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ДНЕВНИК 

фЕВРУАРИ 2005 
По Средиземноморието 

начал ото иа февруари е раз-
врьзката между зимата н 
пролетта. В Рим специално 
още ва първия дея се забе-
лязват цъфнали бадемн. a 
ден-два след това - ■ мнмо-
зата излива златннте си 
кадивди. He беше така тази 
година. Необичанните студо-
ве опг края на яиуари като че 
ли заледили всякакви мазтн 

(ПродъяжаВа на 2апрЛЛ 

Великден 
през постно 

бреме 
Парадоксът се надига пред очшпе ни „със страшна сила" 

през тоба лето Господне 2005. Когато на 27 март о т Рим отек-
не радоспшото „Христос възкресе^ прабослаВншпе ни братя 
(a u шточнообрядншпе катодещи) ще пеят покаятелния кон-
дак на Втора поспша неделя: --..съдът е пред вратата: зато-
ва, да станем ни, които постиж, да принесем сълзи на разка-
яние...". Разликгта помежду ни тази година достига апогея 
си о т 33 дни u прави разделението най-фрапантно за близки u 
далечни, кошпо с прабо се mimam „Нимае раздеден бъзкръсна-
лия Христос?" (Виж Първо посдание go Коришшти 1, 13). 

Свързано с Зече сложнатг календарна игра на слъкчевото 
u лунното летоброеке (пролетно пъднолуние), регулиращи съ-
ответно недвижидоите (свепшите) u двджшшше (неделите) 
празници на хриспшянската църква, различието бе подсиде-
но, когато през XVI Зек на Запад бе npuema григорианската 
реформа. изместила годишшш цикъл с десет (днес бече 14) дни 
напред u заместила предишната юдианска (I Зек npegu н.е.), 
която все още се спазва на Изток, поне що се отнася go дви-
жшодте празшщи, сред кошпо е u Възкресение Христобо. 

За щастие раздразншпеАното обстоятедстбо не представ-
лява претекст за дълбок верски спор между сьответншпе ни 
църкви, а по-скоро дава побод за съблазнение о т страна на 
шюверци u ameucmu, кошпо не могат да сьумеят разногдаси-
е т о no u 6 деня на най-великия ни празник. 

О т години стои на дневен peg едно предложение на Светия 
престол да бьде уеднаквен деня на Пасха шака, както бшса 
решили правослабните църкби. Въпросът е бид постабен не-
кодкократно на известншпе междуцърковни срещи в Родос u 
все отлаган go сбикването на някакъв бъдещ всеправослабен 
синод... 

Дотогава ще тъгуЪзу.е. като през nocmu, no загубеното 
едииство? Въпреки Възкресениепю! 

ПАРАДОКС1/1 

SEDE VACANTE при sede plena 
Повторното настаняване на 

Светия отец в болница в края 
на февруари (на когото поже-
лаВаме бързо заВрьщане на оби-
чайното муработно място ВъВ 
Ватикана!) за пореден път да-
де повод за дебат в публично-
то пространство, до колко той 
е в състояние да управлява 
най-голямата християнска цьр-
ква - единствената със светов-
ни размери и милиардно член-
ство, с високи проценти на 
всички континенти. Журналис-
ти. кореспонденти-ватиканис-
ти, политолози и гвополитици 
са в предизборна папска трес-
ка„ каго че ли цьрквата вече се 
намира не в положение на 
sede plena, с действащ титуляр, 
а на sede vacante, овакантена 
или „овдовяла" на вьрха. 

Канонично папско 
приемничество 

От каноническа гледна точ-
ка, сиреч предвидено от кано-

ните, това става само при 
смърт на действащ папа или 
при дсброволното му оттегля-
не от власт (абдикация). В ис-
торията са познати и призиа-
ти само два такива случая. 
Първият е този с папа Целес-
тин V, останал на папския трон 
само пет месеца от 15 юли до 
13 декември 1294 г.„ когато ре-
шил да се върне в отшелничес-
ката килия, от където беше 
тръгаал, и да остане там до 
края на живота си две години 
по-кьсно. Съвременниците му 
не приели драговолно тази 
смяна на папския трон, а ве-
ликият Дакте Алигиери го жи-
госва като еталон на мекуша-
вост, липса на характер и 
нравствена блудкавост, който 
не заслужава да бъде приет 
дори в ада (Ад, Песен III, 59). 
Вторият случай е този с папа 
Григорий XII (1406-1415) сдал 
властта на 4 юли 1315 г. пред 
отците на Константския събор 

(1414-1418, в него участвал съ-
що Григорий Цамблак) с цел да 
улесни избиранелго на нов па-
па, способен да обедини раз-
делената тогава цьрква между 
трима спорещи папи. 

Исторически казуси 
По-малкс извести са слу-

чамгге на папи свалени прину-
дително or власт или поставе-
ни в положение да не могат да 
упражняват функциите си. 

Въпреки че подобни случаи 
не са предвидени в съществу-
ващото каноническо право, 
навремето ситуацията е била 
изправяна с избор на нов па-
па, въпреки съществуването 
на легитммен титуляр. Канони-
чески и еклезиологически та-
кова приемничество се обяс-
нява с предполагаемото доб-
роволно сдаване на властта от 
страна на папата в затрудне-
ние, осъзнал нуждата да осво-

(ПродьлжаВа на 8 стр.) 

Нова книга на папата 
В края на миналия месец, малко преди папата да бъде наста-

нен повторно в римската болница Джемелли. 6е представена 
псх^ледната му авторска книга. петата от поредицсгга издадена 
по време на четвъртвековния му пангтификат, и то извън внушител-
ната вече продукция от папски послания, енциклики, слова, из-
пьлващи десетина тома и няколко хиляди страници. 

Книгата е озаглавена Псвиет и идентичност. Розговори на 
ръба на две хилядолетия и съдържа беседи на Светия отец с 
двама стари приятели философи Йозеф Тишнер и Кшищоф Ми-
халски. гостували му в ляпнгапга резиденция Кастелгатдолфс през 
пролетта на 1993 година. От специален интерес е частга. в която 
се коментира по атенгата срещу живота на Светия отец на 13 
май 1981 г. От изнесеното ставапг ясни няколко неща, коиго не 
са без значение за установяването на истината и за тьлкуване-
то на епизода както от страна на Светия отец. така и от страна 
на атентатора. 

Детайлите на събишето са предсму,ени секуцда след секун-
да. така както са били преживяни от папага и от неговия секре-
тар, днес архиепископ Сганислав Дживиш. пряк свидетел на по-
кушението. 

За отбелязване е убеждението на папага пьрво, че опгентспът 
е бил в резултаг на по-широк заговор и второ, че спасението му 
не е било без намесага на ,някой" отклонил свишетраектормя-
та на смьртоносния куршум. Удивителното е. че атентаторът в свои 
изказвания. включигелно и пред Светия отец по време на памет-
ното посещение в римския заговор по Коледа 1983 г.. също ос-
тава силно озадачен. как е станало. че папата оцелял. До днес 
той счита себе си капго елемент от една мирова игра. свьрзана 
с края на света и идването на антихриста. 
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ДНЕВНИК 
(ПродължаВа от 1 стр.) 

no стълбове и клояи за не знам кол-
ко допълнителни дни илн седмици. 
Започват обаче слънчеви дни и сигур-
но природата тръгва към по-добро. 
Уверихме се в това на 2-ри, когато 
предприехме шгьрвия кръг в района на 
Серафикум откакто сме се прибрали 
в римската ни база преди десетина 
дни. Използвахме обаколката, за да 
налникнем в ателието на приятеля 
Джованни делл Унто в парка иа ма-
настира При трите нзвора, лобното 
място на св. ап. Павел. Там обикно-
вено откриваме мяого спецналяите 
сувеиири, каквито само родннте ни 
абагарцн получават при всяко яаше 
завръщаие. Уви, този път няманю ни-
що ново, а и няма вачин да дочакалие 
другите в края на месеца. Тежкнте 
снегове затрупалн внтошкия ни 
склон, както научаваме от десеткнте 
ежедневни е-майлови контакти в БГ, 
са вече непоносими за екипа ни там и 
определеяо се нуждаят от нашето фи-
зическо присьсгвие на ледения фроят. 

Рано сутрянта в четвъртък звъ-
нят от бТВ-новините с молба да се 
зкдючим в предаването нм no въпро-
сн за здравословното сьстояняе на па-
пата. Току що бяхме надяналн одеж-
ди за лредспмпцата служба, но все пак 
успяхме да яредоставнм най-навре-
мепяата н непокварена информация 
достигнала до нашите медии тези дии 
по случая. Почитатели незабавно ян 
звъннаха, за да ни уверят в изключи-
телното качество яа нредаването. 
Другн сигурно са се смутнлн. 

За съжаление бюлетнн Абагар 66 
беше вече готов н не можахме да 
включим сред плюсовете на абагарс-
ката яи антажираност лрез сезона 
яоследната новина, тьй като той то-
ку пю тръгваше no предопределеннте 
си маршрути до внсоките етажи. Сле-
добеда бяхме във Ватяканския дом на 
яредседателя-основател на фондация 
КЕф А за възпитаване чрез нзкуство-
то, мопс Патрицно Бенвенутн. На свой 
ред той ни бсше уредил среща с д-р Бру-
но Комнто от CNR, нталианския аиа-
лог на БАН (обаче оез ^кадемицн^), 
слецналност екология. Проявява спе-
циален иптерес към проблемнте на 
околната среда в нашия регион, с наб-
ран опит в северната ни съседка no 
проект Ninua. Оказа се, че има добря 
нознанства съпи> в кашата страна. 

Разнасянето на бюлетин Абагар 
продължи в събота. Някои българс-
кн адресатя ще ск го получат по ва-
тнкансккте пощенскя маршрути. В 
Радио Ватнкан ни яосренщаха като 
незалязващ назнтел на положнтелння 
имндж на българската редакпия no 
света, сьздаден по време на четвърт-
вековното нн кормуване на папската 
медня (1966-1991), вънреки че рядко 
стъпваме там, а още по-рядхо се вслу-
шаме в българоезнчните й предава-
ния. Четем обаче кнформацнята му, 
преливапка свободно но страннците на 
офицноза Истняа-Veritas. 

В неделя с вълвение нзслушахме 
лосланнетонаСветняотецотболннч-
яня му одър no обяд. и получихме 
страдалческата му благословня. Са-
мо тогава решихме да идем на среща-
та в веназования клуб „Енрнко дел 
Белло", сьздаден от сестрнте му и по-
читатели от Вечния град в заведение 
недалеч от базата ни Серафику м. Ко-
гагосепоявихмеосновнотоядросебя-
ха вече събрали и си пиеха кафето: 
Лндня н Марчелла дел Белло, Евге-
ния (пон)Мотева-ферретти и внучка-
та й Елена ферреттн. Мяого искаха 
да знаят какво става с наметника яа 
Енрнко в Боянското гробшце, където 
почнва от декемврн 2002. Енрико дел 
Белло (1927-2002), както сме писали 
няколко пъти на тезн страннци, ста-
на нзвестен сред българнте като лат-
риот, общественик н закрнляик на 
българскнте емигранти на Запад, a 
накрая ръководеше сьщо българска-
та лнга за правата на човека, днес 
възстановена в Българяя с председа-
тед проф. Ивая Шалев. Уверихме ги, 

(ПродължаВа на 3 стр.) 

E n o n e s i н а з а б р а В е н и т е 

Отец g-р Ибан Софраноб 
(1923-1997) 

На 26 декември се навършнха седем 
годнни or смъртта на Иван Софранов, 
виден църковен деятел сред емигра-
цията в продължение яа половин век, 
историк, хумаянтарист, духовен сьвет-
ник и реален двигател по делото за ка-
нонизнрането ва блажеяи епископ Ев-
гений Босилков. Да си сномннм за He
ro при честването на седмата годиш-
нина от нрославянето на блажени епис-
коп Евгений Босилков на 15 март 1998. 

Роден през 1923 г. в банатското се-
лище от градски тип, Бърдарски геран, 
Белослатинско, съвсем малък попада 
под обаянието на бъдещия мъченик Ев-
гений Босилков и с негова препоръка е 
приет в нисшата духовна семинария 
първо в Свищов, а после в Русе. През 
1939 г. е проводен за по-нататъшно обу-
чение в манастирските школи на отци-
те пасионисти в Белгия и Холандия. къ-
дето две десетилетия по-рано беше след-
вал и патрона му Босилков. Непосредс-
твено след ръкополагането му през 1952 
г. той направи следващата стъпка по 
маршрута на същия, постъпвайки в 
Папския източен институт в Рим, също 
следвал там през 20-те години. Тогава 
и се оретнахме за пръв път. Ще е било 
през дните, когато Босилков и тримата 
му друтари, осъдени на смърт на 3 ок-
томври същата година, чакаха екзску-
цията си в Софийския затвор (11 ноем-
ври). Вестта за краят им, като Демок-
лиев меч, тежеше над нас близо четвърт 
век, докато не бе поднесена като глава-
та на Кръстителя от Тодор Живков на 
посещение във Ватикана през 1975 г. 

Междувременно Софранов беше 
дипломирал с дисертация за Цариград-
ската уния (1860), все още цитирана с 
респект от историци на Изток и на За-
пад, преподава история в Богословска-
та школа на отците пасионисти във Веч-
ния град и силно се беше ангажирал в 
социалната помощ за многобройните 
бълтарски пол итически емигранти, гра~ 
витиращи около италианската столица. 
За тях издаваше сп. Църква и Култура с 
определено висока амбиция и значител-
ни постижения за духовния живот на 
българската колония в Рим. През под-
готвитед ния период на Втория ватикан-
ски събор (1960-1962) той бе ангажиран 
с набирането на документация, касае-
ща източно-обрядните католически 
църкви. 

В р е д ш щ т е 
Пръв се притече в отговор на апела, 

отправен към всички български духов-
ници на Запад. да се вюпочат в редици-
те на мисионерите сред българите, от-
правен от наше смирение като новоназ-
начен Ватикански визитатор за бълга-
рите в чужбина (1966). Остана в екипа 
ни до прекратяването на службата в 
края на 1992 г. Докато ние се занима-
вахме с глобалната политика на инсти-
туцията, Софранов им аше компетенция 
първоначално за дейността ни в Рим и 
Италия, иосле (от началото на 80-те го-
дини) за Централна Европа. На едното 
и на другото място той успяваше да съ-
бира значитслни групи сънародници на 

нациояални и църковни чествания. Па-
метно остана отбелязването на 24 Май 
в Рим през цялото време на червения 
режим у нас, когато техните прояви око-
ло гробницата на св. Кирил в Сан Кле-
менте просто бледнееха пред нашите. 
След промените отец Софранов реши 
да премести тежестта си в България, по-
емайки овакантения пост към ма-
настира в Царев брод. край Шумен, от 
където ръководеше широка мисионер-
ска дейност в други части на Никопол-
ската епархия. През лятото на 1992 г. 
получи лек инсулт. което му каложи да 
отпътува за лечение в Холандия. Оста-
на там до края на живота си, втория ден 
на Коледа 1997 г. 

Каузата наБосидков 
Най-голямата заслуга на Софранов 

беше обаче стимулирането на каузата 
по канонизацията на своя учител и ку-
мир Евгений Босилков. Работата по нея 
започна практически с вестта за жесто-
ката присъда от 1952 г. Оттогава той съ-
бира материали за живота и съдбата на 
мъченика. Събираше Босилкови писма 
и всякакви следи на Босилков по мес-
тата, където беше живял, спомени на 
хора, срещнати от него в България и в 
чужбина. Особено ценни се оказаха ня-
кои български емигранти, намерили 
убежище на Запад, както и двама аген-
ти на ДС - имената им са посочени чер-
но на бяло в документацията. Агентур-
но единият се наричал Правда. Чрез пъ-
туващи българи успя да изтръгне дос-
татьчно информация, съществуваща в 
България - пристигнаха също няколко 
веществени доказателства за мъчения-
та, на които беше подложен в затвора, 
като окървавената му риза, често на по-
каз днес в наши църкви. Успяла да я из-
несе с голям риск сестра бенедиктинка 
на служба в Италия. Около началото на 
80-те години събрания материал предс-
тавляваше нещо като осемтомна енцик-
лопедия за житието и подвига на уби-
тия епископ. Тогава назря идеята да се 
пристъпи към същинския процес за ка-
нонизирането му. За целта трябваше да 
се подсигури материална база, екип, 
офис н да бъдат оформени няколко ка-
нонически предподставки, необходими 
за отпочването на процедурата. Главна-
та пречка очевидно, беше как да се пре-
одолее ненавистта на режима, като се 
очакваше, че ще реагира жестоко сре-
щу представителите на църквата в Бъл-
гария. За това решихме да изтеглим от 
тях всякаква оттоворност за оформяне-
то на процедурата, а ние самите да пое-
мем ударите на властта като виновни-
ци за станалото. Това стана възможно 
с подкрепата на една централно-итали-
анска епархия, тази на Урбания, в реги-
он Марке, която прие да създаде специ-
алния духовен трибунал за първоначал-
ното разглеждане на казуса дали егшс-
коп Босилков е бил погубен заради своя-
та вяра или заради някакви негови по~ 
литически, икономически и други прег-
решения. както твърдеше мотивиров-
ката кьм присьдата от 1952 г. Офици-
алното откриване се състоя при голямо 

стечение на богомолци и в присъствие-
то на малък брой българи от емиграци-
ята в катедралата на град Урбания на 
25 октомври 1985 г. Официално бе обя-
вен състава на трибунала, с председа-
тел епархийския архиерей архиепископ 
Уго Бианки, постулатор (адвокат) ad 
hoc отец Софранов, нотариус монс. 
Кристофоро Кампана, и други членове. 

Тъй като отец Софранов беше вече 
събрал необходимия материал, проце-
сът тръгна с голяма скорост. До края 
на годината бяха изслушани достатъчен 
брой свидетели и нотариално заверени 
голям брой документи, като оставаше 
трибуналът да се ангажира с мнение по 
поставения въпрос за подвига на мъче-
ника, а документяте да бъдат препра-
тени до по-горната инстанция във Ва-
тикана, която на свой ред да я предос-
тави на Светия отец папата за крайно-
то решение по канон изацията. 

Тьмншпе CUAU 
Междувременно обаче тьмните си-

ли не кротували, българските епископи 
били привикани в комитета по култо-
вете, където един пооеснял директор уд-
рял с юмруци по масата и крещял, че 
сме искали да подновим втори процес 
Антонов срещу България, и не знам 
какво още. факт е, че по Нова година 
1986 г. ни бе предадено писмо от Вати-
канския държавен секретариат всяка 
процедура по процеса да бъде отложе-
на за когато му дойде времето. Док-
ладва агент Борисов, проводен в Рим, 
за да опипа ситуацията, че нещата тръг-
нали добре: процесът е спрян, трибуна-
лът разтурен, честта на режима е спа-
сена. Имало - пише - едяа малка под-
робност, т.е. Елдъров и особено Софра-
нов не мирясвали. 

Малкото камъче обърнало колата на 
режима. Тричленна делегадия бяхме 
приети на 10 януари 1986 г. от Ватикан-
ския отговорник за канонизирането на 
светиите, кардинал Пиетро Паладцини, 
който като изслуша протеста ни срещу 
наглостта на режима, изрично ни увлас-
ти да продължим спокойно работата си 
под друга форма - не като процес, а като 
клетвено изслушване на свидетели и за-
веряване на документи по делото, тъй ка-
то от канокическа гледна точка това би-
ло равностоен път към канонизацията. 

Когато настъпиха промените, проце-
сът тръгна отново в обичайните кано-
нични релси - накрая и със съгласието 
на престрашилия се ресорен епископ. 
Останалата работа, вече съвсем лека, 
попадна в ръцете на други радетели. 
Други обраха лаврите на първия в све-
та успешен процес за канонизирането 
на мъченик от времето на болшевизма. 
За последвалите у нас и другаде беше 
вече станало съвсем лесно след като 
първият беше направил пробива. Босил-
ков бе канонизиран на 15 март 1998 г. 
Духовно щедър какъвто си беше Соф-
раиов, покойник от 80 дни, сигурно ще 
да е ликувал. А може би си е повтарял 
стяха от Вергилиевите „Георгики* за 
пчелите: non vobis mellificates apes... Един 
onumea жияото - друг меда. 

С българско звучащото име „Лев"" е известна главната 
ватиканска книжарница на площад Свети Петьр, само на 
25 метра разстояние от фасадата на най-известната цьрк-
ва в света - базиликата Свети Петьр. Името е съкращение 
на по-пълното й определение като Libreria Editrice Vaticana 
(Книжарница Ватиканско Книгоиздателство). Всъщност тя 
бе създадена преди 20 години по нареждане на настоящия 
папа и носи името му „Международна книжарница Йоан Па-
вел II". В новия си вид тя бе осветена след основен, но ус-
корен ремонт, на 7 февруари от Ватиканския държавен сек-
ретар кардинал Анджело Содано. Днес тя разполага с 90 
квадратни метра площ за излагане на около 6 000 тома из-

брана цьрковна книжнина, главно издания на ватикански-
те отдели и папските научни и културни институции, но съ-
що продукция на главните католически книгоиздателства 
по света. Годишно преминават пред етажерките й около 
половин милион любители на печатното слово, над 40% ту-
ристи от много страни. Последният ремонт е подобрил спе-
циално осветлението на рафтовете, което насьрчава пре-
листването и консултирането на книгите преди да бъдат ку-
пени. Нерядко се откриват ценни ватикански издания, да-
же такива от антикварен интерес, които е невъзможно да 
намериш другаде, и също се предлагат редки книги с нама-
лени цени. 
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Горното е отгобор. Реплика на ед-
на продължила през годиншпе u незаг-
лъхнала, бъпреки обстоятелствата, 
привързаност на Верншпе към техния 
nacmup. В процеса на даване на обич ви-
наги шла две страни, а за да започнем 
о т отгсбора, ни предшвика личност-
т а на дядо Методий Стратиев, апос-
толически екзарх 6 оставка om gecem 
годшш. 

Отидох т а м неподготбена. Трябва-
ше да пиша за него, а не знаех ншцо за 
живота му, освен някодко всеизвест-
ни факпш. Вероятно бе за добро, защо-
т о така се остабих да видя какВо 8пе-
чатлепие ще ми направи без да бъда 
предубедена u да се чувствам запозна-
т а с всичко, което ми каже. Тогава от-
говорите дмат особена сида u могат 
ga обърнат представите ти . По-къс-
но прочетох доста 6 специалния брой 
на АБАГАР (9 (44)/1995 г.), посвепшл 
всичките cu страници на оттеглящия 
се 6 заслужена почивка enuckon. 3a ga 
не повтаряме ще cu позволим ga очер-
гпаем накратко жшпейския му пъпь Ро-
ден в село Срем, Едховско, на 11 януари 
1916 г. u получава името Никола, учи 
първигае четири години 6 родното cu 
село. после половин година 6 Ямбол u e 
прехвърлен във Френския колеж в ПлоВ-
диб. Постъпва 6 семинарията на от-
ците успенци, през 1936 г. завършва ко-
лежа u заминава за Франция, където 
влиза в нобициат. Учи в Царшк u след 
седем години npecmou u обучение тавд 
се брьща 6 родината вече като ръко-
положен свещеник. за да отдаде всич-
ко о т себе cu за КатоАическата църк-
вав България. 

Преподаба фреиска литература 6 
колежа 6 Пловдиб, после п ь т я т вяу про-
дължава през енорията в Ямбол, къде-
т о го заспшгат арестите около Голе-
мия католически процес през 1952 г. Дба 
месеца престояба npu _смърпшите~, 
подложен на изтезания u разтшш, пос-
де е прехбърлен в Плебенския затвор, 
следба Аагера на смъртгаа 6 Белене, 
затвора в Пазарджик, kapuepume в С а-
моводене u Огняново. Тежьк денонощен 
mpyg u уншкения. Време, за което ни-
кой о т претърпелите не ucka ga cu 
спомня. а още no-малко ga гобори. Из-
лиза о т затвора на 31 декември 1962 г. 
u в първшпе часове на 1963 г. вече е в 
ПловдиЗ, а после отново отива в ено-
рията 6 Ямбол. В началото на май т о -
гаваишият владика Кирил Куртев го 
8uka 6 София да му каже, че е назначен 
за вдадика о т Папа Йоан Павел ХХШ, 
но бластите забавят реалкото му наз-
начение go 1965 г. В трудното за Църк-
вата време трябва да се бори u ga cna-
сяба каквото е оцедядо о т храмовете 
u о т душите на берните, разпръсна-
mu om cmpaxa u небшкдането на изход. 
И започба обикалянето на църквите u 

Дядо Методкй 
геройскшпе усилия заедио със cecmpu u 
младежи, koumo праща ua „mission", ga 
чистяЕп u нареждат храмовете, за ga 
се възроди потушеното u да се изрови 
о т пепелта въгленчето, което ga за-
пали нобия огьн. 

И успява, с помощта ua останали-
т е свещешщи, сьбратя u съратнииц, 
ga изведе Еатолическата екзархия go 
времето, когато след 1989 г. връща 
част ога имопште cu, започба да уреж-
да възстановяването ua иормалната 
работа 6 грижа за повереиото вяу ста-
до. През 1990 г. присъства за последеи 
пьт ua поредния Генерален синод ua ka-
толическите euuckonu 6 Рим u cu no-
дава оставката, но т я е npuema едва 
пет години по-късио, когато ua 5 сеп-
тември. деия ua ръкоположеиието му 
за владика (и точно 33 години сдед ка-
т о получава назначението cu без да мо-
же да влезе реално в длъжност) преда-
6а nocma ua сдедващия екзарх - Хрис-
т о Пройков, който да продължи дей-
ността с енергията u силите ua мла-
досттаси. 

Apxuenuckon Memoguu има u голя-
ма писателска дейност. Създава към 
1000 проповеди, част om koumo ca ш-
дадени в някодко книжки. Пърбата но-
си заглавие Д1ри извора" u с предговор 
о т архим. проф. Георги Елдъроб, което 
пък е отражение ua дългогодишното 
сьтрудиичество u доброжедатедство. 
Сдедват JMapua om Назарет" u JTIpo-
no6egue, a kamo спомоществовател има 
заслуги за появата на бял свят на kuu-

гата J Icmopumna на една душа" за жи-
вота на Малката света Тереза. 

Един om най-големшпе npuuocu ua 
apxuenuckon Memoguu e издаването на 
Служебиика om името ua ЕатоАическа-
т я Ккчяруия1 ошиечатаа ft Рдм пррч i ояг> 
г. Тоба е първият иовобъдгарски пребод 
о т църковиославяиски на източио-об-
редтппе служби. Сьздава се enapxuucka 
комисия, която се грижи за работата 
no текстовете, а вещото ръководство 
u ynopumocm ua дядо Memoguu довеж-
дат go успех започиатото деАо. Служеб-
иикьт е сьс забедежитедни полиграфи-
чески качества u е търсен gopu om ш-
точноправославни свещетщи. 

Ведро лице u лшого еиергия струи 
о т фигурата на почти дебетдесетго-
дишиия свещепик, запазил завидна за 
възрастта cu пъргавост. Миозииа мо-
гат да се възхшпят о т усърдието, с 
което u сега служи npu cecmpume кар-
мелитки u евхаристинки UAU дежури 6 
катедрадата. 

Добре е всеки npu равносметката в 
края на житейския cu п ь т ga може ga 
gage такьв смиреи отговор ua eguuc-
твеиия важен въпрос, касаещ не само 
опшошеиията между хората, но u om-
цошенията между човека u Бога, 6 kou
mo ga се поберат мъкшпе u pagocmma, 
страданието u щастливите ашгове, 
възходите u падеиията, за да се слеят 
в едно в простотата u красотата на 
усзешно извървения път: J/i. аз служих 
с обич..." 

СВЕТААНА КАРАДЖОВА 

ГОСТИ Н ГАР 

Дневннк. 20-21 февруарн. 

ДНЕВНИК 
(Продължава om 2 cmp.) 

че нмето му шшма да бъде забравено 
■ че ще се погрижим за паметта му 
щом се върнем в Бъшгария към сре-
дата на месеца. Стръвно се нахвър-
лиха възрастннте дами на последни-
те броеве на вестника, които им раз-
дадохме предн да се разяелнм. Особе-
но ги заивтрнгува закачката Introibo 
на стр. 8 в декемврийския брой на вес-
тинка, тъй като всички се бяха черку-
вали там като сьвсем млади девонки 
преди 50-60 годкни. убеденк, черазпоз-
нават в гръб героите от свямката. 

Рано на 7-ми ши пое Аиета Шиш-
мапова от вашия екип, за да ни за-
познае с най-престнжння адвокат по 
смесени българо-италианскн дела Ве-
селина Панова в офнса й в римския 
авалог на Бояна - квартал Париоли, 
недалеч от българското посолство. 
Няма да издадем темата на разгово-
ра, а само ще каякем, че вашнте инте-
реси във Вечния град са в сшурнн ръ-
це щом се заеме с тях тази ваша съ-
народннчка. Понеже нмахме вухда да 
сверяваме часовници с майката на 
Анета, проф. София Шишмавюва за 
кратко се отбнхме в дома им до вати-
канските стени с упикалната гледка 
към вуоола на Свети Петър. На об-
ратння пгьт към Серафикум като че 
лн късметът ни за деня се поразсеял 
н ето на 4-ия километър в колата ии 
се вбнва мощен мотоциклет. Първо-
начално не се съобразихме колко се-
риозно бшю произшествието, докато 
шофьори отстравя не ни дадоха знак, 
че на опашката си имаме тевекия -
грамаден двуметров мотоциклет се 
влачи след нас без шофьора си, 
изхвръкнал от седалката двадесети-
на метра зад нас Прекарахме близо 
трн часа на осемлентовня булевард 
сред студ, шум и полудял трафик, при 
сменшци се екипи криминална, град-
сха, пътва, финаисова, полиция. 

Прекарахме следващият ден из-
цяло в Серафн^м - не безцелно, ни-
то в изолация. Трябваше да довърш-
ваме кедовършенв отколе ваши дела, 
най-вече подреждане на бележкя, 
сметки, писма, но също пренасочва-
не на внсяпщ автажименти тук, и тави, 
сиреч в Българня. Сутрннта ни по-
търсн дългогодипшата домакиня в 
стария Дом Абагар, Антоанета Арма-
ни, с шюследннте развитня покрай до-
ма, където все още си запазваме ня-
кон права. А жъсно следобеда се поя-
ви имотння агент Карло Вентура. 
който двнжн някон нядш остатъчяи 
шггереся (в чужда полза) във Вечния 
град и околности. 

Сряда, нлн по-точно Пепеляна сря-
да. деият, който бележи вачалото на 
Велнките пости прн католишгге, сьс 
съответни богослужебнн практики 
(Внж коментар в предшшшя брой), не 
успя да пн задържк в римската ни ба-
за, както беше наше вамеревяе. След 
като приключнхме някои нашя зада-
чи в сянката на Ватикана, се откло-
nisxMe, уж за момент, в книжарнида 
Русия-Икуменнзъм, с надеждата да 
открнем ощекачествена книжнина за 
абагарското нн оокръжение със 
склонност да ползва богатата духов-
на съкровишнида на този език, при 
сьздествуващата за сега немотия ва 
българоезичните нздания. Притече 
вя се на помощ сьдържателят Серд-
жо Мерканпин, отколешен наш сту-
дент. а о тгоре ке само ни направи сьб-
лазнителна оферта за невероятио из-
дание в ограничен брой екзеяшляра 
Жмшше преподобнаго Сергия Радонеж-
каго чудотвориа. Мшшьтюри из.шие-
вого жития кониа XVI века, а нпнпа-
товарн с двадесегана екземпляра от 
агиографсхата класика на нашня про-
фесор от нреди половин век Иван Ко-
логрифов, Жшпия иаруаште светии, 
за раздаване на български (по)чкта-
тели. Докато си сверявахме часовни-
цнте, звъни непозиат за вас есеист, Ре-
нато Моретти, преминал от атеизъм 
към вяра в обкръженнето на фран-
цисканеца-капуцин отец Мариано от 
Торико. звездата на ирохождащата 

(ПродъяжаВа на 4 стр.) 
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ДНЕВНИК 
(Продьлж.аВа от 3 стр.) 

италианска тел евизия преди 50 годн-
ии, а сега в процес да бъде каионизit-
pan. Разпространява своите хо мезгта-
ри по телефона: въртиш номер 
0039068553750 и слушаш негови раз-
мисли по текущи проблемн. Днешни-
ят беше по въпроса за възможпия 
приемвяк на настоящня папа, в слу-
чай че поста му бьде овакантен. Не-
говият кзбраник бил фраициск II, 
днешно превъплъщеиие ва Асизкия 
светец отпредн 800 годнии. Потърси 
вашето мнение и добави щрихи от жи-
вота си. Похвали се с нзричвата бла-
гословия на сегавгаия папа, предаде-
на му писмено чрез по-късния кардн-
нал Крешепцио Сепе. Надяваме се 
един ден да се появи в рубрикяте пи. 

След междинната слирка в сграда-
та на Радио Ватикаш премииахме в ра-
йона на главната синагога, където 
имахме среща в дома на благороднич-
ката Аделе Сзшати-Бернарди-Попова, 
където трябваше да оставим юбил ей-
ната лупа Абагар 2004, като спомея в 
памет на съпруга й Валептин Попов, 
почннал през 2000 г., който редовно че-
теше вестника ни до последно. В Се-
рафикум пък подранила пи чакаше сь-
седката от стария Дом Абагар физкул-
турнстката Антовелда Папарусо-Джо-
ванначчи. по последни подробности 
около сделката за дома, с някои наши 
остатьчни права и задълження. 

На 11-ти, патронння празник на 
Серафику м-общежктие. „Света Бого-
родица Лурдска", а също 76 години от 
подписването на конкордата Италия-
Ватикан (1929-2005), неочакваво ни 
навести о-з. ген. Бартоломео Ломбар-
до. Получи спимкн от паметво за два-
мата съоитие отпреди три години, за-
едно с последння брой бюлетнн Ada-
rap с непокварена информация за 
България - общество, църкви, абагар-
скн прояви - както и покана за двете 
главни събктия от понеделнишките 
ни ангажиментн, конто следват. Ве-
черта прекарахме два часа с Москов-
скня камерен оркестър Magnificat, 
който е на турне в Италия н гостува 
на Серафикум, с изпълнепие на бога-
та програма западва религиозна му-
зика. Скъп подарък no случай патрон-
ния празник на дома. Създаде се у ии-
кална приятелска атмосфера. „Тези 
руснаци -споделяха помежду си пред-
ставителнте на двадесетте гостуващи 
надми от четири ковгпшента - бшш 
като истипски европейци!". 

В сьбота ни притеглиха към ра-
йона на Ватикана иови задълження. 
Главиото беше със служител на Тай-
ння ватиканскн архив силио за-
интритуван по (ве)тайни от абагарс-
кия. В продълженке на два часа се 
дебнехме кой колко ще издаде от по-
верените му храннлища. Накрая си 
разменихме кннжшша, като той по-
лучи също брой 66 от бюлетин Ada-
rap и юбилейпата лупа Абагар 2004 -
да ся чете do дъно тайиите ватнканс-
кн документн. 

He трябваше да пропуснем в неде-
ля последикя за нас шапс да поеети.м 
нзложбата в чест на мнсионера от 
Х¥П век Маттео Рвччи (Matteo Ricci, 
1552-1610), действал блнзо 20 годипи 
в Кнтан (1583-1610) с неочаквани за 
времето резултатн сред върхушката 
на Небеспата империя. както обича-
ли да наричат необятната си страна 
китайцнте тогава. Рядко между циви-
лизацнонно явление: фитурата му ед-
накво високо се тачи от католичесха-
та църква и от китайската полити-
ческа класа. въпреки разногласията 
им по повечето други въпроси. Гроб-
пицата му в периметъра на Забране-
ния град в Пекин е място на поклове-
ние н за християни, и за друтоверцн. 
включително китански атеисти. Нас-
танена в комплекса Vittoriano до пъ-
па на италианската столица, площад 
Венеция, в 16 часа гьмжеше с разно-
родии посетктели. с достатъчен брой 
далекоизточни туристи, като се дола-
вяше също няхой коментар на руски 
език. Взехме си бележки и книжнина 

(ПродьлжаВа иа 5 стр.) 

АЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ХРИСТИЯНСТВОТО В ТРАКИЯ 

Иншересът ни кьм разпростране-
н и е т о на х р и с т и я н с т в о т о не е о т 
вчера, но 3а да се бьрнем о т н о б о кьм 
т о з и проблем ни бе необходим стимул. 
Той се появи след една наша среща сьс 
Светлана караджова u apxu.vi. Елдъ-
роб. He без значение бе u сьобщение-
т о за новооткрития манастир ""С6. 
Лтанаси ГГ в с. Златна ливада, Чирпан-
ско, датиран през 344 г. Връщайки се 
къл\ cmapume cu записки u прибавяйки 
нова информация се опитахл\е да обоб-
;щ1л\ и з в е с т н о т о ни до момента с на-
деждата да предизвикаме дискусия no 
въпроса. 

Проникбане 
на християнството 

О т кога можем да говорим з а на^уи-
чие на християнски обшшш на 1ог о т 
Балкана е спорен вьпрос. Първият, ко-
шно проповядва 6 11103U район христо-
в о т о учение е an. I Табел u неговата дей-
н о с т се npocmupa orn Северна Африка 
до Македония u Илирик. Вероятно т о й 
е u първият миси»нер в провимция Тра-
кия. 

Свидете1\стваза най-ранната хрис-
тиянцзация люгат да се т ъ р с я т u 6 но-
бозабетната литература, според коя-
т о ап.Пабсл осмова.\ църкви 6 македон-
ските градове филипи. Верея u Солун u 
6 гръцките градобе Атина u Коринт u 
според пос.\анията. цзпратени о т не-
го до фи.\ипяните, солуняните u корин-
т я н и т е . 

He e цзвестно т о й да е пропобяд-
вал в OLuama Тракия, но Солун u фпли-
mi са много блцзки u ие може да е оста-
бил без внимание блцзките mpakuucku 
градове u особено глабния град фили-
попол. Безпорен е обаче ф а к т ъ т . че се-
м е т о на х р и с т и я н с т б о т о пада на ола-
гоприятна почва u nycka корен.Тоба 
проличава о т бьрзопю множене u &ьз~ 
хода на християиските общшш 6 Тра-
кия. Според npeganuemo бъб филппопол 
прьв enuckon опл апоспголският \-ченпк 
Ерм (Рим. 16:14), а бъб Верея (Стара За-
гора) - Карп (2 Тим. 4:13) - също л^ченик 
на an. Пабел. 

Приелъ\и6о е мненисто, че 3а нача-
ло на масовата християнизация може 
да се приеме началото на III 6. (Вел-
ко6,1979,157). Църкваша като институ-
ция go IV 6. не съществува u сьбсем ес-
т е с т б с н о u сбеденията ни go 313 г. са 
н е д о с т а т ъ ч н и . но х р и с т и я н с т в о т о 
отричащо гръко-ршиския религиозен 
култ е засбидетелств^ано много пре-
ди IV 6. u e явление. което постепенно 
утвърждава ncguuuumc cu (макар u 113-
бън римскатазаконодателнасистема). 
Събсем е с т е с т в е н о вьзниква вьпрсхът 
каква е сьдбата на х р и с т и я н с т в о т о go 
313 г. Пърбите т р и бека след сьздаба-
не на християнската църква са най-
mpyguu. През 1П0311 nepuog трябва да 
се о т с т о я б а новото учение, а сьщо u 
физическото оце^\яване на неговите 
последователи. Това е времешо на го-
ненията u мъчениците. 

ПРЕЗ II-IV 6. 
Първоначално х р и с т и я н и т е сьс-

тавляват пезначителен процент о т 
населението, но когагоо в края на II 6. 
се органцзират о т разпръснати общи-
ни 6 единна Църкба, me с т а в а т u no-
липшчески опасни 3а властта. Кьрва-
вшпе гонения, към които прибягба Рим-
ската империя, се основават на ooui.cc-
твени, политически u религиозни npu-
чини. Първата обаче е равенството 
л\сждл хората. което пропобядва Хрис-
тиянската религия. П ъ т я т кьм Бога е 
отворен за всички. независимо о т со-
uua.\Homo. иконолшческото или общсс-
т в е н о т о им положение. Езичникът. 
стабайки християнин, пролгеня своя 
начин на жибот . Той нс само скъсва с 
npeguuiHume представи 3а устройст-
б о т о на общсстбо. лшслеме u л\ора.\. no 
трябва да се бори вътрешно с тях . 

Гоненията 
В т р и отделни с\)гчаи християни-

т е се явяват нарушители па римски-
т е 3akoHu(Renan,' 1890; Посноб, 1993; 
Хертлинг, 1994)): 1. Обвинени. че са члс-
нобе на тайно общество; 2. К а т о про-
тивници на дьржабнаюа религия: 3. Ка-
т о равнодушни към култа на цезарите. 
Но римският закон не наказба уоежде-
ния, а действия. ф а к т ъ т на религиоз-
но прсстъпление люже да бъде устано-
бен са.ио о т официално лице т . с . о т 
римската администрация. A xpucmu-
янската религия дава лесно възмож-
ност за обвинения 6 престъпления ка-
т о доказан факт. Всеки християнин 
лгожс да бьде приблечен на сьд 3а нару-
шение пазакопаза почитане на цезаря. 
но не като християнин. a kamo чобек 
нарушител „majestas", който отказва да 
пренася жертва. ЗВанието „христия-
нин~ е наказуелю само тогаба. когато 
т о фактически се доказба чрез отказа 
о т цзвършване на опредслени цсрелт-
нии 6 чест на римските богове u май-
вече на илшератора. 

Християнските nucameivu 6 антич-
н о с т т а п р е д с т а в я т император Не-
рон, като пръв подбудител на гонени-
ята . He е намерен обаче едикт, изда-
ден официално о т него. а сал\о една ин-
струкция опиаравена go съди^\иииипа. 6 
която се казва християните да бьдат 
т р е т и р а н и к а т о престъпници. За Не-
рон т о в а е достатъчен повод 3а екзе-
куцията на an. П е т ь р u Пабел в Рил\. 
Гоненията се бъзобнобяват npu импе-
ратор Траян (98 - 117 г.). Те започват 
на Изток, з а щ о т о християнството се 
утвърждава та .« ouic през I в. Освен 
т о б а Й края на I 6. почитането на пм-
ператора заменя всяка друга религия. 
Християните, отричащи култа. се 113-
лагат на предвидените санкции 3а по-
сегателстбо кьм бърхобното беличес-
т в о - символ на римската държава. 

Юридическата ситуация, установе-
на о т Нерон, придобиба вече определе-
на законова форма. Юридически салш-
я т процес е крайно ирост u твьрде къс: 
прекратява се веднага 6 случай, че об-

биненият се признае 3а християнин. 
Тогава уси^\ияша на сьдията се насоч-
в а т кьм onumu да се убеди uuvu прину-
ди обвивяемия да се откаже о т хрис-
т и я н с т в о т о . След слобесната битка 
най-често м а г и с т р а т ъ т не е успял да 
убеди християнина, а християнинът е 
осьден на смърт. Безучастност, безраз-
личие u примирение с ь п ъ т с т в а т пър-
в и т е лгъченици, но бече 6 края на II 6. 
се достига go съзнателно търсене на 
с м ъ р т т а . С м ъ р т т а вече е избраиа. 
npuema u желана. Но т о в а е с в я т а 
олърт , чрез която мъченикът ще дос-
т и г н е go спасението, ще о т и д е към 
Вечността . С м ъ р т т а з а него е само 
един преход към исшинския жибот . Ос-
вен т о в а умъртвяването на т я л о т о 
според християнската философия не 03-
начава u у м ъ р т в я в а н е на д у ш а т а . 
(Renan, 1890). 

При управлението на императори-
т е Адриан (117 - 138 г.) u Антонин Пий 
(138 - 161 г.) „църквите се ползбали с 
Mup" u срещу християните не се пред-
приема нищо. Приемникьт на А н т о -
нин Пий, Марк Аврелий (161 -180 г.) е не 
само управител. но u фи^\ософ-стоик. 
При неговото управление процесите 
срещу х р и с т и я н и т е се увеличават . 
През 202 г. илтератор Септимий Се-
вер обявява едикт , който забранява да 
се приема християнството u юдаизма. 
С1лсдо6ателио да се приеме кръщение е 
наказуем акт . Пак се остабя бъзлюж-
ност на нобопокръстеншпе да се о т -
рекат о т вярата cu u да се ж е р т в а т 
За езическите богове, но безуспешно. За-
ради нарасналото религиозно протибо-
поставяне 6 лшогонационалната импе-
рия, a u долавяйки унибсрса.\изл\а на 
х р и с т и я н с т б о т о , илшератор Деций 
Траян цздаба egukm през 250 г. С него 
се цзисква ога всеки гражданин да зая-
6и принадлежността cu към официал-
ната религия (Бакалов, Коев, 1992). 

На ново преследване, християните 
са подложени npu император Ва.\ери-
ан (253 - 259 г.), който забранява хрис-
т и я н с к о т о богосАужение. Най-жесто-
ки би_\и гоненията в края на III6 . нача-
л о т о на IV 6., npegnpucmu om Диокче-
ииан (284 - 305 г.). който преврьща лич-
н о с т т а на олаостеля 6 npeg.wen: на 
о б о ж е с т б я б а н е (Бакалов, 1993,280). 
През 303 г. u 304 г. императорът изда-
ва четири едикта протиб християни-
т е . 6 които на последните им билозаб-
рамено да извършват ритуали, разру-
шават им се храмовете, а имущество-
т о им се конфискуба. Едиктът о т 304 
г.. цзисква о т християните о т к р и т о да 
се о т к а ж а т о т вярата cu. По време на 
гоненията много християни о т Мцзия, 
Тракия u Македония получабат мъчени-
чески венец. Те са разпъвани на кръсто-
ве.цзгаряни на L\agu u_\u убибани след 
жестоки изтезания. Това показва go кол-
ко вече mykauiHiime хриспшяни са npu-
бързани къл\ новата религия: me пред-
п о ч и т а т да умрат като мъченици, no 
не u да се откажат о т вярата cu. 

Е С Т 1/1 
В Париж, смяна на кормилото 

В деня на един от националните празници на франция, 
Света Богородица Лурдска, 11 февруари, бе съобщена смя-
ната на вьрха на епархията в Париж, една от най-големигте в 
кагалическата цьрква. От ръцете на 78-годишния кардинал 
Жан-Мари Люстижие (Jean-Marie Lustigier), роден евреин и 
покръстен на 14-годишна вьзраст, на 5 март ще поеме уп-
равлението на поместната цьрква досегашният архиепископ 
на Type, монс. Андре Вен-труа (Andre' Vingt-trois), роден пре-
ди 62 години, известен като специалист в сеюора на нравс-
твеното богословие и семейната етика. В миналого той е бил 
също викарен епископ в Париж (1988-1999). 

Същмя ден в Париж бе представен годишният статисти-
чески отчет на френскага цьрква с данни за положението 
през 2001 г. Наблюдава се лек прираст на кръщения на ма-
лолетни (до 7-годишна възраст) и истински скок на покръст-
вания на възрастни, но спад на първопричастници с около 

1/3, Според сондаж от 2003 г. над 62% от французите се обя-
вяват за католици, 6% за мюсюлмани, 2% за протестанти и 
1 % за евреи. Малко над 1/3 от браковете се сключват в цьр-
квата. Свешениците са 24 000 и 1749 дякони, монасите - око-
ло 9 500, монахините 46 000, като над 6 000 френски мисионе-
ри действат извън страната, a 1000 духовници и 3000 мона-
хини чуищенци рабогят на френска територия. Епархията в 
Париж обслужва 2 116 000 жители, от които около 60% се 
признават за католици, разпределени в 126 енории, като за 
тях се грижат близо 1400 свещеници, 950 дякони, 2500 мона-
хини. Цьрквата във франция ръководи близо 9000 училища с 
над два милиона учащи, сред които 35 000 студенти в каюли-
чееки университети и друти висши школи. Организацията 
Secours catholique (френският клон на международната орга-
низация Каритас) събира сред верните средно до 320 милио-
на евро годишно за раздаване на нуиодаещите се в цял свят. 

http://ooui.cc
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Жипшето на с б е т ц и т е Максим, Те-

ogom u Асклепиодот разказва, че me ca 
из-\\ъчйаии блцзо go филипопол no вре-
ме на император Галерии Максилшли-
ан (305-311 г.), цздавал gekpemu, irjuck-
ващи жертвоприношения о т всички 
(Велков, 1964). И 6 ч е т и р и т е ззпазспи 
ръкописа е описано, че Максим u Аскле-
nuogom ca залобени, обвинени, че са 
християни u осъдени 6 Марцианопол. 
О т Марцианопол т р и м а т а са закара-
ни 6 Адрианопол, където са цзмьчвани 
6 т е а т ъ р а на града u после no пътя 3а 
Филипопол на 30 мили om адлшнист-
ративния център край Saltus, ca осьде-
ни на сиърт u обезглавени. 

Наличието на мъченици ясмо свиде-
телствува 3а разпространението на 
х р и с т ш ш с т в о т о . Ноби доказателст-
ва в т а з и насока ни даба наскоро обна-
родбания мартириум с шестконхален 
ПЛ2И. цзградена през IV бек u функцио-
нирала да края на VlBek., omkpum в из~ 
т о ч н и т е покрайнини на филипопол. 
извън крепостната стена. 6 блцзост go 
Мзточната nopma. C голяма степен на 
бероятност мартириумът може да се 
свърже с небезцзвестните 37 плобдив-
ски мъченици. измъчвани no времето 
на император Диоклециан (284-305) 
край Източната порта на града. По-
късно лющите на деьченшште са разне-
сени u се свързват с основаването на 
други църкви Й града u околностите, как-
вато е църкбата „Свхв. Констамтин u 
Елена-, намираша се южно om Xucap ка-
пия 6 Плобдиб. 37-те филипопоАски мь-
ченици се честбат и go днес о т христи-
яните на 20 август. (Боспачиева). 

Гоненията, продьлжили т р и бека не 
д а в а т очаквания, о т официалната 
власт резултат . О т една страна me 
и м а т негативни последици, з а ш р т о 
napaAirjupam бързия р и т ь м на разпрос-
транение на християнството , пречат 
на християнския ж и б о т и водят 903а-
губа на такива ерудити като св. Юс-
т и н , Киприян и Корнелий. 

Растеж 
О т друга страна no време на гоне-

нията се моделира т и п ъ т на светия 
християнин и християнската религия 
пече!\и нови последователи. Християн-
ската пропобед се разраства и между 
II 6. и IV 6. като църковни центрове се 
издигат: Марцианопол, Дуросторум, 
Толш, Адрианопол, Солун и филипопол. 
Повратен м о м е н т в и с т о р и я т а на 
ранното християнство са е д и к т и т е 
на илшератор Галерии о т 311 г.. според 
к о й т о х р и с т и я н с т б о т о е разрешено и 
на императорите Константин, и Ли-
циний о т 313 г., според който христи-
я н с т б о т о е рабноправен на езичество-
т о религиозен култ. Така новата вяра 
се вкоренява ошс по-добре бъв бсички 
краища на Римската илтерия, вклкочи-
телно и 6 провииция сьщинска Тракия. 
През 341 г. с укцз са забранени езически-
т е жертвоприношения. а през 346 г. се 
Закриват езическите храмобе. Това 
поставя началото на цзкоренябането 
на с т а р и т е култобе. През 380 г. импе-
ратор Теодосий цздава декрет, според 
който х р и с т и я н с т б о т о е официална 
религия. 

Разпространението на християнс-
т в о т о сред тракийските племена е ин-
тересен м о м е н т . Д о к а з а т е л с т б о 3а 
доброволното приемане на новата вя-
ра са осиованите 6 Тракия, Мизия. Да-
кия и Скшпия църкви. Затоба. че т р а -
ките се вклкочват много активно в но-
в а т а християнска религия г о в о р я т 
много антични абтори. Хиероним го-
вори за пренасяие на м о и ш т е на сб. Са-
муил 6 родната му Тракия (АИБИ, 1958. 
220). Побече сбедеиия имаме 3а о т н о -
шеиията кьм християнството на пле-
м е т о беси. За прьв проповедник между 
бойнствените и незабисилш no дух бе-
си се счита епископ Никита Ремесианс-
ки. За т о в а негово дело свидетелстбу-
6а Евсевий Хиероним (АИБИ, 1958, 216) 
и Павлии Нолаиски (АИБИ, 1958, 258). 

Съшествува и предположение, че 
през IV 6. т р а к и т е са превели свеще-
н и т е писания на сбоя език така наре-
чената „Библия бесика** (сведения о т 
проповед на Йоаи Златоуст 399 г. и о т 
а к т о в е т е на Константинополския сь-
бор о т 536 г.). Пребеждането може да 
се припише на сьщия Никита Ремеси-

ански (Mansi). Това цзвестие, показба, 
че голяма част о т тракшпе малко или 
никак не е разбирала грьцки и латински 
език. на които езици обикновено е про-
повядбано християнското учение и че 
тракийският език е бил още говорен и 
разбиран през IV в. (Бешеблиев, 1965,55). 

"Граките ме салю приемат христи-
я н с т в о т о през в т о р а т а половина на 
IV в.. но и активно се включват 6 у т -
върждабането на официалната религия 
на Римската империя (ЛИБИ, 1958,217). 
За църковните о т ц и т о в а е необясни-
мо и се т р е т и р а като чудо. За проник-
ване на х р и с т и я н с т в о т о 6 Тракия и 
у ч а с т и е т о на м е с т н о т о население 8 
налагане на новата вяра говорят и ар-
хеологическите данни 3а насилствено 
умшцожабаие на стари светилшца о т 
нобопокръстеното население. Поняко-
га базиликите се изграждат върху или 
6 непосредстбена блцзост с езическо 
светилише - с. Крьн (Старрзагорско). 
М.чадсжки хъли - Пловдиб, с. Брани по-
ле (Цончеб. 1938). Тоба е едно явление, 
много характерно 3а Тракия, което не 
сезабЪчязба навсякьде в античния свят. 

Арианстбото 
За интензивното участие на тра-

к и т е в оформянето на християнската 
религия през пърбите векове на нейно-
т о сьздабане. говорят и многобройни-
т е писмени сведения 3а )7частието на 
т р а к и т е и тракийските enuckonu 6 
църковните борби срещу ересите. Осо-
бено ясно е изразено т о в а no времето 
на император Ва^\ент. когато Конс-
тантинопол о т к р и т о подкрепя ариан-
с т б о т о . Тракия тогава става иеит-ьр 
на арианската ерес. 

Според писменшпе сведения се ре-
шава съборът 6 343 г. да се състои 6 
Сердика. която се е смятала малко по-
неутрална зона (Созомен, ГИБИ. 1954, 
53; Сократ. ГИБИ. 1954, 37). Проведе-
н и я т 6 Сердика събор. n.waiu. 3a цел да 
отхвърли ариевата ерес и да защ.ити 
Никейския симбол. както и да възста-
нови с6а.\снитс enuckonu Лтанасий и 
Пабел не води go очаквания резултат. 
Недоволните противници на Лтана-
сий и Паве^\, предимно enuckonu om uy-
т о ч н и т е християнски региони, напус-
нали събора 6 Сердика и си организира-
ли с о б с т б е н бъб филипопол. Серди-
кийският сьбор, подкрепен предимно 
о т Западните църкви. не води go же-
ланото единство, напротив. _с\ед т о -
3'а събор ц з т о ч н и т е и западните enuc
konu вече не се сношавали помежд\' си 
като .\loge о т едно бероизповедание, 
н и т о общували. Западните се ограни-
чили go Тракия. a 113111041 uime - go Или-
рия" (Созомен). Според Созомен. недо-
волните представит&\и на арианите, 
ошс преди да с т и г н а т go Cepguka се 
о т б и в а т 8ъв филипопол и т а м пред-
варително уточняват своето стано-
бтцс . IIputтигнали6Сердикабечесго-
т о в и решения. me не с т и г а т go cnopa-
Зумение с противнииите си и на самия 
сьбор противоречията ои|е повече се 
Задълбочават (Созомен). Тоба сьвсем яс-
но показва Тракия като център на ари-
анското движение. 

Многобройии са и сведенията. кои-
т о говорят 3а принадлежността към 
арианството иа mpakuucku enuckonu. 
фш\осторгий (ГИБИ, 1954, 33) пише, 
че когато император Теодосий се за-
върна.\ след победаша си над варвари-
т е при Сирмиум, 6ъзстано6и>\ църкоб-
н а т а власт на православиите и всич-
ки ариани били цзгонени. Между nocveg-
н и т е бил и Демофил - епископът на Бе-
рое. (ллцо и Доротей напусна.\ Антио-
хия и се върнал 6 Тракия. „om която 
произхождал**. Според Сократ (ГИБИ, 
1954, 41) о т Сердикийския събор в 343 
г. бил лишен о т епископска катедра, 
между много други и тракиеца Теодор. 

Миого сбедения има и 3а тоба . че 
Тракия е цзползвана като място за за-
точение на противници на арианите. 
Созомен свидетелствува, че илтера-
т о р Валент заточил неискащия да се 
подчини и присъедини към арианите 
папа Либория и oiuc много други 6 Бе-
рое (Верея, Стара Загора). Тоба само no 
себе си говори 3а актибно участие на 
траките-християни 6 догматичните 
църковни спорове и за силна защита на 
арианството и неговите идеи. Както 
личи о т писмените сведения фи.\ипо-
пол и Берое с т а в а т явно едни о т най-
голелидте центробе на арианстбото и 
За т о в а толкоба често точно 6 Берое 
са заточабани неговите противници и 
точно във фшмшопол става сьборьт 
на арианите. 

Църкобна органцзация 
Д о к а з а т е л с т б а з а наличието на 

епископии в Тракия са както писмени-
т е данни. така и о т к р и т и т е базили-
ки сьс синтрон. 11р*3 IV век християн-
ските общини цзграждат администра-
т и б н а т а си система no ана.\огия на 
гражданската: Хераклся и Марцианопол 
са митрополитски центрове на про-
винциите Европа и Долна Мцзия, Cep
guka - на Вътрешна Дакия, фии\ипопол 
- на Тракия. Рациария - на Крайбрежна 
Дакия. Траянопол - на Pogona u Agpua-
нопол на Хемилюнт. 

В епархия Тракия, разположена меж-
ду Pogonume, Cmapa планина и река 
Тунджа главен а д м и н и с т р а т и в е н и 
епископски център е филипопол. През 
343 г. епископ иа града е арианинът Е6-
тихий, къл\ средата на V 6. епископс-
кия престол е з а е т о т Си.\Ван и Фран-
киан, а след т я х е Валент (Велков, 1959, 
220). Епископите о т Берое са 6 църкоб-
но отношение подчинени на филипо-
полския м и т р о п о л и т . И з в е с т н и са 
имената на Демофил (343 г.) и Себас-
т и я н (около 451 г.), а между т я х се пос-
табя Ебнал\ий. О т Кабиле сез»ае име-
т о салю на един enuckon - Себер, кой-
т о бил прибърженик на арианите и 
присъствал на събора 6 Сердика през 
343 г. (Ве,\ко6,1959,221). Безспорно цър-
ковната организаиия 6 Тракия през IV 
6. - V 6. е добре устроена, има лиюжес-
т в о епархии, чиито enuckonu бземат 
участие въб всички църковни дела, при-
с ъ с т б а т на организираните сьбори и 
играят бажна роля в делото на хрис-
тиянската мисия. 

ТАНЯ МАНДРАДЖИЕВА 

От Рим до Пекин. Виж Дневник. 13 февруари. 

ДНЕВНИК 
(ПродьлйсаВа от 4 стр.) 

за възможен прннос на тези crpaira-
ци, ако се отвори въпрос по закоонте 
на ку.тггрвата обмяна. шш „инкулту-
рация^, за кояпго пнше настоящия па-
па в епциклнката си ^4постоли на 
славяните", разпространена точно 
преди 20 ГОДИНИ във връзка със 1100-
годншшовата от блажената кончнва 
на св. Методий. Нужно лн е д а споме-
наваме съшо за скромяата роля, коя-
то ни бе отредена тогава? 

Десет бяха набелязавяте задълже-
шш през последния пгьлен ден предн 
полета. В края яа деня равиосметка-
та беше 110% прензпълневи, в смм-
съл, че бяха посрещнати също някои 
непредвндеии в графнка ки. В 10 ча-
са бяхме в аулата на уннверснтет 
ЛУМСА, където се откриваше катед-
ра за личността, делото и шкмената 
продукцня на св. Екатернна Сиенска 
(1347-1380), покроввггелка на Европа 
и автор на еписгалареп шедьозър ках-
то от църковна, така и от кннжовна 
гледна точха. За случая губернаторът 
на рнмснмя репюн франческо Стора-
че, един от водепщте нпгалиаиски по-
ЛИТИДИ. бе отличеп с пгьрвата годиш-
ва иаграда на катедрата. До обяд. все 
в района ва Ватякана, обслужихме 
съпю поотдешвю нуждн в банка, кни-
жаршща и радиостанция. Рано след 
обяд ояхме в адвокатска кантора, пов-
торно в радностапция н в църква. 
Последната беше Сан Клементе, къ-
дето са мопщте на св. Кирил. Ст^же-
ше бнвпшят иунции в Беларус, архи-
епнскоп ДОМИНИК Хрушовски, наш 
колега в кирюометодиевската коми-
сия, която в продължеяие на едно де-
сетилетие подготви н проведе юбклей-
ннте чествания във връзка с 1100-го-
дишинната от смъртта на св. Мето-
днн. Както виждаме. ежегодното рим-
ско честване на Светюпге братя на TO
SH ден постепенно се нзравнява по 
тържественост с другото на 24 май н 
съществува опасност да го засенчк. 
Освен собствената нн сянка, не видях-
ме друг българнн на святото място... 

Особени грнжн полагаме полети-
те напред и назад между двете ни ос-
НОВИИ базн да не се подават на p jn i -
вата, обаче този път яа 15-ти не мо-
жахме да я кзбегнем. Въпрекн разли-
чнето в градусите между двата пунк-
та Рнм и София (плюс 8 - мнвус 8) не 
почувствахме рачлнката н в 21 часа, 
когато пристигнахме, съвсем естест-
вево се престронхме на софнйската 
знма. 

Като пробвахме терепа на предс-
тоящата ни дейност в столнцата след-
вашия ден, попаднахме на укикалиа 
нзложба в Нациопалната х^дожестве-
на галерия. Мзлагаше бесарабския х> -
дожвяк Алексащдър Кара. за когото 
четете тук ва друго място. Картини-
те иу преразказват бнгга на старите 
преселннци като епнзоди от стенопи-
сн н ИКОНИ. с образн и силуети напра-
во слезлн от иконостаса. Сред орга-
внзаторите и гостите на изложбата 
открихме абагарски почитатели н сн 
извоювахме новн. Ооде сгг входа вм пое 
народната представнтелка СИЛВИЯ 
Нейчева, която нн беше сьщо удосто-
ила с поканата за изключителното съ-
битне. В движение нз салоннте ва 
бнвшня царски дворец разменяхме 
поздрави н коментари с голяма част 
от присъст ващкте, като много от тях 
получаваха също броя на вестника. 
Ще споменем писателя Емнл Алек-
сандров, издателя Тодор Кожухаров 
от издателство Коревя със съпруга-
та му, сем. Агура, дядо Неофит, пос-
ланнка на Потгаш, Марня Гарева от 
Държавна агенция за българнте в 
чужбина. Забелязал вл сред публика-
та времнерът Сакскобургготски пър-
во нн поздравн отдалеч, а след това и 
размевн пожелання с н а с 

Недовършено предшпвня дев дело 
вя докара в цептъра сьщо в четвър-
тьк, което пък ни позволи да разно-
образим маршрута с много приятни 
срещи- Първо гостувахме в резиден-

^цията зиу ва старпшя архкепископ Ме-
(ПродьлжаВа на 6 стр.) 

s 
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ДНЕВНИК 
(ПродължаВа от 4 стр.) 

тодий Стратиев на ул. Л юл ин плани-
на. След като се преборихме с трудно 
проходнмите достъпи останахме с зи-
со&опреосвещения архиерей бишзо два 
часа сверяване на часовници и прелнс-
тваве на пожълтели страшщи от ле-
топнснте на напюто вече близо 40-го-
дипшо общуване, след като за пръв 
път се срещнахме на 14 февруари 1969 
г. във връзка с рммските чествапня по 
сдучай 1100-годншшшата от смъртта 
на св. Кирил-Копстаипгин философ. 
Докато разговаряхме, сьтрудничката 
ни Светлава Караджова си вземаше 
паметни бележки за този досгалепен 
нзповедннк iia вярата. прекарал 11 го-
дини лагер н п ринудителен труд в род-
ните заадани и все още стълб на вкра-
таунас,какточететет>Ткнадругомяс-
то в най-новата рубрика на вестника 
ни. Светлаяа щеше да се върие сама 
на сьщото място следващия ден, за да 
допълни с нови щрихи мащабиия сте-
иопис на бележхтня духовинк. 

Продължихме на друга вълна сле-
добеда с други събеседници. В безис-
тена на пл. Славейков заредихме с но-
вн издания внтрнната на Дома на 
кннгата. Следва кръг в района с при-
ятели от гилдията на художииците, 
като за пръв път се срещахме с воде-
щата графичка Явора Петрова. 

Докато рано сутринта нашата ре-
дакторка Светлава Караджова воде-
ше нвтервю с архиепископ Методяй 
Стратиев, героя от епопеята на нова-
та ни рубрнка, ние разговаряхме в 
Клуба на нталианщгге с последния ди-
сндент преди падаието на Тодор Жив-
ков, Лазар Дшмнтров Корбаяколев. с 
псевдоннм Бедният Лазар, поет, есе-
ист, пробвал много ннтелектуални 
пътекн - църковни науки, дисидентс-
тво, журвалнзъм, нови култове, улич-
ва търговия, земеделие. Покран Илия 
Минев е вкаран в Пловдивския зат-
вор през май 1989 r , c присъда от 6 
години. Когато през 1990 г. освободк-
ли нолитичесхите затвориици, него 
просто го забравшш и той осганал да 
брани докрай честта на българските 
ннтелектуалцн, кротували си през по-
лувеха на Второто ни татарско робс-
тво (1944-1989 и следващи). 

Неделя по обяд гостувахме в Клу-
ба на италианците при паметвика на 
Левски, все още накичен с десетките 
венцн от предшшшя ден, 132-ри от 
увисването му на бесилото „сьс 
страшна сила" точно ва това място. 
Каиеха нн предприемачът Мнкеле Ло 
Скалцо със семейството си в чест на 
съдружнищгге Арналдо Сатаяассо и 
Морено Москони, на кратко иосеще-
ние тух. По някое време се прнсъеди-
нн към нас бнвшият служител в ар-
жентинското посолство Арналдо Ба-
раттеро сьс сьпругата си. Повече от 
бизнес интересите им ни заивггригу-
ваха човешките им сьдбн на добро-
волии .лмиграити" в България. за съ-
жаление, все още чужди на общест-
вото и на църквите в страиата. Д е да 
си кмаха един дон франческо Галло-
нн (1891-1976), сьздателя на Итали-
анско дело „Про Орнепте" (по-
късното музикалио учнлище на ул. 
Оборище), ва гьрба на заведеяието, 
където се бяхме събралн! 

Привечер пък посрещнахме в Дом 
Абагар енорннският свещеник ва три 
от петте банатски села във Врачавс-
ко/Плевенско - Бърдарски геран, Гос-
тиля и Брегаре, францисканеца Збиг-
нев (Збшпек) Карвиевич, с помощни-
ка му, отличникът седмокласшш Ро-
сен Авгуспшов, н кнтарата зму. След 
като покориха с голе.ми усишия залс-
дения достьп до твърдината ни. при-
еха да пренощуват у н а с Надяваме се 
допкрът с абагарската действнтел-
носг да ги направи все по-убедени раз-
пространктелн на вестннка и посла-
нието му в средите. където живеят. 

22-то число на месеца бе като по-
леви ден за екипа ни. Докато ние се 
бавехме с Василия и Явора Стонлови 
в любимата им сладкарница аа Ор-
лов мост и преговаряхме за предсто-

(Продължава на 7 стр.) 

ар на гости 

При 43-ма папи 
Явно това може да стане само на 

Острова на блажените. или в крипта 
на Ватиканската базилика, кьдето пове-
чето от тях почивапт. Или. какго в нашия 
случай. на изложбага на техни портре-
ти. каквато беше тази в римския дворец 
Браски, днес Гродски музей на итали-
анскспга столица. Прекарахме няколко 
часа с тях на 28 януари - а ни се стори, 
че живеем цели пет века сред върхове-
те на църквага. Толкова бяха годините 
между пьрвия и последния от предста-
вените папи. 

Своеобразен жанр 
Папскага портретисгжа представля-

ва особен жанр в изкуството. Своеоб-
разнага монархия бележи дълбоко ис-
торията и цивилизацията на голяма част 
от човечеството и остава с идеален об-
раз за поколенията. На каголщите па-
пага, по силата на приемничеството му 
от пьрвоапостола Петър, внушава най-
вече пиетет УСЬМ духовния настоятел 
на всички вярващи, но сьщо - маесте-
та на овластения да ги поучава и ръ-
ководи. През по-голямата част от пред-
ложения тук период от време. до 1870 г„. 
той е същевременно религиозен и граж-
дански водач: посгавен на върха на цьр-
ковнага йерархия. папага оглавява сь-
що една средню голяма европейска си-
ла. изфодена около пресголния му грод, 
известгиа като Папска държава. възста-
новена през 1929 г. каго Вспмкан. 

Подобно на календарнага иконог-
рафия (иконописга). тези образи несъм-
нено предлагат стереотипи от символи. 
явни ИЛ1И скрити. коипго внушават едната 
vim другапга. или по-скоро двете споме-
наши функции. и сьщевременно прокар-
ват иидивидуалния образ - портрета - на 
човека. една зодача. на която ренесаи-
совият майстор. художник или скулптор 
специално държи. 

Така тези 43-ма папи, светигелсгоали 
във Вечния фод от 1502 г. (папа Юлий II. 
представен с портрет. копие на по-ран-

Папа Инокентян X (1644-1655) 
възстановнл образа на Велика България 

върху картата на Еврооа, създавайкя 
4 български архиепископии, 

простиращи се от Адрнатнка до Днестър. 
Заслужава си паметник на връх Мусала. 
шен от Рафаело) до 2005 г. (папа Йоан 
Павел II. изобразен от руската портре-
тистка Наталия Царкова) . стоят на 
пиедесталите си еднакви в апгрибутипге 
си за вековна мьдрост, сдьржани и с п о 
койни; ниго прекалено усмихнати. нито 
тежко концентрирани. но тьй различни 
един от друг в погледа. очертанията на 
очите. лицето, стойката. 

За църквата, 
Европа и България 

Пьрвият, войнстващият папа Юлий II 
(1503-1513), еднакво готов да нсздене 
одежда или броня. кани и покровителс-
тва найнголемигге художници във Вечния 
фад, който опогава се превръща в Н о 
ва Атина на съвременния свят. Прием-

никьт му Лъв X от фамилия Медичи (1513-
1521) обира лаврите и дава името си 
на Ренесанса. като време на Медичи. 
Следват папи от времето на Реформа-
цията. нагьрбили с е да бранят позиции-
те на цьрквага. но същевременно и да 
я пречистят от недьзите. дали повод на 
реформаторите да с е опьлчат срещу 
най-фрапантните неуредици: папите от 
Трцдентския събор (1545-1563) и от Кон-
трареформацията и последвалото гене-
рално разширяване на каголицизма на 
всички континении (XVI-XV1I век). папи -
самите те реформатори и обновители 
на духовния живот в църквата (Пий V). 
както и папи сьс заслуги в политикага 
(Сикст V, основателят на абагарската 
ни база Серафикум). наукага (Григорий 
XIII (наложил григорианския календар) 
изкуството (всички). защигата на хрис-
тиянсшото (пак Пий V. Инсжентий XD- Там 
бяха сьщо такива със специално отно-
шение към България - Папи българофи-
ли. както оглавихме една серия проф»*-
ли в нашия вестник в очакване и около 
посещението на Йоан Павел II в Бълга-
рия през 2002. Сега т виждахме лице в 
лице: Инсжентий X, Александър VII. Ино-
кентий XI. възстановили образа на Ве-
лика Бьлгария върху картага на Европа 
през XVII век. и по-кьснше Пий IX, Лъв 
ХШ. Пий X. Бенедикт XV. Пий XI. Пий XII. 
навлезли по различен начин в съдбиню-
те на България през Възраждането и 
Третото българско царство; после Йо-
ан XXIII. бившия Ронкалли, прекарал 10 
години у нас, Павел VI, напговарил спе-
циален свой пратеник за българите в 
чужбина през 1966 г. и пръв проводил ва-
тиканска делегация у нас през 1976 г.; 
до настоящия папа Йоан Павел II. удос-
тоил странага ни с посещение и папс-
ка благословия през 2002 г.. 

Разхождахме се из салониге на ре-
несансовия дворец и ни се струваше 
като че ли сме у дома. Сигурно беше 
така. Нсзли титлата „папа" означава 
именно „татко"... 

Обречена на 13-то чнсло 
На 13 февруари напусна този свят португалската ясновид-

ка сестра Луция, пазителката на Фатимската тайна, поверена 
й or Пресветата дева по време на едно видение ат 13 май 1917 
Г-, повторило се още няколко пъти все на щасгливото число. 

Тогава тя била на 10 години и се казвала Луция dos Santos, 
когато водяла Божията Майка в местността Кова де Ирия край 
градчето Фатима в Северна Португалия, днес световно извес-
тно светилище, посещавано от стотици хмляди богомолци еже-
годно. Двете й другарчета, присъствали на ведението, Яцинта 
и франсиско Марто бяха канонизирани от настоящия папа през 
2000-та година. През 1946 г. бе приета в обществото на сестри-
те кармелиггки в град Коимбра, кьдето остана до края на жи-
вота си. От преживяното при срещите с Божията майка, тя за-
пази строга тайна по един детайл, касаещ страданията на цьр-
квата през XX век. Какго стана ясно след като на 20 декември 
2001 съдьржанието му бе оповестено от Светтия престол, в него 
ставало дума за покуиюнието срещу живота на папата на 13 
май 1981 г., когато бе вмесено сьщо имепго на България. 

И Варава се преобръща 
Сред необичайните последици от участието във филма за 

Сграстите Христови от Мел Гибсън, медиите напоследък се 
спират на случая Педро Сарубби, актьора, койго играе ролята 
на Варава, човека, прадпочетен от тьлпата вместо Христос, 
оставен да изпие до края горчивата чаша на кръстната смьрт. 
Известен театрален акгьор и педагог, Скрубби мечтаел да иг-
рае ролята на апостол Пепгър във филма. Обаче продуцентьт 
го слонил да се откаже, тьй като при раздаването на ролите 
се ръководел от картинкгге на италианския майстор Каравад-
жо (XVII век), който някьде представял Варава като някакьв 
негов двойник отпреди 2000 години, толкова много му прили-
чал. При снимането на филма му препорьчал никога да не се 
вглежда в Джим Кавезел, който играел ролята на Спасителя. 
Целта била реакцията му да бъде спонтанна в момента, когато 
се срещат за пръв път при Пилат. Както признава сега, погле-
дьт Христов бил наистина проницателен, до дъното на душата 
му. Сарубби, който преди това пробвал най-различни религи-
озни пракгики, вкпючктвлно будистки и индуиски. както изпо-
вядва в интервю пред органа на италианските епископи 
L'Awenire от 4 февруари, разбрал как пътят на Христа е най-
правилният и си заслужава да бъде подет до края. 

Ватмканьт в Шенген 
Като инстигуция с надгранични задачи, дьржавата Вати-

кански град не се включва в обединителниге схеми на Евро-
па, като остава също извън обръча на Шенгенските страни с 
известните улеснения за трансгранично движение на гражда-

ните. В новогодишния си доклад за 2005 г. обаче главният про-
курор на миниатюрната държава, адвокат Никола Пикарди от-
беляза един проблем, койго сериозно пречи на ватиканското 
правораздаване: невъзможността да бъдат заловени и съде-
ни в необходимиге етапи на преследванего, преди престьпле-
нието да загуби давност. Така - по негово признание - около 
90% от извършителите на престьпления на Ватиканска тери-
тория от туристи и други посетители, най-вече дребни кражби, 
не могат да бъдат нито заловени, нито преследвани поради 
липсата на договорености с повечето държави от Шенген. 

Кьм нормализацня в Китан 
Зачестиха между Ватикана и Китай стьпките, кошо би тряб-

вало да доведат до разрешаванего на сложната ситуация с 
католическата цьрква в тази страна. В течение на повече от 
50 години местната цьрковна йерархия е под натиск да се раз-
граничава от Светия престол при избирането на епископи и 
при администрацията на поместните цьркви. Онези, които не 
се подчиняват на тази логика се принудени да действат неле-
гално, извън законте на страната. Без да имат думата. верни-
те се съобразяват найнвече с конкретните проблеми на хрис-
тиянското си ежедневие, като ползват тайнствата от предста-
вителитв на едната или другата организация. В старателно за-
дълбочено проучване на каноничния казус, въз основа на не-
обходимата информация филгрираща отсам бамбуковата за-
веса, през 80-те години Светият престол установи, че въпреки 
отклоненията, валкщността на цьрковно нерегламентираните 
хиротонисвания на епископи, все пак, остава безупречна. То-
ва позволи създаването на редица контакти с разколниците, 
оказали се в крайна сметка протгеснени от прегръдката на ре-
жима и силно ограничени да изявят реалното си отношение 
кьм Светия престол. В резултат на „тихата ватиканска дипло-
мация" през последните няколко месеца се забелязва съгла-
сувано назначение на епископи - каюо ставаше в България 
през цялото време на тоталитаризма, въпреки репресиите над 
католическото духовенство. На 6 януари бе хиротонисан и въ-
веден в длъжност 39-годишният монс. Петьр фенг Ксинж-мао, 
одобрен от Рим, приет като викарен епископ на Хенгшуи в про-
винция Хебел, кьдето епархията се считаше досега като раз-
колническа. Случаят се повтори също в края на април с 38 
годишния монс Жанг Ксияван, получил назначение в епархия-
та на Джинан в провинция Шандонг. 

Освен това, за пръв път епархийски бюлегин в Китай пуб-
ликува статистики за новопокръстени младежи и възрастни 
мъже и жени в голямата страна. Органът на цьрквата в про-
винция Хебей съобщава, че през великата пасхална нощ 1300 
нови християни са били приети след двугодишен вероучите-
лен курс в осем китайски провинции. Курсьт предвиждал ве-
роучение, Свещено писание, молитви и цьрковни пракгики. 
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В Бесарабия има едно българско се-
ло, ргзположено на трихълма, през не-
го тече рекичка със страхоВшпото 
име Голям Катлабух, която е дьлбока 
една педя u широка около метър. И В 
пределшпе на тоВа трихьлмие, опаса-
но о т почти мшгюлогичната за сьз-
нанието на жшпелшпе река. се ражда 
художник, който ще изразяВа В кар-
тиншле cu Виденията, нашепВани о т 
миналото. Ла бьдеш Врата кьм Веч-
ността, да cu бил там u да си се Вър-
нал, за да разкажеш на другите какво 
cu Видял, е мисия, с която малцина се 
раждат на тази земя. Един о т тези 
избраници е бесарабският българин 
Александьр Кара. 

Роден е на 14 април 1956 г. 8 село 
НоВ Троян (koemo сега наброява око-
ло 3000 жители), Болградски район, 
Одеска област, Украйна. ЗаВършВа 
ХудожестВено-графичния факултет 
кьм Одеския педагогически инсти-
т у т . Специализира стенопис ВъВ Ве-
ликотърноВския униВерситет СВ. 
СВ. Кирил u Memoguu" npu проф, Ди-
мо ЗаимоВ. В момента е професор u 
npenogaBa жиВопис В Kamegpama no изоб-
разително изкуство В Измаилския дьржа-
Вен хуманитарен униВерсшпет. Член е на 
Съюза на художниците В Украйна. Има де-
Вет самостоятелни изложби, а миого час-
тни колекции no цял сВят пршпежаВат 
негоВи картини. УчастВал е 8 100 колек-
тиВни шложби В родината cu u 6 чужби-
на, както u В множество пленери. Пред-
седател е на международната изложба 
„Децата на Бесарабия". 

Кара u България 
В преселническата памет се пази един 

заВетен образ - образа на пътя, изминат 
о т с т а р а т а родина Бьлгария go „ноВото 
небе u ноВата земя", кьдето намират пре-
питание u устаноВяВат своя ноЗопост-
роен сВят. ЗатоВа u В картините на Ка-
ра пътят се Вие или просто сияе В дале-
чината, no него стъпват изтеглените 
кьм небето фини фигури на бесарабски-
т е жени, no него ВьрВят преселниците и 
сВетцшпе начело с Пастира. Изпьлнено с 
т р е п е т u предопределено е обратното 
дВшкение no тази сВетеща диря. ЗатоВа 
се Врьща u художникьт - не само физи-
чески, както е праВил Вече многократно, 
но гсюзи път u носен о т крилата на трй-
д е с е т т е cu платна, предстаВени В Наци-
оналната художесппВена галерия В София 
о т 16 go 28 феВруари тази година. 

ИнициатиВата за това „заВръщане" 
загючВа отдавна. Преди три години пре-
миерът на Република България Симеон 
Сакскобурготски, заедно сьс съпругата 
cu Маргарита посещаВа негоВата излож-
ба Вг>В Всеукраинския център за българс-
ка култура В Одеса. ТогаВа Маргаршпа е 
Впечатлена о т картините на Александьр 
Кара, изЗаяни с иконописно изящество u 
обагрени с неВероятни колоритни цВето-
Ве. В отгоВор на Възхищението о т него-
Вия талант т о й й подаряВа картината 
„Баба Марта". 

След тоВа депутаптьт о т групата на 
НДСВ СилВия КейчеВа, която е npegcega-
тел на Групата за приятелстВо Бдогария 
- Украйна В XXXIX Народно сьбрание на Ре-
публика България поема организацията u 

съВместно с ЛържаВната агенцията за 
българите В чужбина u Посо.лстВото на 
Украйна В България осьщестВяВа една 
мечта - самостоятелна изложба на беса-
рабски българин В Националната художес-
тВена галерия 6 София. На 16 феВруари за-
лите на галерията се изпълват go краен 
предел за откриВането й. ПрисьстВат 
гости като министър-председателя, ми-
нистъра на Външните работи Соломои 
Паси, много посланици, genymamu om бъл-
гарския парламент; предстаВители на 
ЛържаВната агенция за българите В чуж-
бина начело с председателя Леница Хрис-
тоВа; председатели на български дружее-
тВа изВьн Бьлгария капю Зехрудин Локле 
- председател на Лружеството на бълга-
ршле В Албания „ИВан ВазоВ" u Антон Кис-
се - председател на Асоциация на бълга-
рите В Украйна u депутат В украйнския 
парламент; бесарабски българи, учещи 
тук; u множестВо журналисти, koumo ще 
разгласят сьбитието В последВащите го 
дни, за да обяВят на България за „заВръ-
щането" на едно о т децата й. 

ДароВе о т злато 
В омаята на родното леко се прокрад-

Ва тъга no отдаВна зароВеното с пепел-
т а на Времето u някакВа остра болка о т 
загубата. Българите. поели Пътя, за да 
onumam силите cu на ноВо място са „ос-
Ветени" отВътре, затоВа u образите им 
с В е т я т В к а р т и н и т е на художника. 
Страданията u неВолите, претърпени 
no Време на преселВането u годините, 
през които са „там", им даВат сВетли-
на, която осияВа u нашето настояще. Те 
преВръщат чуждата земя В _сВоя" като 
й даВат имена, с т р о я т дотове, пропра-
Вят пътеки u ги населяВат с деца u Bu-
дения, превръщат сьнищата cu no pog-
н о т о В реалност u Всичко е много „на-
ше" u много „далечно" u В тоВа е красо-
т а т а и тайнстВото на българите зад 
граница. Мъже, поели след ралото, или 
жени. преВърнали месенето на хляба В 
сВещенодейстВие u централна точка на 
крьгоВрата на жиВота - тоВа са герои-
т е о т картините на Кара, тоВа са об-

разите, koumo носи В душата cu u 
пресъздаВа на платното. 

ЗаВършВа В Одеса и mBopu B cmu-
ла на южноруската школа go 1994 г., 
когато започВа Втория му nepuog -
плодъпп на работата му през тези го-
дини go сега са тези тридесет зла-
mucmu платна, представени сега за 
пръб път В България. Сега тВорецът 
търси нов изказ u следващият nepu
og Вероятно ще донесе на ценители-
т е на изкустВото нови прежиВяВа-
ния, защото Александър Кара е дока-
зал себе cu като тВорец, а Водещи-
я т му принцип е „Най-напред да е ин-
тересно за мен"!". Само когато пре-
минат през с ь р ц е т о на тВореца 
npocmume неща о т жиВота me cma-
Ват дарове о т злато, пренесено о т 
далечната u близка страна на наше-
т о минало, което Все no-често заб-
раВяме, забързани u отегчени В ежед-
неВието cu. Ho там някьде, скрито 
В старо ябълкоВо дьрВо, В малка ста-
роВремска кьща или В изВадена о т 
раклшпе носия шепне загадьчния глас 
на ВъзВишеното, коегпо ни npaBu чо-

Веци. 

CnokoucmBue цари В картините на ху-
дожника. Смирение u Вяра лъха о т прос-
пххпата u изчистеността на образите, 
толкоВа близки go иконите, защото пъ-
туВащият u населяващ ноВо пространс-
тВо чоВек може да намери опора само В 
Бога u B общността. Няма хаос, Всичко е 
подреденост u мир. Премерени дВшкения 
на добри стопани; изВити В танц фигури 
на деВойки; жена, пгьчаща приказката на 
жи&ота cu; друга, приВедена nog т е ж е с т -
т а на менците или на черната cu забрад-
ка, Всичко тоВа след ВникВане В атмос-
ферата не наВяВа Вече тъга. а някакВа 
жизнерадостна Виталност. Та нали т о ч -
но тоВа ни завещаха предците - да жиВе-
ем, да BbpBu î no стьпките им, да следВа-
ме танца на ВетроВете u ga изпълВаме 
сВета с присьстВието cu, защото mo e 
u тяхно присьстВие _тук u сега". Чрез нас, 
чрез очите ни, попили златото о т сия-
нието на миналото u сьхранили го В ськ-
роВищнииата на духа, т е изпълвагп миси-
ята cu да предадат пренесеното о т тях 
на идВащите след нас. 

Виденията на Александьр Кара са u на-
ши сьниида, В koumo заВетно носим слън-
ц е т о на Вярата u единението В сърцата 
cu без да се страхуваме, че ще изгорим. 
Традицията u упорстВото са сьхранили 
българите В Бесарабия или кьдето u ga e 
no сВета В старите преселнически общ-
ности. Ако не се спазВа реда, ако не се по-
чита традицията, няма да ни има Вече не 
само тук, но u никьде другаде. Проблеми-
т е се решаВат Вьтре В чоВека u npeg Бо-
га, защото няма откьде да чакаш решение 
самотен В безкрайността на чу>кдата зе-
мя. И тогаВа се научаВаш да се спраВяш 
сам, тогаВа се сьздаВа Воля u сила за оце-
ляване, тогаВа се спасяВа бьлгарщината. 

Ла можем да четем знаците, да разби-
раме гласа на родното, koemo Buka В сьр-
цата ни, да сьумеем да застанем с отк-
рито лице u Вдигнато чело пред сьда на 
бъдещето - това са само част о т посла-
нията на kapmuHume. Лано да сме чули гла-

са им 
СВЕТЛАНА КАРАДЖОВА 
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Художникът с депутат Снлвия Нейчева. Пре.мнерът с Деница Хрнстовз. председател ва ДАБЧ. 

ДНЕВНИК 
(Продъюкава от 6 стр.) 

ящата нзложба на Василия в галерия 
Мургаш, неочаквано бяхме настигна-
ти от полковник Джанфраико Вакка, 
вече трайно избрал българско место-
жителство. По оояд ояхме на олощад 
Оювейков, където ни чакаха свеще-
ннк Петър Кьосов от пловдивския 
храм Свети Дух, на лов за книгн, с 
днзайнера Алексавдър Банчев, сроден 
с бнвшия ни учител в Ямболския 
френски колеж Мнрослав Баячев, н 
Светлана Караджова от нашия екип. 
Понеже бяхме разбрали, че на този 
ден той чества именвяя си ден „Папс-
ка катедра на св. първоапостол Пе-
тър*\ склонихме го да уважи вашата 
трапеза в Дом Абагар и така да посе-
тн твърдияата ши, за която беше чел 
толкова миога, но не беше посещавал. 
Освен че се получж сверяване на ча-
совтщите, успяхме да вметием в прес-
тоя също едио посещение в Боянска-
та църква - едно от седемте чудеса на 
България. He ни питайте кои са дру-
гите шест, тън като сме сигурни. че 
гн зяаете и само искате да шм изку-
шавате и вкарате в спор за други не-
чии предлочитания. 

В сряда. когато този брой приема-
ше вече окончателна форма, заделих-
ме няколко часа в низнннте за две 
посл едователни срещи с представите-
ли на изкуството и ва науката. 
Мениджъра Милена Георгиева от 
Асоциация Опера София търсеше под-
крепа да настантм ансамбъла им от 
60 душн в Рим в края на април, кога-
то възвамеряват да изнесат ковцерт 
по случай подписването на договора 
за влизането ни в Европейската общ-
ност. От своя страна проф. д-р отори-
ноларинголога Тодор Карчев, придру-
жен от д-р лечител. магисгьр яа бо-
гословските науки Николай Попски ни 
молеха да улесним престоя иа 32-ма 
соецналнстн от браиша по време на 
световния им ковгрес във Вечния град 
от 25 мши до 1 юли- Очевидко незаслу-
жената ни слава, че всичко можем и 
1ук, и там, преминава всякаквя гра-
ннпи. Започваме да се сьмняваме, че 
е в ход някаква конспирация да се из-
ложим с нашата немощ да задоволим 
всякакви пуждн. Нещастиипите не 
разбират, как, подобво на апостолк-
те. нашата сила е'в нелющта ни, Виж 
също Послание до филиляни 4,12. 

За пръв път влязохме в Софийс-
ката духовната семинария на 24-ти, 
където биолиофилът Александър 
Алексиев представяше новн отхрития 
за Апостола, особено от времето. ко-
гато нзучавал богословие с оглед ръ-
кополагането му в йеродяконскн сан, 
на кокто. no мнешме на нзследовате-
ля, остава верен докрай. Пристигнах-
ме заедно с екипа вя сред вървите ро-
долюбци, постевеяно изпълпили Тър-
новската зала на учебното заведение. 
За кратко се оояви домакинът архи-
мавдрит Сиопнн. Помещевяята бяха 
тъмни и студеви, но атмосферата топ-
ла и гостоприем на. Оказаха спепиал-
но внимавяе към нас оргавнзаторът 
на срещата Емил Миланов, доклад-
чикът Алекскев. художяикът Алек-
савдър Кара (Виж профила му тук на 
друго място) и главннят редактор на 
сп. За Буквшпе, Илия Пехливанов. Из-
вестен брой екземпляри от весгника 
ни си намериха пгьт към особено нн-
телигентни читатели. 

В края на месеца се върна студе-
вото време, с ниски температури до 
мивус 12, сняг до 40 см и труднн дос-
тъвя от и до твърдината ни. Загря 
обаче вътрешиата прачет в дупште нн 
на 27-ми. Дойдоха гости от контин-
гента ни. преодолели студ и преспи. 
За пръв път се сьбярахме 10 душя ка-
тъпъкрьглалшса в конферентната за-
ла на Дом Абагар. а още толкова из-
пратижа телефовяи и е-машюви пос-
лания за съпричастие. Разговорнте 
бяха миогопосочни, атмосферата топ-
ла, подносите хем изобилни. хем пос-
твн. Неочаквано издаде повода на 
събраннето ни Раина Йотова от Да-
рнк Радио в щастливата вече десет-
годшпна рубрика Презсившпажьгла. 
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ЛИЛЯНА КЪНЕВА, 
Стъпки 6 пяська. Сти-
ховес превод на японски език 
от КЕН НАГАЙ. Издадено с лю-
безното съдействие на посолст-
вото на Япюния в Софня к Япон-
ската агенция за международно 
сьтрудничество (София 2004) 46 

' стр., с 16 оригкнални графикн на 
ВАСИЛИЯ СТОИЛОВА в текста и 
на корицата. 

За етори пгьт ни попада в рьце-
те стмхосбирка от жанра „хайку" 
на български език.. Пьрвата беше 
тази на преводача й Кен Нагай пре-
ди няколко години. Трисгишия с 
леко елегично сьдьржание прелла-
гат оъсгена житейска мьдросг, сьс-
редоточен поглед вьрху природа-
та, вселената и сьдбага на човека. 

Стиховете на Лиляна Кьнева ле-
тят като есенни лисга ш леко падат 
около нас: 

Есен дебне 6 трьапиките... 

се бльсна 6 прозореца. 
Вели капчици крьб. 
Нежните графики на Василмя 

Стоилова на свой ред подсилват и 
тьлкуват на свойсшения й решстър 
екзотмчните епиградли. 

ПоАГОтвено вьв връзка с излож-
бата й в галерия Мургаш, откркпа 
на 2 март, изданието само по себе 
си предсгавлява ценен двоен суве-
нир от сьбитмето - текст и образ. 

ALBERTO BASSOLI, 
islarn-Occidente. II соп-
fronto secondo la cromna-
ca, la storia e le profezie. 
Con presentazione dell'ex Minislro 
Gianni Mattioli e dell'Onorevoie 
Paolo Galletti. Analisi critica di 
Filippo Ferra ed ahre personalha 

(Edhrice Mediaevo 2005) 319 cip., 
многобройни илюстрации и реп-
родукции на документи във и мз-
вьн текста. 

След като се запознахме в град 
Болоня през месец юнм 2003 г. 
(Виж сьотвената ораница отДнев-
ника) авторьт ни брот сред своите 
най-блюки сьпричасгници във ви-
зията, която изгражда за сьстояни-
ето и бьдещото развипше на света 
и на длеждучовешките отношенмя. 
Сред многото хора от висок и по-
скромен ранг, коипго споменава в 
посвещението на книгата, се чете 
и нашето име, с определителни, 
кокго не смеем да преведелл, a ca-
мо ще щттараме 8 оригинал: „luce 
per la Bulgaria e per i popoli slavo-
ortodossr". Алберто Басгали, профе-
оюнален философ, полмгтак и об-
щесгвен деятел, еколог ш филант-
роп, в течение на десетилетаята си 
е изградил собсгвена визия за сь-
битштта окало нас, като часг or едмн 
иялосген процес, тгрьгнал отдалеч, 
С предвидени т предопределени 
егапи, коигто днес досппигат др сво-
ята апокалиптмчна разврьзка. 

Изданието е многопластово и 
многопосочно, като на ораници-
те му се пречупват най-различни 
жанрове - журналисшка, окултмс-
тика, теология, история, геополи-
тика, длеждурелигиозни отноше-
иия. В уводната часг (ор. 1 -41) че-
теяд предпоставкмте за правилно-
то оценяване на книгата, включи-
телно и такива, които дават израз 
на дрбригте чувсгва и желаниего на 
автора да се придьржа кьм като-
лическото вероучение, да се под-
чинява на мнението на църковна-
та власт що се касае за проявн на 
пророчесшо м на разновидни ви-

Първата часг (стр. 42-113) разг-
лежда целия ороцес довел до вой-
ната в Ирак и последвалмте сьбм-
тия до изборите в края на януари. 

Втората е посвегена на анализ 
на голядд брой предсказания (про-
рочесгеа), предвцдели м предупре-
дили за сгаващото в Средния из-
ток и последиците от него в цял 
свят (стр. 114-195). Третата 
(ор.196-229) предсгавлява апел да 
се вслушаме в гласа на Духа за 
един по-добър свят, шзграден око-
ло помиреното ядро на триге лло-
нотеисгачни религии - еврейсгео, 
хрисгоянсгво, ИСЛЯАА. В четвьртата 
(от 230 до края) са сьбрани оцен-
ки на почитатели и богат снимков 

ERNESTO PIACEN-
T I N I (съставител), 
L'eredha intellettuale di 
Leone Veuthey. лш amvcgni 
sulla dottrina di Leone Veuthey al 
Seraphicum, 18 ottobre 2003, 20 
febbraio 2004 (Associazone 
culturale Leone Veuthey, Roma 
2005), 193 crp. 

Събрани са приносите на ня-
колко почитатели на големия учен, 
мислигел м аскетДеон Вьоте (1876-
1973), пьрви рецензент на нашата 
богословска дисертация през 1953 
г., за когото от миналата година се 
води процес за канонизирането 
му. В пьрвата часг се разглеждат 
заслугите на Божия раб в обласпа 
на богословската наука, педагоги-
ката и фиАОСофията, а вьв втората 
- специалмият му поглед кьм докт-
рината за Пресветата дева. От осо-
бен мнтерес е неговото учаспие в 
началния етап на развююто се днес 
до световни размери движение 
Фоколариза апостолат в сьвремен-
ния свят чрез пример и проповед 
за хрисгаянска любов сред хората 
- една цдеология т една конкрет-
на програма, шьрвоначалноланси-
рани or него непосредстено след 
Вторатга световна война, днес за-
легнали в усгавипге на движението. 

НАТАЛИЯ ЦАРКОВА, 
Папа Йоан Павел П - в пълен ръст. 

И в оолннцата. и във Ватнкапа. 

SEDE VACANTE при sede plena 
(Продължаба om 1 cmp.) 

боди мястото за едно по-пъл-
ноценно справяне със ситуа-
цията. Някои случаи, каюо ще 
стане ясно по-долу, касаят съ-
що нашата историческа памет. 
Титулярьт на римската цьрква 
Сан Клементе, кьдепю се съх-
раняват мощите на св. Кирил, 
папа Климент I (89-97), изпра-
тен на заточение в Крим, къ-
дето умира към 101 г., е при-
живе наследен през 97 г. от па-
па Еварист (97-105). Папа Пон-
циан (230-235) заточен в кари-
ерите на Сардиния от имп. 
Максимин Тракиец, роден у 
нас, получава за наследник па-
па Антер (335-336). Когато па-
па Либерий I (352-366) е екст-

радиран в Берое (днес Стара 
Загора) през 355 г., оваканте-
ното седалище е поето от ар-
хидякон Феликс, а когато пър-
вият се завръща в Рим през 
458, двамата управляват заед-
но цьрквата, въпреки че функ-
цията на последния не е исто-
рически напълно изяснена и в 
някои папски списъци е считан 
за антипапа. Доста спорни са 
датите на приемничеството 
между папите Силверий (536-
537) и Вигилий (537-566), като 
вторият е избран приживе 
предшественика си, притиснат 
от византийския генерал Вели-
зарий. Подобна е ситуацията 
при редуването на папите 
Мартин I (649-654) и Евгений I 
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(554-557), избран, когато пред-
шественикьт му е на заточение 
в Крим, какго и при това на Лъв 
V (903) и Сергий III (904-911), из-
бран, когато предшественикът 
е в затвора, при приемничест-
вото на Бенедикт V (964-966) и 
Йоан XIII (965-972), при тоза на 
папа Бенедикт V (964-966), за-
точен в Хамбург, и папа Йоан 
XIII (965-972), проявил специа-
лен интерес кьм евангелизира-
нето на източните славяни и 
добрите връзки с Византия 
(посредничил при брака меж-
ду император Отон II и визан-
тийската принцеса Теофано 
през 972). Папа Бенедикт IX 
(1032-1044) пък сдал папство-
то си на Григорий VI (1045-
1046), за да си го поиска обрат-
нопрез1047! 

Противоположни 
претенции 

Хаотични избори на папи 
през XTV-XV век правят слож-
на историческата оценка на 
папскаго приемничество за TO

SH период, когато най-често се 
застьпват легитимни и нелеги-
тимни избори, раздирали цьр-
квата в течение на близо 40 го-
дини (1378-1417), когато общо 
осем претенденти, по двама 
или трима същевременно, се 
догонват в палските списъци, 
като някои оттях известно вре-
ме попадат вьв или са изклю-
чени от папското „родосло-
вие": така един Александьр V 
(1409-1410), грък от остров 
Крит, днес определено считан 
за антипала, все още е на по-
каз в най-авторитетната моза-
ична портретистика на папите 
в римската базилика Свети Па-
вел извън фадските стени. 

Изчистена 
казуистика 

Подобни недоразумения 
стават все по-редки с изчист-
ването на каноните касаещи 
избора на папите. Условията 
за валиден избор са сведени 
до минимум (всеки кръстен 
мьж, приел избора и показал 
готовност да бъде хиротонисан 
епископ), а тези за легитимен 
избор - пределно опростени. 

Повече от едно хилядолетие не 
се поставя въпроса за замес-
тване на папа ограничен от 
външна сила в упражнението 
на папската власт, непослед-
но и поради съществуването 
на самостоятелна междуна-
родно призната папска държа-
ва (днес Ватикан). Ограниче-
нията, наложени от френска-
та революция и от Наполеон 
сьответно на папа Пий VI (за-
точен в Савона, недалеч от Ге-
нуа през 1798-1799) и на папа 
Пий VII (във фонтенбльо, 1808-
1814) не можеха вече да пос-
тавят въпроса за избягване на 
натиска чрез избора на нов па-
па. Напротив, понесеното на-
силие придаваше на папата 
ореола на мъченичеството. 

Що се отнася до личните 
здравословни ограничения на 
дейността на папата въпросът 
не се повдига от канонична 
гледна точка, а е оставен на-
пълно на неговото лично чувс-
тво за отговорност пред теж-
ките предизвикателства на 
уникалната служба като върхо-
вен пастир и учител на пове-
реното му паство. 
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