана до 
декември 2004 (за глобалните цифри, до декември 2003). Ста-
ва ясно, че в течение на годината 2002-2003 верните, кръсте-
ни в католическата вяра, са се увеличили с 15 милиона, или 
два пъти населението на България, достигайки цифрата 1 
086 000 000. Половината са в Америка, една четвърт в Евро-
па, близо 15% в Африка и 10% в Азия и Океания. Най-висок 
е годишният прираст в Африка с 4,5%, най-ниськ в Европа, 
кьдето положението остава стабилно. Малко се е повишил 
броят на свещениците, общо с около 200 души, докаго лек 
спад от 120-ма души се забелязва сред висшистиге канди-
дати за ръкоположение, каго най-многобройни са амери-
канците. Новохиротонисаните епископи са били 171, а но-
зосъздадените епархии 10. 

СъоилятденКегозосзетийииЮСтвос^запознаспоследния 
наръчник с най-прясна дркументация за съсгояниего на ми-
сионерскиге територии в целия свят през 2005 г., предрста-
вен му от префеюа на Ватиканския отдел за мисионерската 
дейност (Пропаганда фиде), кардинал Крешенцио Сепе. Те-
зи тершории покриват голяма част от третия свят и съдьр-
жат близо една трета от всички, или общо 1069, териториал-
ни разпределения (епархии с различен статут). От последно-
то издание през 1989 г. до днес са били създадени 134 нови 
епархии, като други 150 са получили промени (разширени, 
разделени, повишени). Най-многобройни са тези в Африка 
(477), после тези в Азия (453), като най-малко са в Европа 
(14). Мисионерският персонал се сьстои от 85 000 свещени-
ци, с 27 00 в Африка и 44 000 в Азия, 28 000 братя монаси, 45 
000 монахини и 1 065 000 катехисти, преподаватели по вероу-
чение. Има 280 висши духовни семинарии и 110 нисши. 

Спад ■ прнраст 
Сгашстиките по набиранего на кандидати за монашес-

ки подвиг в католическата цьрква, от една страна, бележат 
значителен спад по целия фронт, а от друга показват нео-
чакван прираст в полза на строгите аскетични ордени. Спе-
циализираного сп. Rogate ergo от месец октомври минала-
та година прави анализ на промениге по отношение на мо-
нахинкге изобщо и на тези със строг съзерцателен живот в 
частност. Докато общият брой на монахините в католичес-
ката цьрква от милион и двеста хиляди в началото на 70-те 
години се е сринал до 800 хиляди, или един спад от 26%, 
броят на друпупв расте навсякьде, като в отделки региони 
прирастьт е с 50%. Днес те са общо близо 50 000 с над 8000 
кандидатки, разпределени в над 3 500 манастира. Най-мно-

гобройни са франц>юканките-кларистинки, последвани от бе-
недикшнките и кармелитките. В Бьлгария има само един та-
кьв манастир - този на кармелитките край София. 

Въпреш размчнята. 
На патронния празник на Цариградската цьрква, 30 но-

ември, ваггиканският пратеник за тържествата, кардинал Вал-
тер Каспер, отговарящ също за междуцьрковните отношения 
на католическата цьрква, вземайки повод от току-що преда-
денигте от Ватикана реликви на Златоуст и на Григорий Бо-
гослов, заявил пред Вселенския патриарх Вартоломей I и 
събрания в катедралата .Свети Георгий" народ: Дова са два-
ма свидетели и двама учители на общата ни вяра през пър-
вото хилядолетие на цьрквата, грижливо запазена на Изток 
и Запад през второто хилядрлетие, какваго едните и другиге 
сме призовани да съхраним също през третотоа. 

Н а п р е ж е н н е Констангпшнопол-Истанбул 
Широка гласност получи в края на ноември едно изказ-

ване на Вселенския патриарх Вартоломей I по повод труд-
ностите, коиго Великата цьрква среща в отношенията си с 
турските власти. Поводьт беше закьснението да бъде разре-
шено вьзстановяването на цьрквата „Вьведение Богородич-
но" в квартал Бейоглу, пострадала при атентата срещу Бри-
танского консулство миналата година. Няколко дни по-кьсно 
властите не разрешили на Мирликийския митрополит от си-
нода на Цариградската цьрква да служи при развалините на 
първоначалната цьрква в престолния град на сз. Николай Чу-
дотворец, койго се чества на 6 декември. Все около същото 
време бе обявено решението на Върховния сзд, с коего се 
оспорва правото на собственост на Цариградската цьрква 
спрямо висшето духовно училище на остров Халки, закриго 
със закон преди 30 години покрай конфлиюа около о. Кипьр. 

Назрява календарен казус 
След като Светият отец на 20 декември одобри процеду-

рата за канонизирането на френския аскет Шарл дьо Фуко, 
убиг през 1916 г. от йслямски мародери в Сахара, кьдето се 
беше уединил в продъпжение на 15 години, става ясно, че 
той няма да бъде тктулуван като .мьченик1*, какго стана при 
случая Босилков, а просго като преподобен. Причината е, 
че убийството му не е било причинено от някаква омраза 
спрямо християнската вяра, а изгпежда от желание да му 
ограбят оскьдната покьщнина. Идеалите на отшелника по-
късно вдъхновили негови почитатели да основат орден с жен-
ски и мьжки клонове, известни, сьответно, като Малки бра-
тя и Малки сестри на Исуса, които работят отлично в страни-
те от ислямския свят. По време на тотапитаризма някои от 
тях пребивавали в България като студенти в Софийския уни-
верситет - техен е сполучлив бъл гаро-френски речник, койгго 
все още се ползва в някои среди. 

ДНЕВНИК 
(Продьлжава от 4 стр.) 

Абагар" е бил откупен нзцяло от во-
дещ духовен лидер, издразнил от раз 
всички рафтове абагарска книжни-
на. За да не изглеждат като внтри-
внте на книжарница ^Ронкалн", пус-
теещи от месеци, пооързахме да за-
реднм «ице съощя ден с нови екзем-
аляри отстъпевото еи простраист-
во. Докато коментнрахме случката 
със собственнгаката на »ни жярииця-
та, се запознахме с клиевтката й 
япосистката д-р Светлана Иванова 
от СУ, проявнла такъв нвтерес към 
Асязкия светец, че наираво н над-
пнсахме последния екземшшр от 
Житиетожу според иегоешпе източ-
ници, което (не)случакио носехме в 
неразделната ни зелена „бахча". 

Върпахме се по стъпките сн съ-
що следобеда, отчастн при същите 
хора за вов по-задълбочен разговор 
по засегнатите преди часове теми, 
като главната ни цел обаче беше да 
прнсъстваме, заедно с екипа ни, ва 
рещпала на актрисата Мая Добре-
ва в Чешкия културен инсткттт на 
Раковска по текстове на Яна Язова 
(1912-1974), поетеса ■ авторка на 
възрожденски романи, тъй жесто-
ко поругана от режнма н вероятво 
убита от него - въпреки наглосгта 
на автора на профяла й в последния 
том на ешщклопедия България от 
1996 г. да я представи в ояределено 
марксистка светлина. 

Събопга, последвяят пълен ден на 
българска земя ни катоварн с реди-
ца задачн, които не тьрпяха отла-
гане - а други се наннзаха неочаква-
но н соонтанво. Сутрнвгга разгова-
ряхме с автора на представената 
нреди дии книга за БПЦ и еошште 
на България за екземпляри с посве-
щение, които трябваше да бъдат 
предоставени на меого специални 
чятатели в двете столшщн, София и 
Рим, както и за поредццата колок-
виумн, които вредстоя да свикаме 
пред следвапщте месеци. Заедно 
слезнахме в низините на Петте кьо-
шета, където пътшцата вя се раз-
делиха. На плошцад Славейков имах-
ме среща с доц. Запряна Велева н дъ-
щеря й, итънската питомка, Неда за 
консултация по есето й за демокра-
тичните процеси в Испания между 
1965-1978 г_В 13 ч.часабяхмев Клу-
ба на италианците иа „Янко Сакъ-
зов". където вя чакаше репортерка-
та богослов Силвия Ннколова за ин-
тервю по въвроси за ноложението 
на жената в църквата н обшество-
то, разгледанн ва 33-та Междунаро-
ден колоквиум Абагар. Заедно се 
прндвнжехме до Светня сннод за 
среща с Доростолски митрополит 
Иларнон. Разпусна другя посетите-
ли и вя задели повече от час олаго-
честива обмяна на мислн и споме-
вя. Тръгнахме си с шпьлца бохча не-
гови книги за напште храннлюца. 
Пътьом между различните задачи 
шшаднахме на група абагарски по-
читатели, току-що приключшш 40-
дневно възпоминание на адвокат 
Веселин Гавев, син на известния ре-
гент отпреди 69 години. Спомняме 
ся го като приятел ва посланик Ра-
ев н почигател ва напш колоквиу-
иж 

Доста заобиколно се задвижих-
ме за полета на 23-ти. В10 часа оях-
ме в Грацщ Хотел София на семина-
ра организиран от Българската ме-
днйна коалицвя на тема „Образът 
ва България в чуждестранните ме-
дии"? както той проличава от анке-
тата на агенцвя Маркет ЛИНКС. 
Опце от вратата бяхме поети от из-
агьлнителкия директор на коалицн-
ята Димитър Сотнров и сьпругата 
му Силвия Мвхайлова, коипго нн 
запознаха с по-ннтересвжте личнос-
ти сред ирисъстващите окшю 60-на 
представнтели на българските и 
чужди медии в България. Някои пък 
направо ни разпознаха от нашн по-
яви ва екраяа н проявн в пресата. 
Бяхме прнятно извенадани, когото 

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

ни поздрави Галя Божкова, редак-
торката на англоезично военно из-
дание, където в миналото сме помес-
твали наши есета. На плошад Сла-
вейков имахме уговорена среща с 
вапгая екип и почитатели от райо-
на. В МакДоналдс на постна закус-
ка на отсрепща маса забелязваме 
духовник на пръв поглед катшшчес-
ки. Стори ни се, че от време на вре-
ме хвърляше погледк към разтво-
рения пред нас последен брой на в. 
Абагар. Направо му го предложих-
ме. Оказа се. че той е пастор Въл ча-
нов от ирезвитерианската църква. 
Прие броя и направо се съсредото-
чи в текста. Обяснихме му как да се 
снаблява със следващите при някол-
кото му разпределнтелни цункта в 
зоната. От там, с градскня транс-
порт, както е нашия навик (също с 
цел да показваме на колегн колко е 
финансово и физически полезио по-
някога да се отказват от возилата 
си) се насочихме към аерогара Со-
фия. На скеаера ни поискаха обяс-
нение за заобл евдгге загадъчвя пре л-
мети, които се явявали на екраяа. 
Оттатнете за какво става въпрос 
После нямахме ннкакъв проблем. В 
чакалнята ни забелязала няко-
гашната ви партньорка в редица 
предавания по Радио Ватикан и БТВ 
■ сегашна видна би зкесмен ка в тю-
тюневия сектор Ирина Днлкова. 
През целия полет прекарахме като 
на екран събитията оттогава до днес 
с любошптш подробвостн за хора и 
събития по сьответпите ни житейс-
кн пътеки. През лукановата зима от 
1991 заедно събирахме помощи в 
провинцня Сасари на о. Сард1гаия за 
гладуващото българско население, 
конто после (4-10 апрнл) докарахме 
с колона от 2 тира и 6 други пре-
носвача, като разпределихме помо-
пргге наравно между БЧК, Правн-
телствека болянна и митрополията 
на ул. Братя Кофарджиеви. както 
много (не)си спомнят (Виж също 
тук горе Дневник 13 януарн). 

Първнте вяколко дена от прес-
тоя вя в база Серафикум в Рим бя-
ха използвави преднмно за справя-
нето нн с редица частни дела, които 
не трябва да натоварват с венужни 
щрихи ст ран иците на Д невника. Ще 
кажем само, че коятактите нн (пре-
димно no телефона и чрез штгернет) 
с екипа. читатели ва весгвяка и по-
читатели на кдеята бяха чести, из-
черпателви н насърчителнн. Чак в 
сряда пробвахме терена на общест-
веннте ии и публнчни дела с поход 
до ватиханските стени. Сгуден се-
веро- западен вятър. конто тук еа-
рнчат „tramontana" или шю моряш-
ки „maestrale" (на френски mistral), 
стига ше до костите, без да успее да 
вя спре, тъй като до преди няколко 
дви се бяхме достатъчно калили на 
внтошката кота. Набрахме сн нуж-
ната литература за подходящото 
актуализиране на информапията в 
напшя вестник и пробвахме да вле-
зем в контакт с районните вя кон-
тактн от цевпгьр Русия-Икуменизъм 
до книжаршща Леониана (алтерна-
тивната Зала печат на Ватикана) до 
Църковни одежди „Манчинелли", 
където реални н потенциални епнс-
копи и кардиналн оглеждат доспе-
хите на ранга нм. На едно от тези 
места (няма да издадем кое) дола-
вяме, че собственикът разговаря по 
телефона с наш приятел отпреди 30 
години. с когото не сме се бяхме ни-
то вкждалн, нито чували през цяло-
то това време. Даваме звак на го-
ворепрш да сломене на сьбеседннка 
за нашето присъствие и от другвя 
край чуваме звукове на изненада н 
радост. Джанви Дженнари е днес 
емблематична фигура в италианс-
ката религнозна култура и в медни-
те, особеео в радиото, докато преди 
години беше водещ в катехетиката, 
когато се срещахме на летнн курсо-
ве, конгреси и сечинари. Въпреки 

(Продължава на 7стр.) 

Гласът на безгласните 
Колко много звуци има в тишината, 

а когато се научиш да ги разл и ч аваш. се 
сблъскваш с проблема как да се ориен-
тираш в посланията, които носят. Викът 
на мълчанието засяга не ушите ни. a 
дълбоките кътчета на душите и ни кара 
да се замисляме все повече и да се ро-
вим из посланията, предавани безглас-
но. 

Понякога едно присъствие говори 
много повече от проглушаващи ефира 
фрази, обвиващи в думи нечий стремеж 
към показност и забелязани декстзня. 
Едно от тези тихи, но знакови присъст-
вия все още витае в църхвата в Бърдар-
ски геран. От 36 години в тази енория 
живее и служи отец Асен Яков Генов -
тих и непретендиращ за слава, но дос-
тойно носещ кръста си. 

Роден на 12 май 1925 г. в село Мал-
чика, община Левски. в бедно семейст-
во със седем деца. Майката Яна умира 
млада. а бащата Яков бил много вяр-
ващ човек. От петима братя и една сес-
тричка, починала съвсем малка, лека 
попека до днес остават само двама - еди-
ният е отец Асен. 

Детството му е типичното за всич-
ки деца от селски семейства по това вре-
ме - пасе добитъка на полето. ходи на 
училище. играе и възприема света око-
ло себе си като прекрасен в даровете си 
и малко тъжен в реализацията им. През 
1938 г. приема първо причастие, а ми-
ропомазване получава през 1939 г. и за-
минава за семинарията в Свищов. Све-
щеникът, който го изпраща от родната 
енория. е отец Стефан Драгалиев. Пос-
ле отива в Русе. където учи теология и 
се подготвя да стане свещеник. Ръко-
положен е в Малчика от епископ Евге-
ний Босилков на 4 ноември 1951 г. 

Първоначално служи в „горната" 
цьрква в Белене - „Свети Антон^, след 
това в Асеново, после пак в Белене че-
тири години, и пак в Асеново единаде-
сет години, а след това идва най-про-
дължителният му престой - от 1968 г. 
до днес е в Бърдарски геран. 

Б е з - г л а с и е т о 
Той не говори много, затова няма 

как да изтръгнете от него нещо повече 
за житейския му път. Няколкото доку-
мента, които може да намерите. само 
бледо ще ви покажат спирките му. но 
без да дадат пълна пресгава за изживя-
ното. Много е трудно да разчиташ мъл-
чанието и да разбереш значението му. 
Донякъде съм облагодетелствана, за-
щото отец Асен е моят енорийски све-
щеник, но това нищо не означава. ако 
откажеш да четеш знаците и да виждаш 
забуленото. Колко пъти съм се ядосва-
ла и негодувала, когато пред проблеми-
те и нуждата от някаква негова реак-
ция чуя от устата му една от любимите 
му фрази: „Аз съм безгласна буква!". 
Първата реакция е смях, породен от чув-
ството за хумор в тши нов термин, ха-
рактеризиращ безсилието и правещ 
алюзия със знаците за предаване на сло-
вото, после идва несъгласието, но след 
това, като се замислиш, разбираш, че в 
този човек има много мъдрост, спотае-
на в гънките на мълчанието му. 

Ръкоположенл една година преди 
процеса срещу католическите свещени-
ци през 1952 г. тримата все още жизи 
свещеници - отец Асен, отец Йосиф 
Йонков и отец Йосиф Минчев, измина-
ват дълъг път, а през трънл ивите му за-
вои се стараят да пренесат вярата и 
призванието си. Още от началото се на-
учават на най-важното - да мълчат и да 
търпят. Защото времето е такова, 
страшно и пълно с неизвестни за утреш-
ния ден - особено за онези. които не са 
се отказали от избора си да се посветят 
на Църквата. Те не желаят да си спом-
нят, защото зад фрагментите на споме-
ните се прокрадва страх, ужас и болка. 
С нищо незаслужени страдания, които 
оставят следи в сьрцата им. И днес мо-
же да се види бездъннопго в погледа, ко-
гато ги накараш да се върнат назад. Зат-
варят се в себе си и мълчат. Лаконични 
уклончиви отговори и мълчание - това 

отец Асея Яков Гевов 
е всичко, което характеризира връща-
нето в миналото. И зад тази завеса на 
спуснати от мъка клепачи се прокрад-
ва спотаено стенание. породено от не-
разбирането, от изоладията, от борба-
та за оцеляване в този враждебен свят. 

Отец Асен дълги годинк бе безмъл-
вен „глас" в тишината, царяща в живо-
та на църквата в Бърдарски геран. Но 
важно бе присъствието му и тьрпели-
вото чакане да се променят нещата. Той 
се моли много. Всекк, който го е тър-
сил за нещо, знае, че най-често ще му 
бъде отговорено „Сега моля, ела по-къс-
но!". А образа на разхождащия се из 
сумрака на голямата църква свещеник, 
шепнещ молитвите от броенидата. ще 
остане като един от най-ярките споме-
ни за всички, които като деца или мла-
дежи са го виждали, задълбочен в мис-
лите си. Той не може да направи нищо 
от онова, което в модерната си актив-
ност правят събратята му - всички по-
млади и, както твърди той, с по-добра 
подготовка. Но прави много повече с 
молитвите си и с постоянната мисъл за 
повереното му паство. Вероятно тежки-
те условия на живот и изолацията са за-
дълбочили вънпшата му пасивност, но 
за сметка на това, този скромен Божи 
служител се моли не\люримо за добро-
то на енориашите си. Типшната и уса-
мотението предполагат вътрешен жи-
вот и плодове, кахвито никоя въшпна 
активност не може да принесе. Прие-
мане на другите с всич ките им недоста-
тъци, прощаване и разбиране на сл абос-
тите на хората, добрина, бликаща от 
дълбоко осмисленото страдание. 

за определени периоди като тогавашна-
та сестра делегата с. Блажена Богдан, 
с. Винденция Шипка и сега с. Магдале-
на Петрова мнозина намериха пътя към 
храма. А под вещите грижи на с. Барба-
ра Вручина. сегашна началница на де-
легатурата в България, работата на сес-
трите винкентинки отвори граншщте не 
само към другите в епархията ни, но и 
към всички в Катол ическата Църква в 
България. 

Идва ново време за енорията ни - но-
вият енорийски свещеник отец Збигнев 
Карниевич е от ордена на францяска-
ните конвентуалци, а разширяването на 
францисканското присъствие на север 
от Балкана несъмнено ще промени на-
соките и развитията на процесите. Мла-
ди и активни, подготвени във виспга бо-
гословскк школи. идвашите нови све-
щеницй имат всички шансове да про-
дължат работата в една ненатоварена с 
кошмарите на миналото ситуация. А за 
да се справят с тежесгга на чакащото 
ги. несъмнено заслуга ще има и един 
стар свещеник, който ще се моли за тях 
и за всички нас. 

Глас в тшшшата 
А отец Асен, който не иска да се шу-

ми нито около делниците, нито около 
празниците му, ще продължи да стряс-
ка мислешипге и искашите да го чуят с 
прозрения, натрупани през дългите го-
дини. За да ргзберете що за човек е, ето 
едно негово изказване във връзка с тър-
жествуването на петдесетгодишният 
юбилей от ръкоположевието му: „Ами 
има различни хора, има различни харак-
тери. Има някои искат да е по-скром-
но. Трябва да знаете, че няма заповед 
Божия да празнуваме юбилей. няма нв 
забрана да празнуваме юбилей. Господ 
не е определил начин как да го празну-
ваме. Но е предоставил на човека, сти-
га това, което иска, или начина, по кой-
то иска да празнува своя юбилей, да го 
прави от любов към Бога. Нищо не пре-
чи, че е тържествено, и нищо не пречи. 
че е само вътрешно." 

Приемане на разл кчието и вяра в об-
щата цел и хармоничност. Нищо не се 
губи - всеки порив на човека и всяка ми-
съл, породена в съзнанието му. всеки 
стон на болка и радост от постигнато-
то. Всичко е вплетено в общата цел, 
колкото и да не ни се вярва - подлудя-
ващи битието ни високо огласени фра-
зи или тиха молитва в ткшината. бясна 
външна активност или спокойна съзер-
цател ност. Поели по привидно различ-
ни пътища зсички ние неминуемо ще 
се срещнем, колкото и да се лутаме. To-
гава най-после ще се разберем и, изгла-
дили в едик само миг несъгласията си. 
ще се вслушаме в звуците, изпълващи 
мълчанието. 

СВЕГЛАНА КАРАДЖОВА 

Другите 
Поради местоположението на Бър-

дарски геран и отдалечеността му от 
другите католически селища в Нико-
попска епархия отец Асен обшува с пра-
вославните свещеници от блнзките се-
лища, а посещенията на Врачан-
ския митрополит са като госту-
ване при стар приятел. В послед-
ните петнадесетина години жи-
вотът на Катол ическата църква 
в Никопо л ска епархия се ахтиви -
зира. Дойдоха млади свещеници 
от чужбина и вляха нова кръв в 
засгаряващата и останала почти 
без свещевици епархия. Така и в 
нашата енория настъпв промяна 
първоначално с редовните посе-
щения и усилена работа на отец 
Анджело Джорджета от енория-
та в Плевен и на сестрите винкен-
тинки от с. Ореш, притекли се на 
помощ на отец Асен. 

От 18 февруари 2000 г. настъ-
пи преломен момент както в жи-
зота ка отец Асен, така к за всич-
ки в Бърдарски геран. Общест-
вото на милосърдните сестри на 
свети Винкенти със седалище в 
Загреб, имащо своя делегатура в 
Коматево (Пловдивско) изпрати 
сестри и при нас. Така с усилена-
та работа на сестра Маргарета 
Бабич (постоянно пребиваваща 
в енорията от тогава до сега) и 
на няколко сестри, който идваха Църквата „Свети Йошф" в Бърдарскк герая 
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Д-р Фран Гундрум -

един приятел на България 
И н т е р е с а ни към х ъ р в а т и т е u 

връзките им с България не са о т днес, 
Зашото и с т о р и я т а с ролята на архи-
enuckon Mocun Юрай Щросмайерза цз-
дабането на сборника с народни песн u 
на Б р а т я Миладинови е х р и с т о м а -
т и й н а u всеки по-просветен бълггрин 
я знае. Затова „случайното" попадане 
на една книга 6 хранилищата на АБА-
ГАР, подарена о т с Маргарета Бабич 
о т о б щ е с т в о т о на с е с т р и т е бинкен-
тинки, ни накара да се бзрем по-бни-
м а т е л н о 6 цзключи гпелно интересна-
т а личност на Фран Гундрум. Книга-
т а , с а в т о р Франьо Хусинец u сьс трг-
лавие „Д-р Фран Гундрум Ориовчани-
на". се очакоа 6 скоро време ga цзлезе u 
на бьлгарски e^uk u д е л о т о на nuyju 3а-
бележи телен лекар, писател, преводач, 
полиглот (роден 6 същогао село, о т ко-
е т о е u с. Маргарета Бабач - Ориобац) 
да с т а н е изВестно на no-широк крьг 
публика. Bpbjkume между Бьлгария u 
Хърбатия продължабат сьс сьгцата 
интензивност u днес, стига да имаме 
очи да ги бидим u ga оценим значение-

т о им. 
Село Ориобац се налшра 6 блцзост 

?о Слабонски брод 8 Хьрватия u 3а пър-
u п ъ т се споменава в историческшпе 

цзвори през 1220 г. Днес е с около 2000 
ж и т е л и u е селшие о т градски mun. 
фран Гундрум е роден през 1856 г., a 
с е м е й с т в о т о л\у имало страннопри-
емница 6 селото, к о я т о била посеща-
вана о т много високопоставени лич-
мости както заради крьсгаопътногао 
положение на Ориобац. maka u nopagu 
предлаганата добра храна, за к о я т о се 
грижела майка му. Били nem geua. a 
фран бил предпоследния. В пърои клас 
трьгба едва петгодишен. но всичко му 
се о т д а б а тбърде лесно u maka забьр-
шба началното училище 6 р о д н о т о си 
cevo. Преподава се на немски език. kou
mo бил официален 3а държавата no mo-
6а време, т ъ й к а т о Хърбагаия била 6 
границите на Австро-Унгария. Забра-
нявгли им да гоборят на хърбатски до-
ри 6 междучасията u търпели строги 
наказания 3а случайно цзпусната дума. 
Десетгодишен р о д и т е л ц т е му го цзп-
р а ш а т 6 Осиек, уи да продьлжи обра-
Зобанието си, загрижени за бьдещето 
му, макар т о й трудно да понася раз~ 
лъката. Там учи mpu годшш, после го 
прехвърля m в Загреб 3а оше дбе. Но се 
разболява о т малария u се налага да сс 
бьрне вкъиш сьс слаби цзгледи з 3 о39~ 
равяване. Много лекари се б о р я т ул 
Здравето му u т о в а предопределя пъ-
т я му 3а 6 бъдеше к а т о сам избира да 
с т а к е лекар. Продължгва образобани-
е т о си 6 Пожега, а след диплол\иране-
т о не слуша сьвета на р о д и т е л и т е си 
да с т а н е свещеник, з а ш о т о не усеица 
прцзвание з^ т о б а , л\акар да е бил лш-
н и с т р а н т през всички цзлшнали годи-
ни. а цзбира друг нелек п ъ т . з а щ о т о 
no т о в а бреме 6 Х ъ р б а т и я нямало 
много лекарц u побечето о т хората 
трудно достигали д о квалифицирана 
медицинска полюш.. 

Заедно с няколко о т приятелшпе си 
о т гимназията решабат да заминат 
да следват 6 Прага, но no п ъ т я Гунд-
рум cnupa 3а няколко дена 6 Беч (Буда-
neiua), харесва му u решаба да остане. 
Пърбата учебна година за него минаба 
no крьчми u бесел с т у д е н т с к и ж и в о т , 
Зашрто Будапеша предлага много цз~ 
кушения, а мнозина хърбати и д в а т да 
следбат т у к u започбат с б о е т о кул-
т у р н о u книжовно дело. След билнее-
н е т о no кръчмшпе фран Гундрум с т а -
6а сьбестен с т у д е н т u с лекота обла-
дяба медицинската наука, а понеже му 
остава д о с т а свободно бреме ог зан*1-

маба u с най-разнообразна културна u 
общестбена дейност - участба 6 хър-
батски сружества u дори с т а б а т е х е н 
председател. В Будапеша се запознава 
с много български с т у д е н т и к а т о бсич-
ки са обединени около идеята на панс-
лабизма, к о е т о може би предопределя 

цзбора л\у no-късно да замине да рабо-
пш 6 България. Завършва през 1882 г. u 
ог бръща 6 родния край. П ъ р б о т о му 
работно м я с т о е 6 Брод на Саба (днес 
Слабонски брод) к а т о поема м я с т о т о 
на градски фцзик, главен лекар 6 бол-
н uuama u градски бетеринар. He му ос-
т а б а бреме за заниманията му с л и т е -
ратура, 32 к о е т о дълбоко съжаляба, но 
бсе пак о т д е л я бреме з а общестбена 
д е й н о с т u забави. Любов u ранната 
сжьрт на лк>бимата го карат да зами-
не на п ъ т е ш е с т б и е . Tt^cu р а б о т а 6 
Сараево, но бъпреки свободното мяс-
т о , ситуацията 6 Босна не го задово-
лява u се брьша пак 6 Слабонски брод, 
където през 1885 г. ог жени уа. Адела фе^ 
рич, но бракьт му бил нешастен. Чес-
т о заедно сьс съпругата си посешавг 
Будапеща, уи да следи н о в о с т и т е . a u 
да се разтуши, з а щ о т о ж и б о т ъ т u pa-
б о т а т а не му н о с я т радост . По вре-
м е на едно о т т е з и пътубания на ко-
раб случайно се среша с едгш българин 
на име Хараламби, к о й т о му предлага 
да дойде да р а б о т и 6 България. Д-р 
Фран Гундрум само т о б а u чака u след 
кратко проучване о т страна на mcgu 
Хараламби, u след к а т о издцзжал кон-
курса. през 1889 г. заминаба да поеме 
свободното м я с т о ул zpagcku лекар.6 
Тьрнобо първоначално 3а четири \\е-
сеца. В София легализират дипломата 
му, полага писмен u у с т е н ц з п и т 6 
Александровската болница u получаба 
позболение да практикува. He e ясно 
Защо цзбира България, а не о с т а б а 6 
Хърбатия, където имгло няколко сбо-
бодни м е с т а 3а лекари no с ь щ о т о вре-
ме, за koumo т о й дори не се ябяба на 
конкурс. 

Бьрзо добиба слабата на добър ле-
кар, a 6 свободното си време се qseiua 
с интересни хора. Един о т т я х е д-р 
П е т ь р Берон, к о й т о з^бършил меди-
цина 6 Хайделберг, a U3 търнобските 
Забележителности се оказба най-доб-
р и я т бодач. Берон го запрзнаба u c 
м и т р о п о л и т Климент, с когото пос-
ле с т а б а т добри приятели u gopu мно-
Зина търнобци гледали доктора с не-
добро око, з^ицото мислели, че както 
Аштрополитът , maka u лекарят дър-
ж а т побече с т р а н а т а на Русия, а не 
на България. Но Гундрум така обикба 
бьлгарите, че им прощаба u интриги-
т е , koumo ce onum&am да п л е т а т no 
негов адрес Тьй к а т о градските блас-
т и не му плаи^ат редовно т о й е npu-
нуден да напусне града, koumo rao.vko-
6а обича, u кьдето се е влюбил 6 бъл-
гарската култура, лшпература u kyx-
ня. Заминаба за Варна през 1890 г. 

Там бьбежда някои рефорлш с иел 
предпаз&ане о т бьрлубащитс 6 голе-
мия град заразни болести, а градски-
т е 6.\acmu maka го ц е н я т , че му д а б а т 

кварпшра 6 иентъра на града с цзглед 
към м о р е т о . Маларията го мъчи т у к 
повече о т Тьрнобо u з а т о б а започва 
да търси друго м я с т о . Гражданската 
санитарна дирекция 6 София го мес-
т и 6 Ямбол, кьдето остаба за кратко 
u след петгодишен престой 6 Бълга-
рия, nog напора на увещанията на же-
на си. се забръща 6 Хьрбатия. Започвг 
да си търси работа u през 1894 г. пече-
ли конкурсза м я с т о т о 6 Крижевци, ко-
е т о приема с неохота, no най-вече о т 
нужда. Обстаиовката 6 града била т я -
гостка. а 3а ишрокоскроения Гундрум 
провинциалната цзостаналост u npu-
мшпибизъм били убийстбени. Но ка-
т о интелектуалец успяба да изплуба 
о т т о б а блато u да пребьрне присьс-
т б и е т о си 6 Крижебци 6 дбижеща си-
ла на културния u обществен ж и б о т . 
Тук mou е не само лскар. a u писател, 
пребодач. публицист, спортен деятел, 
дарител на училището 6 р о д н о т о си 
огло Ориобац. Пътуба много no сбета , 
Занимаба се с археология, епшология, 
музикология, история, спорт , сьбира 
народни песни о т родния си край, nu-
ше пьтеписи. 

Междубременно се разбежда сьс сьп-
ругата си, с к о я т о н е е ималдеца, u 6 
Кршкебци се жени за младата u хубаба 
Иба Хершак, родена едба през 1885 г., 
к о я т о обаче била католичка u 3a да мо-
же да се бенчае за Гундрум, 3а когото 
т о б а не бил прьб брак, преминала кьм 
православната църкба, както напра-
бил u самият т о й малко след к а т о се 
разделил с пърбата си жена. Нямали де-
•аа. но no бреме на Пърбата световна 
война бзели npu себе си Татяна, една 
о т племенничките на Фран Гундрум, 
ч и й т о баща бил на фронта. Момиче-
т о жибее npu т я х о т 1914 g o 1922 г. 
к а т о бсяка неделя задължително е во-
дено 6 католическата църкба о т ина-
че -,пргвос\а5ните" си роднини. 

Обладял много добре българския 
език no бреме на престоя си 6 Бълга-
рия, Гундрум се пребрьша 6 един о т 
най-изябеншпеза в р е м е т о си превода-
чи о т бьлгарски на хърватски. а П03-
н а н с т в о т о u значи т е л н а т а му корес-
понденция с Ибан Вазов прабят 6ъз~ 
можна поябата най-бече на негоби про-
избедения 6 Хърбатия. Превежда „Под 
игото" u „Казаларската царица", _Бай 
Ганьо" на Алеко Константиноб u още 
много по-малки no обем произведепия 
о т бьлгарски абтори. Кореспонденци-
я т а между Гундрум u 63306 е иенен до-
кумент 3а творческите замисли u pe-
ализации u на дбамата. Ибан Вазов е 
бил изк.\к)чите.\но интересен 3а хър-
б а т и т е no оноба бреме сьс свошпе ро-
долюбиби т б о р б и u антитурската на-
соченост, к о я т о прибличала ч и т а т е -
л и т е , за koumo турската сила бсе още 
би.\а пресен спомен u непосредстбен 
сьсед през 7 0 - т е години на XIX 6. След 
излизането на _Под игото" 6 България 
романът беднага е преведен на някол-
ко европейски езика, к о е т о подтиква 
u Гундрум да го пребеде на хърбатски. 
Иска разрешение о т Вазоб u maka през 
1898 г. 6 Крижебци е предстабен пре-
ведения роман. 

Оснобател, председател u член на 
редица дружестба - пебчески, плани-
нарски, лекарски, академични, ucmopu-
чески, книжобни, т е а т р а л н и - д -р 
Фран Гундрум р а б о т и а к т и б н о g o 
слгьртта си 6 Крижебци през 1919 г.. 
Погребан е 6 ц е н т р а \ н о т о загребско 
гробище Мирогой, 6 отдела 3а прабос-
лабни, поле 1, гроб № 87. 

Ако бьлгарин минаба през Загреб, 
може ga nocemu Мирогой u g a набести 
гроба на един голям приятел на Бълга-
рия, влюбен 6 българите u българско-
т о , к о й т о неуморно е раздабал енер-
гията, силите u знанията си не само 
3а напредъка на о б щ е с т б о т о . но u 3a 
раз8ит-аето на бь.\гаро-хърватските 
връзки. 

СВЕТЛАНА КАРААЖОВА 

ДНБВНИК 
(Продължава от 6 стр.) 

преднмството нн шю раждане, той 
все още остава с впечатлееието, че 
ни е батхо с близо цяло десетилетке. 
He прекалшме в уснлията си да го 
разубеждаваме. He е той единстве-
кият, който се заблуждаза на тази 
тема. 

Около обяд ва 21-mm неочаквано 
нн жашгг да се явим в секретариата 
на оогословския факултет към Се-
рафикум: хърсел нн кандидат, же-
лаещ да разработи докторска днсер-
тация на тема Павел флоренсжи и 
Томас Мертон. Свен Бенеке идваше 
от универсктета в Мюнхен, където 
оеше получил мастерска степен. Из-
брал вн след като лроучил внима-
телно ежегодните л етописи на Се-
рафикум, хъдето става въирос съ-
що за нашата продукция и научна 
дейност ирез годината, включая та-
зи в България. Ще пише на немсхи, 
с надеждата да приключи ве ио-къс-
но след две годики. Ще кшггактува-
ме най-вече чрез нвтервет н е-ман-
лова кореспоцщенцвя. Само вакрая 
разбрахме, че оознава Стефка Мн-
хел от вапшя екип, но не беше сигу-
рен далн ■ тя сн спомвя за вего. Дру-
гарят му пък, Ннкояас Карагунис, 
конто го придружаваше, бил родом 
от Серес ■ се съмнявапк, че може 
бн потеклото му е българсхо. Той 
пгък разработва тема за отношени-
ята между Рим н Константинопол 
п р е з н я к а к ъ в пернод о т време . 
Страпгао желаят и двамата да по-
сетят Боянската вя твърднна ня-
кой ден. Следобеда се явихме точ-
вк» вавреме в посолството ва Р. Б. 
за насрочена там среща, само за да 
разберем: а) че събеседвякът вя го 
нямало, б) после че не отговарял, 
в) че можеяо ■ да дойде г) нмало 
ли нещо да предадем за него? С дру-
гн думи -положевие от края на мав-
дат, когато едвя се готвят да сн 
тръгват, други се готвят да гн за-
меспгг, като вжто едшгге, вято дру-
гнте ги е еня за имиджа ва Бълга-
рия, особено за иред сьнародници-
те в чужбина. 

В петък съумяхме да вместнм 
многожелано посещение на нзлож-
ба спортретн на 43-ма павя от XVI 
до XXI век, под вадслов Papi in posa 
(Папн оозират), за която се говоре-
ше опце предн отпгьтуването ки през 
месец ноември, а сега беше вече пред 
закриваве. Какво видяхме н научих-
м е ще четете в следвапщя брой в 
рубрика Абагар вя гостн. Междув-
ременвю ще уточнмм, че ва мястото 
ползвахме богатата информация на 
■зкуствоведката от нашия екнп 
Анета Шишманова-Риналди, специ-
ално обходила експоватите още пре-
дн да се явим ние, с цел да сн наое-
лежн подробяости, достойня да бъ-
дат нзтъкватн прн огледа на кар-
тнните н скулшурите на теза нео-
бикновеяи мъже. 

Щ е признаем, че огледа на папс-
ката нзложоа ни се усладн толкова, 
че два двм по-късно, последния ден 
ва месеца, приехме поканата на сь-
пщя гкд да посетнм кзложоа ва го-
лемия фревски ексиресионкст Едгар 
Дега, вече пред закриване. Прнла-
гаше експовати от всички жанрове, 
ползвавя о т художнижа - скици, 
снимки, пастели, масла, малка плас-
тика, с известните балеривя н коне 
в поза и в .тзюкенке и десеткигге жн-
ви сцевя от ежедневння жнвот в го-
лемня град. Междувременво прниж-
даха е-майлови пославяя от витош-
ката вя база за премеждия, които в 
продължение на 24 часа са я вревър-
валн в нан-важен самарянски цункт 
на Западните Балкани. Няма да съ-
общаваме подробвости, които биха 
накърнилн здраво усвоевото абагар-
ско смирение ва сътрудннцвте вя, 
толкова повече, че ние самнте яя-
махме никаква заслуга за станало-
то, а напрстив, като викога, врез съ-
щото време се наслаждавахме ва 
светска художествева продукция. 
Просто нн стана съвестяо. 
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In Memoriam 
МАРИЯКОЕВА 

(ТОДОРАЛЕКСАНДРОВА) 
(1920-2005) 

Дъщеря на боебодата Тодор Александроб, когото т я даже не 
помнеше Зазуално, Мария носеше, е с т е с т б е н о u скромно, т е ж -
к о т о бреме на и м е т о а гена на национадния героа u през _с ьглг-
шенско", а през т о т а л и т а р н о Зреме. както u през годанате на 
възстановяващата се демокрация. След к а т о се запознахме с 
нея през 1990 г.„ когато ни гостува 6 Довя Абагар 6 Рам, т я не 
пропускаше ншпо абагарска сбарка, н и т о абагарски т е к с т : че-
т е ш е Зестника ни go последно, u го комешпираше с нас a c дру-
га. И м е т о a cmoa nog важни т е к с т о в е в нашия вестник - рядка 
праЗалегия за здалък брой (no (читатели. Счаташе uu за аскре-
Ш1 праятела на каузата, за к о я т о беше осиротяда едва чепш-
рагодашка точно npegu 80 годшш. И остава 6 кръга на абагарс-
к о т о ни семеаство, въпрека раздядата в т о в а начало на 2005 г. 

ЖБНИ ЗАИМОВА 
(Гена Георгиеба) 

(1917-2005) 
П ъ т а щ а т а на сагурно са се кръстосвади, без обаче да сме ое 

познава.\и/наразлачнаишранаидъажанапоБожаясвя1пв11та-
лия, САЩ а другаде, когато, 3 продължение на полобан Век. жа-
в о т ъ т на протичаше на Запад. Щршш о т б а т а е т о й - поете-
са, певица, рододюбка - на бяха извеспши наа-вече чрез общия 
на праятел Храсто Огнянов. Тоа бе u Занобнакът, за да се за-
познаем с нея „лаце 6 дице" през 1996 г. О т т о г а в а Жена не про-
пускаше н а т о наши срещи, н а т о броеве на вестнака. Вземаше 
д у м а т а а рецшпираше свои стахове на наши колокваума. Пра-
веше на забележка, когато броеве UAU покана закъсняваха. За 
последно ни се обада no Коледа: ackaaie npouika, ако с нещо на 
бида засегнала. Същото направала с много други хора в стоди-
ц а т а . Сега разбараме, че бало астанско прощаване, последно 
сбогом. И на новия са адрес, т г м горе, ще получаба 6. Абагар -
отвъдзвездно азданае. 

Грешки като гафове 
Някой не си е свършил работата i новата ни рубрика „Епопея на заб-

при офорнлението на последния равените".Дьлжимизвинениенаге-
брой: пропуснато е заглавието на I роя Павел Куков. 

Абагар на пости, предпостно_ 

ABAGAR 
Bulgarian Catholic Magazine 

Year XIV, Number 2 (158) February 2005 
COVER: XXXV International Colloquium Abagar 
DOCTRINE: Latest Development of Church 

Doctrine on Peace and War 
RECENT HISTORY: An Attempt at Sizing-Up 

Orthodoxy and War 
PROFILES: Being a Curate at 80: FT. Assen Jakov 

Genov; A Creation Doctor in Bulgaria: Fran 
Gundrum (1856-1919) 

OUR RUBRICS: Abagar Paying Visit. Humbly 
Speaking. In Memoriam. Our Diary for January. 

При последния енциклопедист 
Ako Bu натегне мисьлта. че 

3 цьрквшпе днес-кяма начин да 
се срешнат хора с ВъзВишени 
културни интереси. п о с е т е т е 
В скромното му жалише на ул. 
Раковски 27 3 ПлоВдиВ, партер-
но помешение, о т е и ХраБър 
Маркоб. героя о т новата ни 
рубрика Елопея на забравенате 
(Bu* бр. 12, 2004). 

He Бяхме се явявали т а м о т -
npegu поВече о т десетина го-
дини u беше наложително да 
приемем наопойчиВата му по-
кана npu последното ни noceuue-
ние В Румелийската аполииа на 
5-6 януари. Прие ни наистина ка-
т о дългоочакван гост . дошъл 
не да гостува на лласа. а г о т о в 
даслуша набранатамъдрост йа 
90-годишния енииклопедист. 
Професионален филолог u ма-
тематик, систематично под-
готвен теолог u философ, Веш 
В литургиката , и с т о р и я т а , 
хронологията, краебедстбото. 
географията, астрофизиката, 
свидетел и изповедник на Зяра-
т а no Време на голямото гоне-
ние no Време на черВения режим 
у нас, т о й жадува да предаде на 
бъдешите поколения кВинте-

сениията на с в о е т о търсене. 
сьзериание u жшпейски onum. 
Вадеше из чекмеджета u раф-
т о в е машинописни рькописи на 
сВои произВедения, коато реде-
ше т о м след т о м на масата. 
докато не се преВьрнаха 6 гра-
мада. Аесетина подобрени Ва-
рианта на неговото предложе-
ние у. Вечен Всемирен календар-, 
ш е с т т о м н а АВтобиография, 
о т родовата история В КосоВ-
ското селише ЯнеВо през XIX 
Век go 1957 г., с най-качеотВе-
н о т о описание на католически-
т е npouecu през 1952; няколко 
Варианта на т е м а Чарчградски 
служебник. подготВен no начин 
да бъде пълноиенно ползВан о т 
католиии u правослаВни В Бъл-
гария; о с е м т о м е н Проект $а 
Всемирно единомислие и Все-
мирно единодейстВие. Всичко В 
cSupuieH Bug 3а пълно цздание на 
т р у д о в е т е му, с прибавени по-
казалии на идлена, м е с т а u засег-
нати предмети за лесно полз-
Ване u консултиране. 

Няллахме нито Време да из~ 
слушаме докрай мислоВния по-
т о к на сьбеседника ни, нито ду-
шевна енергия да се изкажем no 

плодоВете на половинВекоВния 
му т р у д . Едно разбрахме, как 
npu т о з и чоВек ерудииията, 
черпенаот много изВори, и onu-
т ъ т , преминал през най-наже-
жените огниша на жиВота, Ве-
че са се споили В духа му като 
едно системно организирано 
тяло - една Визия, една култу-
раза чоВека u Вселеката. kakBa-
пк> рядко се qseuia. U nak т ъ р -
сеше ноВи опорни точки, пак 
пледираше да бъде разбран u 
подкрепен. Подпрян на тояжка-
т а си - излизаше за прьв път о т 
меогии - ни придружи go след-
Вашата qpeuia no оживени ули-
uu, през u срешу трафика, go 
т е ж к а т а ограда на катедрала-
т а , издигната т а м като че ли 
хем да пази, хем да дели свеше-
но о т сВетско, оВие о т кози, 
фарисеи о т митари. Аокато 
Все оше дьлбаехме Всемирни 
системи, изскокна о т страни-
чен някакъв Вход служителка 
или клиентка на храма u може 
би учудена, че ое баВим т а м т ь й 
_6езделно" з* нея, другарски за-
numa: _Кого тьрсите?" .Сльние-
то"- отгоВори мъдреиът. _Са-
м о слънцето". 

Е С 
Да обичаш жмвота... на д р у т я 
Пред трудния избор между собствения си живот 

или този на детето, което носела, доцент Рита Фед-
рици взела страната на неродения още Федерико. 
He приела да бъде обльчвана за отстраняване на 
рака, обхванал матката, и три месеца след ражда-
нето на третото си дете на 25 януари т.г. била прид-
ружена с молитвата на цялата енорийска общност 
в отвъдното. „Все едно - казвала - да избирам меж-
ду другите ми две деца, за да спася себе си". Такива 
случаи все по-често се повтарят в този материа-
листичен наш свят, като вселюбиви майки приемат 
да жертват собствения се живот в полза на този на 
нероденото си все още дете. Нерядко това са кул-
турно просветлени и зрели жени. Явлението зачес-
ти след като преди близо 40 години стана известен 
случаят с Джанна Беретта Молла, посрещнала 
смъртта, когато била на 39 години, за да позволи 
на четвъртата си дъщеря Джанна Емануела да вкуси 
от живота, който „майката Кураж" й беше завеща-
ла. През 1994 г. настоящият папа я канонизира Ka
ra блажена, а през 2002 -като светица. 

С абагарска иасоченост 
Месечното издание „Свети франциск", орган на 

едноименната базилика в град Асизи, отбеляза 85-
ия си рожден ден на 25 януари с крьгла маса в 3Жьл-
тата зала" на италианския сенат в Рим. Списание-
то, което през годините е предпагало също теми от 
български интерес, както и такива с българско ав-
торство и в частност абагарско, като царската сват-
6а през 1930 и погребението на царица Йоанна през 
зимата на 2000 г., подвизите на редица франциска-
ни-бьлгари следвали и служили на светмя хьлм, се 
представя в нов формат и с нови рубрики. Увели-
чава се снимковия материал, разнообразява се те-
машката с акцентм в посока на отдалечените от ре-
лигиозната цдеология и практика. Дванадесет спон-
сори предлагат рекламата си на страни циге му, сред 
които кабинетът на италианския премиер Силвио 
Берлускони. Сред авторите и редакторите се четат 
имена на абагарски колеги и студенти. 

Меча услуга 
В брой 3, 2004 г. на англоезичного сп. 

Window to Bulgaria, спонсорирано от 
МвнР и разпространявано по линия на 
дипломатическите ни представителства, 
рубриката Религия е с акцент БКЦ. Двете 
подписани статии, съответно, от Петър Ге-
расимов и Божидар Димитров, както и 
рубриютте за сестрите евхаристинки, ка-
толическите процеси и йерарсите пред-
лагат сравнително точна, но не и аюуа-
лизирана информация за катоЛическата 
общност и нейните структури в страната: 
след 1993 г. имаше ново преброяване на 
населението през 2003 г. с нови процен-
тм за вероизповеданията; в. Истина не бе 
възстановен през 1991 г.; папският нун-
ций от 2002 г. не е монс. Менини; еп. Пет-
ко е францисканец (крило конвентуалци); 
Ронкали в латмница е Roncalli; апостоли-
чески екзарх на английски е по-скоро 
vicar apostolic; родното място на сестри-
те евхаристинки е село Палюрци; причи-
ната южната католическа епархия да се 
тилулува Софийска, а не просто Пловдив-
ска е, че тя исторически и канонически 
продължава Софийската архиепископия 
от средата на XVII в. Пълен хаос се забе-
лязва във фаюологията на иначе богатия 
снимков магериал (еп. Христо Пройков в 
три кадъра, сестра Максимилиана Прой-
кова, кагедрали с погрешно наименова-
ние и разменено местонахождение, ма-
настир в три кадъра, с липсваща герои-
ня, въпреки че посочена в обяснението...). 
Ние изброихме до петнадесет фатални 
грешки. А вие колко? Някой не си е свър-
шил работата. Грешните държавни парич-
ки... 
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