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Интронизация на Българския патриарх 
Кирил, състояла се на 10 май 1953 г. 

120 години от рождението и 50 
години от кончината на Българския 

патриарх Кирил
	 Уважаеми	читатели,	

	 През	тази	година	се	навършват	две	големи	годишнини	свър-
зани	с	живота	на	Българския	патриарх	Кирил.	Духовник,	чиято	ду-
ховна	величина	тепърва	ще	бъде	обект	на	още	по-задълбочени	из-
следвания,	защото,	както	казва	Пловдивският	митрополит	Варлаам	
в	свое	слово	по	повод	кончината	на	патриарх	Кирил,	той	бе	„една	за-
бележителна	личност,	щедро	дарена	от	Бога,	велемъдра	и	трудолю-
бива.	От	делото	на	неговата	творческа	изява	можем	да	късаме	зрели	
плодове;	в	едни	виждаме	изрядния	омилетик,	в	други		-	строгия	на-
учен	биограф,	в	трети	-	големия	православен	апологет	и	най-после	
автора	на	редица	исторически	трудове“.	

	 В	 настоящия	 брой,	 който	 е	 втори	 тематичен	 за	 тази	 годи-
на,	 сме	 се	 опитали	 да	 очертаем	 един	 своеобразен	 портрет	 на	 ли-
чността,	трудовете	и	духовните	дела	на	първия	Български	патриарх	
от	най-новата	ни	църковна	история.	На	страниците	на	списанието	
ще	разгледаме	образа	на	Българския	патриарх	Кирил	като	историк,	
като	богослов	и	учител,	като	голям	труженик	на	Господнята	нива.	

	 Делото	на	Българския	патриарх	Кирил	е	толкова	голямо,	че	
надали	ще	успеем	да	кажем	всичко	за	него,	но	не	е	и	това	нашата	
цел.	Желаем	с	този	брой	да	си	припомним	за	големия	духовник	и	
да	знаем,	че	Българската	църква	е	имала	честта	именно	той	да	бъде	
нейн	предстоятел.	 	В	лицето	на	Българския	патриарх	Кирил	„Бъл-
гарската	 църква	 отгледа	 и	 възпита	 един	 сюблимен	 характер,	 един	
просветен	ум,	една	морална	воля,	един	гений	на	дълга.	Той	бе	и	ще	
остане	украшение	на	светото	Православие“.

Бог	да	го	прости!	Вечна	и	блажена	да	бъде	паметта	му!

																																																																																						Ангел	Карадаков
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Портрет на Българския 
патриарх Кирил

Видински митрополит Дометиан

	 Блаженопочиналият	
патриарх	Кирил	беше	една	из-
ключително	богато	надарена	и	
всестранно	развита	личност.	С	
избирането	 за	 предстоятел-па-
триарх	на	възстановената	дре-
влепросияла	 Българска	 пат-
риаршия	 (10	 май	 1953	 г.)	 той	
създаде	 цяла	 епоха	 	 в	 новата	
история	 на	 родната	 ни	 света	
Православна	 църква...	 В	 про-
дължение	на	осемдесет	години	
патриаршеско	 служение	 бла-
женопочиналият	 първойерарх	
патриарх	 Кирил,	 с	 неуморно	
и	 многоплодно	 първосвети-
телско	 служение	 и	 народо-
полезна	 обществена	 дейност	
остави	 незаличима	 светла	 диря	 в	 историята	 на	 светата	 ни	 родна	
Православна	църква.	Неговият	биограф	справедливо	ще	отбележи:	
„Под	мъдрото	ръководство	на	вещия	Кирил	Българската	православ-
на	църква	се	консолидира	канонически	и	издигна	своя	авторитет	в	
целия	православен	и	християнски	свят.	Българската	Патриаршия	е	
не	само	призната	от	всички	Поместни	православни	църкви,	но	е	и	
в	любовта	им:	признато	е	не	само	патриаршеското	достойнство	на	
Българската	православна	църква,	но	и	духовният	й	престиж,	изграж-
дан	единадесет	века...	Той,	патриарх	Кирил,	направлява	цялата	кул-
турно-просветна,	народно-обществена	патриотично-възпитателна	и	

духовно-издателстка	дейност	на	Църквата.	Въобще	няма	сектор	от	
почти	 необозримия	 	живот	 на	 Българската	 православна	 църква,	 в	
който	да	не	прониква	будното	око	на	нейния	Предстоятел,	който	да	
не	се	обгръща	от	неговия	прозорлив	и	далновиден	поглед	и	в	който	
да	не	пулсира	неговото	сърце,	изпълнено	с	отеческа	любов	и	гри-
жа...„	И	продължава:	 „Удивителни	способности	и	най-раднородни	
интереси	съчетава	в	себе	си	патриарх	Кирил,	който	със	завидното	си	
трудолюбие	и	голямата	дисциплина	на	ума	си	увенчава	с	прекрасни	
постижения.	Наред	с	изпълняването	на	огромните	си	задължения	на	
църковен	кормчия	и	обществен	деец,	на	вдъхновен	проповедник	и	
вещ	омилетичен	писател,	той	се	подвизава	на	попрището	на	истори-
ческото	изследване.	И	може	да	се	каже,	че	той	е	най-компетентният	
и	най-продуктивният	църковен	историк	из	епохата	на	Възраждането	
на	България...“	(проф.	д-р	Иван	Панчовски).	
	 По	тези	достойни	показатели	на	научен	работник	блажено-
починалият	патриарх	Кирил	бе	удостоен	от	Българската	академия	
на	науките	с	най-високата	научна	степен	Академик	на	Българската	
академия	на	науките.	
	 За	многобройните	си	проповеднически	трудове	пак	сам	той	
(патриарх	Кирил)	ще	признае:	„Църковно-поучителните	ми	книжо-
вни	творби	са	рожба	на	вяра	и	любов.	С	тях	исках	да	послужа	на	
Оногова,	в	Когото	дълбоко	вярвам	и	Когото	беззаветно	обичам“...
	 Братя,	„помтене	вашите	наставници,	които	са	ви	проповядва-
ли	словото	Божие,	и,	като	имате	пред	очи	свършека	на	техния	живот,	
подражавайте	на	вярата	им“	-	ни	съветва	св.	ап.	Павел	(Евр.	13:7).
	 Нека,	 прочее,	 тази	 молитвено-духовна	 и	 незрима	 среща	 с	
първойерарха-светител,	проповедника	на	словото	и	учител	на	мъд-
ростта,	 блаженопочиналия	 архипастир-юбиляр,	 патриарх	 Кирил	
послужи	на	всинца	ни	за	подражание	на	крепката	му	вяра	в	Бога,	
на	любовта	му	към	човека	и	доброплодие	в	живота	„Церкви	и	Оте-
честв,	на	пользу“.	
	 Да	бъде	вечна	и	блажена	светлата	му	памет!	Амин

Словото (със съкращения) на Видинския митрополит Дометиан е взето от Цър-
ковен вестник, бр. 11 от 1991 г., когато са се изпълвали двадесет години от кон-
чината на приснопаметния Български патриарх Кирил. 

Светодавец брой 3/2021 Светодавец брой 3/2021                    Портрети                     Портрети
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Пловдивският митрополит Кирил (вдясно) заедно с делегатите от По-
местните православни църкви, дошли за интронизацията на новоизбра-

ния Български патриарх. 

Светодавец брой 3/2021                            Завет

За въздигането 
на Българската 

патриаршия
Български патриарх Кирил 

	 Бог	 благослови	 времето	
древната	Българска	патриаршия	
да	се	възстанови.	Ние	знаем	как-
во	значи	Божие	благословение	в	
живота	на	човека	и	на	общество-
то,	и	особено	в	живота	на	Църк-
вата,	която	е	Божия.	Ние	знаем,	
че	с	Божие	благословение	вярва-
щите	живеят	на	земята	в	правда,	
добро	 и	 мир,	 благопреуспяват	
през	 дните	 на	 земното	 си	 по-
прище,	преди	всичко	в	духовни	
постижения.	С	Божие	благосло-
вение	и	 обществото	напредва	 и	
постига	 своите	по-високи	цели.	
Но	Божието	благословение	осо-
бено	 	 е	 действено	 в	 живота	 на	
Църквата,	 защото	 чрез	 него	 тя	
живее	и	се	разцъфтява	в	много-
плодието	 на	 благодатната	 духо-
вност.	
	 Българската	 патриаршия	
е	стара.	Историческата	й	повест	
е	 известна...	 Големите	 събития	
в	живота	на	Църквата	трябва	да	

бъдат	 приемани	 с	 вяра,	 но	 ни-
кога	 с	 предубеждение	 относно	
времето	 на	 тяхното	 осъществу-
ване.	 Това	 и	 исторически	 не	 е	
логично,	но	е	и	израз	на	малове-
рие.	Кой	си	ти,	който	съдиш	осъ-
ществяващия	 се	 в	 историята	на	
Църквата	Божий	промисъл?
	 Но	 особено	 след	 като	
едно	важно	събитие	в	живота	на	
Църквата	 се	 утвърди,	 неоправ-
дано	и	изслишно	е	всяко	разсъж-
дение	за	неговата	съвременност.	
А	 Българската	 патриаршия	 бе	
посрещната	 с	 радост	 от	 целия	
български	народ	и	бе	обгърната	
с	 любовта	 на	 светите	 сестрин-
ски	 православни	 църкви.	 Вед-
нага	след	възстановяването	й	се	
явиха	доказателства,	че	тя	е	ут-
върдена	 в	 църковното	 съзнание	
на	вярващия	народ	и	има	своето	
всепризнато	 място	 във	 вселен-
ската	общност	на	Православна-
та	църква.	
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Светодавец брой 3/2021 Светодавец брой 3/2021                           Завет                            Завет

	 През	изтеклите	десет	го-
дини	 Българската	 патриаршия	
се	 намираше	 под	 Божия	 десни-
ца.	 Ние,	 нейните	 скромни	 слу-
жители	 и	 чрез	 служението	 си	
нейни	 строители,	 не	 можем	 да	
се	 похвалим,	 че	 Патриаршията	
ни	с	наши	усилия	утвърди	свое-
то	съществуване.	Свети	апостол	
Павел	,	който	бе	велик	строител	
на	Божията	Църква,	 съзнавайки	
силата	 на	 Божията	 благодат	 	 в	
неговото	 свято	 служение,	 сми-
рено	 бе	 определил	 своя	 принос	
като	 скромен	 и	 незначителен.	
Ние	 знаем,	 че	 апостол	 Павло-
вото	 дело	 в	 историческо	 изме-
рение	бе	извънредно	голямо,	но	
сам	великият		и	свят	мъж		отдава	
всичко	на	Бога		и	не	вижда	в	себе	
си	и	в	дейността	си	такова	нещо,	
с	което	би	могъл	да	се	хвали...
	 Нашето	дело	е	наш	дълг,	
който	 се	 осъществява	 чрез	 Бо-
жията	благодат.	И	понеже	е	така,	
не	можем	да	отстъпим	от	дълга	
на	 усърдното	 църковно	 строи-
телство.	От	тоя	дълг	иде	подтик	
за	постоянна	ревност,	за	непрес-
танно	усилие.	
	 Какво	сме	успели	да	сто-
рим	през	тия	десет	години?	Ние,	
служителите	на	светата	Църква,	
сме	 сторили	 твърде	 малко,	 но	
Бог	 много.	 Като	 летописци	 на	

църковното	 строителство	 би-
хме	могли	 да	 отбележим,	 какво	
се	е	осъществявало	в	живота	на	
Църквата.	 По-важно	 е	 обаче	 да	
подчертаем	 вътрешната	 светли-
на	 и	 сила,	 които	 са	 действали	
в	 Църквата,	 осветявали	 са	 сър-
цата	 и	 душите	и	 са	 водели	 към	
вътрешно	 зреене.	 Това	 вътреш-
но	 зреене	 е	 в	 същото	 време	 и	
вглъбяване	 в	 Христовото	 бла-
говестие.	 Извършвал	 се	 е	 един	
дълбок	процес	на	вътрешно	об-
новление	 на	 вярващите	 люде,	
които	 са	 постигнали	 мъдростта	
на	Христовото	слово:	Очисти	се	
първо	отвътре,	за	да	бъдеш	чист	
и	 отвън	 (Мат.	 23:26).	 Но	 това	
вътрешно	зреене	вглъбяване	не	е	
имало	и	има	своите	външни	от-
ражения	 в	 живота	 на	 Църквата	
като	 мир,	 благоволение	 и	 брат-
ство.	
	 Наистина,	 ние	 всички	
сме	се	трудили	да	сеем	и	садим	
Словото	 Божие,	 но	 не	 винаги	
сме	 бодърствували,	 за	 да	 под-
държаме	жизнеността	на	поник-
налия	злак.
	 Въпреки	това	обаче	тряб-
ва	 да	 отдадем	 признание	 на	
всички,	 които	 са	 се	 трудили	 в	
Господнята	 нива	 с	 вяра,	 че	 Бог	
ще	възнагради	техния	труд	и	ще	
бъде	снизходителен	към	техните	

немощи.	Проявеното	не-усърдие	
Божията	 благодат	 може	 да	 пре-
върне	в	усърдие.	Нека	да	се	мо-
лим	Богу	за	това.
	 Нашата	 Църква	 и	 през	
тоя	десетгодишен	период	се	тру-
ди	 да	 служи	 на	 народа,	 да	 му	
помага	в	неговия	несъмнен	стре-
меж	да	подобри	своя	живот	и	да	
го	 издигне	 на	 по-високо	 равни-
ще	 във	 всяко	 отношение.	 Успе-
хите	 на	 народа	 ни	 в	 тая	 насока	
са	значителни.	Те	не	могат	да	не	
радват	 всекиго:	 не	 могат	 да	 не	
радват	и	Църквата,	която	живее	
с	нуж	дите	и	успехите,	тревогите	
и	радостите	на	целия	народ.	До-
колкото	е	било	по	силите	на	цър-
ковните	 служители,	 те	 всички,	
малки	 и	 големи,	 са	 се	 трудили	
да	бъдат	полезни	на	народа	и	на	
държавата.
	 Едно	твърде	важно	за	се-
гашното	 време	 поприще,	 в	 кое-
то	Цър	квата	 прояви	подчертана	
дейност,	 е	 борбата	 за	 запазване	
на	мира.
	 Мирът	е	дар	от	Бога,	кой-
то	 трябва	 старателно	 да	 пазим.	
Мирът	не	е	и	дар,	но	и	дълг	на	
нашето	 призвание	 като	 христи-
яни.	 Следователно,	 трябва	 да	
се	 трудим	 да	 го	 усилваме	 как-
то	в	сърцето	си,	тъй	и	в	нашите	
лични	 отношения	 с	 човеците	 и	

особено	 да	 го	 умножаваме	 като	
общо	 благословение	 за	 цялата	
ни	Родина,	па	и	за	всички	народи	
по	света.	Поради	това	Църквата	
старателно	се	труди	да	служи	на	
мира	заедно	с	целия	ни	народ	и	
с	 народното	 ни	 Правителство,	
защото	у	нас	всички	еднакво	се	
вдъхновяват	 от	 мира	 и	 еднакво	
жадуват	за	неговото	за	пазване.
	 През	 тия	 десет	 години	
Църквата	 ни	 разшири	 външни-
те	 си	 цър	ковни	 връзки	 преди	
всичко	с	Православните	църкви.	
Това	е	от	голямо	значение	за	ця-
лостния	 живот	 на	 Вселенската	
православна	 църква,	 засилената	
жизненост	 на	 която	 безусловно	
се	 прелива	 и	 в	 отделните	 по-
местни	църкви,	и	те	по	тоя	начин	
стават	съобщници	на	цялостния	
живот	на	Божията	Църква.	Това	
ние	 почувствувахме	 особено	
през	 тия	 десет	 години	 поради	
все	 по-затягащите	 се	 връзки	
между	 Право	славните	 църкви.	
Никога	Българската	църква	не	е	
била	в	такова	непосредно	и	тяс-
но	общение	с	всички	тях.	А	това	
е	радостно	и	жизнено	полезно	за	
нея.
	 В	летописа	на	изминали-
те	десет	години	следва	да	се	от-
бележат	като	важни	за	Църквата	
събития	 взаимните	 посещения,	
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които	предстоятелите	и	предста-
вители	 на	 Поместните	 църкви	
взаимно	 си	 направиха.	 Българ-
ският	Патриарх	 заедно	с	отбра-
ни	 високи	 представителства	 на	
Църквата	ни	направиха	посеще-
ния	 на	 Светейшия	 Московски	
Па	триарх	Алексий	и	на	Руската	
света	 православна	 църква	 през	
1954,	 1958	 и	 1962	 г.,	 на	 Блаже-
нейшия	 Румънски	 Патриарх	
Юстиниян	 и	 на	 светата	 Румън-
ска	църква	през	1954	и	1955	г.,	на	
Светейшия	Цариград	ски	Патри-
арх	през	1962	г.,	през	която	годи-
на	се	състоя	богоблагословеното	
ни	поклонническо	пътуване,	при	
което	посетихме	Блаженейшите	
предстоятели	 на	 Александрий-
ската,	Антиохийската	и	Иеруса-
лимската	патриаршии	и	на	Елад-
ската	 църква.	С	 особена	 радост	
следва	 е	 подчертае	 значението	
на	 поклонничеството	 ни	 в	Све-
тата	земя	и	в	Света	гора	Атонска	
през	същата	1962	г.
	 През	 тоя	 десетгодишен	
период	 и	 нашата	 света	 Църк-
ва	 бе	 посетена	 с	 благословение	
на	 два	 пъти	 от	 Негово	 Светей-
шество	 Московския	 и	 Всеру-
сийския	 Патриарх	 Алексий,	 а	
именно	 през	 1958	 и	 1962	 г.,	 от	
Негово	 Блаженство	 Румънския	
Патриарх	 Юстиниян	 през	 1953	

г.,	 от	 Техни	 Блаженства	Антио-
хийските	патриарси	Александър	
III	 и	 Теодосий	 VI	 през	 1957	 и	
1959	г.,	както	и	от	предстоятеля	
на	Полската	православна	църква	
Блаженопочившия	Варшавски	и	
Полски	 Митрополит	 Макарий	
през	 1953	 г.,	 от	 Финландския	
Архиепископ	Павел,	 както	 и	 от	
други	 йерарси	 на	 Поместните	
църкви.
	 Заслужава	 да	 се	 изтък-
не	 и	 Всеправославната	 среща,	
състояла	 се	 на	 остров	 Родос	
през	1960	г.,	на	която	участвува	
и	 представителство	 на	 Българ-
ската	 православна	 църква.	 Тая	
среща	 на	 Поместните	 църкви	 е	
един	забележителен	факт,	който	
свидетелствува	за	живото	един-
ство	на	Вселенската	православ-
на	църква.
	 Изобщо	 връзките	 меж-
ду	 Българската	 и	 останалите	
Православни	 църкви	 през	 тоя	
десетгодишен	 период	 са	 били	
живо	 поддържани	 и	 са	 пред-
ставлявали	 блага	 утеха	 за	 нас.	
Освен	тези	връзки	Църквата	ни	
засили	и	отношенията	си	с	дру-
ги	 християнски	 църкви	 и	 общ-
ности.	 По	четени	 бяхме	 с	 посе-
щение	 на	 техни	 представители,	
като	не	броим	редовната	и	про-
никната	от	взаимна	братска	обич	

Българският патриарх Кирил с митрополите от Св. Синод на БПЦ на 10 
май 1963 г., когато са се изпълвали 10 г. от възстановяването на

 Българската патриаршия. 
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кореспонденция	между	отговор-
ните	им	ръководители	и	нас.	От	
голямо	 значение	 са	 и	 връзките,	
които	се	установиха	със	Светов-
ния	съвет	на	църквите,	след	като	
Българската	православна	църква	
бе	приета	за	член	на	Све	товния	
съвет	 на	 църквите	 (1961	 г.);	 а	
също	и	участието	на	Българска-
та	 православна	 църква	 в	Праж-
ката	 християнска	 конференция	
за	 защита	 на	 мира,	 която	 има	
постоянен	характер	и	в	ръковод-
ството	й	участвуват	и	представи-
тели	на	Българската	църква.
	 С	това	не	би	могло	да	се	
приключи	летописът	на	послед-
ния	десет	годишен	период	от	жи-
вота	 на	 светата	 ни	 Църква.	 Би	
могло	 още	 много	 да	 се	 добави	
за	 по-голяма	 пълнота.	 Но	 нека	
да	 се	 ограничим	 с	 това	 и,	 като	
се	 поучим	 от	 миналото,	 с	 бла-
годарност	 към	Бога,	 задето	при	
големите	 грижи	 ни	 е	 пращал	 и	
много	 радости,	 да	 насочим	 по-
глед	 напред,	 защото	 пред	 нас	 е	
богоугодният	 път	 на	 вярата	 и	
на	 усърдното	 служение	 Богу	 и	
народу.	Църквата	 в	 нейната	 ця-
лост	ще	продължи	да	се	труди	в	
делото	на	църковното	строител-
ство,	за	да	крепне	самата	тя	във	
вътрешна	благодатна	жизненост	
и	 да	 се	 украсява	 с	 християнски	
добро	детели,	родени	в	светост.

	 Всички	 големи	 и	 малки	
служители	 и	 цялото	 христолю-
биво	 паство	 на	 светата	 Църква	
трябва	да	сме	усърдни	в	делото	
на	собственото	ни	спасение	и	на	
свещения	 дълг,	 да	 се	 обработва	
нивата	Господня	и	да	ражда	пло-
дове	достойни	за	славата	Божия	
и	спасителни	за	всички,	които	са	
се	трудили.
	 И	 през	 предстоящето	
време	Църквата	ни	ще	заляга	да	
изпълнява	своя	дълг	към	нашия	
народ,	 като	 му	 съдействува	 да	
подобрява	и	да	издига	все	пове-
че	 общия	 си	 живот,	 създавайки	
цялостно	духовно	и	ма	териално	
благополучие.
	 Като	 оценяваме	 в	 ис-
тинското	 им	 високо	 значение	
връзките	и	 отношенията	 с	Пра-
вославните	 църкви	 и	 с	 дру-
гите	 християнски	 църкви	 и	
общности,	ние	всички	ще	усърд-
ствуваме	в	свещеното	рвение	да	
ги	разширим	и	задълбочим,	като	
имаме	съзнанието,	че	с	това	ще	
се	 про	слави	 и	 нашият	 Небесен	
Отец,	 милостите	 на	 Когото	 ще	
слязат	 върху	нас,	 за	 да	 оплодят	
нашето	 скромно	 църковно	 слу-
жение.
	 Светите	 поместни	 пра-
вославни	 църкви	 всякога	 се	
молят	 и	 радеят	 за	 всехристиян-
ско	 единство.	Това	 е	 техен	 общ	

копнеж,	 поддържан	 и	 оживяван	
от	 вярата	 в	 Единия	 за	 всички	
ни	 Небесен	 Отец,	 в	 Единия	 за	
всички	ни	Спасител	Господ	Ии-
сус	 Христос,	 в	 Едната,	 Света,	
Съборна	 и	 Апостолска	 Църква.	
Към	 това	 всехристиянско	 един-
ство	 се	 стреми	 и	 Българската	
православна	 църква,	 вярвай-
ки,	 че	 с	 Божия	 благодатна	 сила	
то	може	да	се	осъществи	върху	
основата,	 положена	 от	 Бога—
Гос	под	Иисус	Христос,	 Главата	
на	 Църквата,	 нейния	 Върховен	
Пастир.
	 С	 голяма	 ревност	 Църк-
вата	ни	ще	продължи	да	се	труди	
за	усил	ване	на	братството	между	
нас	и	навред	по	света,	 за	друж-
бата	между	народите,	за	тяхното	
полезно	 взаимно	 сътрудничест-
во,	за	мира	в	целия	свят.	Това	е	
божествена	 повеля,	 която	 всич-
ки	 ние	 с	 пълно	 съзнание	 за	 от-
говорностите	ни	пред	Бога	ще	се	
трудим	да	осъществяваме.
	 Днес	 ние	 празнуваме	
един	 твърде	 кратък	 период	 от	
живота	 на	 нововъзстановената	
ни	Патриаршия.	Но	от	радостта	
на	 това	 празнуване	 ние	 черпим	
вдъхновение	 да	 издигаме	 Бъл-
гарската	патриаршия	все	по-ви-
соко	в	нейното	свето	служение.	
Това	 е	 възможно	 и	 постижимо,	
защото	 ние	 всички	 най-малко	

разчитаме	 на	 собствените	 си	
сили,	 а	 непоколеби	мата	 си	 на-
дежда	възлагаме	на	благодатна-
та	 помощ	 от	 Бога,	 любовта	 на	
Когото	 към	 светата	Му	 Църква	
никога	не	е	секвала.	Тая	помощ	
с	усърдни	молитви	трябва	да	из-
просваме	 всякога	 и	 сега	 на	 тоя	
тържествен	ден.
	 Нека	 въздадем	 Богу	 сла-
ва,	 чест	 и	 поклонение	 както	 в	
молитвените	 си	 славословия,	
тъй	и	чрез	дела,	които	прославят	
Неговото	име.	Амин.

	 Църковен	вестник	бр.	19-
21	1963	г.
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КОНДИКАТА НА СВЕТИЯ СИНОД 
И ПАТРИАРХ КИРИЛ
Доц.	д-р	Христо	Темелски

 В канцеларията на Синодал-
ната палата в София се съхранява т. 
нар. “Кондика на Св. Синод”, (1) коя-
то продължава да се използва вече 
близо 150 години. Тя представлява 
фабрична (френско производство) 
тетрадка голям формат (25 х 38,5 
см), подвързана с дебели картоне-
ни корици, облепени с черна тънка 
кожа. (2) По ъглите на двете корици 
са поставени триъгълни метални ъгли, а на предната корица е мон-
тиран и надпис с метални букви. Форзаците са направени от спе-
циално релефно бяло платно, а самите листове са карирани. Те са 
пагинирани с машинен номератор по страници – от 1 до 488. (3) 
 Първото вписване в Кондиката е на стр. 5 и е относно из-
бора на първия екзархийски Търновски митрополит. Този избор 
бил проведен на 25 май 1872 г. в българската дървена църквица “Св. 
Стефан” в Цариград. Измежду тримата кандидати – Иларион Мака-
риополски, Иларион Ловчански и Доротей Софийски бил избран с 
“пълно вишегласие” първият. Фактически в тази Кондика са впис-
вани епископските хиротони, епископската клетва на всеки нов 
епископ, изборите на митрополити и съответно изборите за екзарси 
и патриарси. Така че спокойно тази Кондика може да бъде наречена 
“Архиерейската кондика на Св. Синод”, тъй като в нея няма вписва-
ния от друг характер.
 До края на месец ноември 1913 г. Кондиката се е намирала в 
канцеларията на Българската екзархия в Цариград. След това е била 
пренесена в София и оттогава се съхранява в Синодалната палата. 
(4) Неизвестно защо досега не използвана като исторически извор 

от църковните ни историци, в това число и от блаженопочившия 
патриарх Кирил. Навярно защото е била, и продължава да бъде, те-
кущ документ и по този начин е останала извън полизрението на из-
следователите. По отношение на патриарх Кирил има и друго едно 
обстоятелство, че самият той фигурира многократно в тази архие-
рейска Кондика, както това ще проследим подробно.
 Съвсем логично е, че първото вписване на патриарх Кирил в 
Кондиката е от времето, когато той е бил хиротонисан за Стобийски 
епископ. Това негово собственоръчно вписване е от 12 юли 1936 г. и 
заема цели четири страници (последната е непълна). (5) Почеркът е 
равен и спокоен, доста добре обигран; написаното е четливо и вяр-
но граматически.
 Второто сведение в Кондиката за Стобийския епископ Ки-
рил е фактически актът за избирането му за каноничен Пловдивски 
митрополит от 29 май 1938 г. (6) От съдържанието му става ясно, че 
изборът в епархията е бил проведен на 15 май с. г. под председател-
ството на Неврокопския митрополит Борис. Вишегласие получили 
двама епископи – Стобийски Кирил и Браницки Максим. На  из-
бора в Св. Синод присъствали всички синодални архиереи, начело 
с тогавашния наместник-председател Видинския митрополит Нео-
фит. С вишегласие за Пловдивски митрополит бил избран Кирил. 
Под текста на самия “Акт” обаче, липсват подписите на трима си-
нодални митрополити – Сливенски Иларион, Ловчански Антим и 
Варненско-Преславски Йосиф. (7) 
 На с. 179-180 в Кондиката е поместен “Актът” относно избора 
на каноничния Ловчанския митрополит от 4 юни 1939 г. В епархията 
на 21 май с. г. вишегласие получили епископите Знеполски Филарет 
и Браницки Максим, а Св. Синод от тях избрал за каноничен Лов-
чански митрополит Филарет. Актът е подписан от всички митропо-
лити, начело с наместник-председателя Видинския Неофит. После-
ден е подписът на Пловдивския митрополит Кирил.
 Следващият “Акт” е от 25 юни 1939 г. и се отнася до избора 
на каноничния Сливенски митрополит. (8) В епархията на 18 юни с. 
г. вишегласие получили Смоленският епископ Евлогий и Велички-
ят епископ Андрей, като от тях Св. Синод избрал Евлогий. Отново 
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подписът на Пловдивския митрополит Кирил е поставен на послед-
но място след останалите синодални архиереи.
 На с. 189 от Кондиката е вписан “Актът” за избора на кано-
ничния Старозагорски митрополит, проведен на 15 декември 1940 г. 
В епархията вишегласие получили епископите Левкийски Климент 
и Драговитийски Харитон. От тях Св. Синод избрал Климент. Доку-
ментът е подписан от десет митрополити, начело с наместник-пред-
седателя Видинския Неофит. Подписът на Пловдивския митропо-
лит Кирил вече не е на последна позиция – след него следват тези на 
Ловчански Филарет и Сливенски Евлогий.
 На с. 190-194 е вписано “Изложение” относно избора на Со-
фийския митрополит Стефан за нов български екзарх. Изборът е 
станал на 21 януари 1945 г. от Екзархийски избирателен събор на 
който присъствали 90 души с редовни пълномощия. След текста на 
“Изложение“-то следват подписите на Изборното бюро и всички 
участници в събора. Липсват подписите на двама от синодалните 
митрополити – тези на Врачански Паисий и на Пловдивски Кирил. 
Фактически те не са присъствали на този събор, тъй като са имали 
неприятности с новата отечествено-фронтовска власт и временно 
са били лишени от свобода. (9).
 На с. 201-202 е вписан “Актът” относно избора на канонич-
ния Сливенски митрополит. В епархията на проведения на 29 юни 
1947 г. избор вишегласие получили епископите Стобийски Никодим 
и Драговитийски Харитон. От тях на 6 юли с. г. Св. Синод избрал 
Никодим. След подписа на екзарх Стефан следват подписите на си-
нодалните митрополити, като Пловдивски Кирил се е подписал вто-
ри предпоследен.
 На с. 212 е “Актът” за избора на каноничен Неврокопски мит-
рополит от 4 януари 1953 г. В епархията на 3 август 1952 г. вишегла-
сие получили епископите Стобийски Пимен (28 гласа) и Главиниц-
ки Стефан (17 гласа). От тях Св. Синод избрал Пимен. Под самия 
акт вече като наместник-председател на Св. Синод стои подписът 
на Пловдивския митрополит Кирил.(10) Следващият “Акт” е от 27 
април 1953 г. и понеже е по-специален, ще си позволя цялостното му 
публикуване.

АКТ

 Днес, 27 април 1953 г. Св. Синод в пълен състав пристъпи, 
съгласно чл. 20 от Устава на БПЦ, към избор, с тайно гласоподава-
не, на трима епархийски митрополити като достойни за патриарше-
ския престол.
 След проверка на подадените бюлетини, установи се, че с 
пълно вишегласие са избрани: Пловдивский митрополит Кирил – 9 
гласа, Видинский митрополит Неофит – 8 гласа и Старозагорский 
митрополит Климент – 7 гласа.
 В този избор нямаха право да бъдат избираеми Ловчанский 
митрополит Филарет поради това, че няма определената от Устава 
на БПЦ възраст (чл. 15, т. 2) и Неврокопский митрополит Пимен 
поради липса на петгодишно служение като епархийски архиерей 
(чл. 15, т. 2).
 Съгласно чл. 15, т. 5 от Устава на БПЦ да се съобщят имената 
на избраните трима митрополити с пълно вишегласие като достой-
ни за патриаршеския престол в Министерския съвет – Дирекция на 
изповеданията, за да се провери, дали избраните лица се ползват с 
доверието на Правителството.
 Наместник-председател на Св. Синод: + Пловдивский Ки-
рил.”
 След това следват подписите на деветте синодални митропо-
лити.

На с. 214-218 в Кондиката на Св. Синод е вписано “Изложение“-то 
от проведения в София на 10 май 1953 г. Патриаршески избирателен 
църковно-народен събор. Понеже това е изключително важен доку-
мент, позволявам си да го публикувам в пълнота.

ИЗЛОЖЕНИЕ

 СВ. СИНОД на Българската православна църква като е взел 
в съображение, че нашата света Българска православна църква бе 
още в X век възведена по установения канонически ред в достоин-
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ство на Патриаршия; че след падането на българската православ-
на държава под турско-мохамеданско господство и заточението 
на нейния първоиерарх патриарх св. Евтимия Търновски и настъ-
пилото след това изключително положение за живота й, оставаше 
в продължение на векове без свой патриарх и свое патриаршеско 
управление под попечението на майката-църква св. Вселенска пат-
риаршия; че при известните исторически условия, подир възвръща-
нето на св. ни Църква към своя вътрешна управа чрез учредяването 
на св. Българска Екзархия и спазвайки вероучението, св. Таинства, 
каноническия ред и свещените общоцърковни традиции и храней-
ки съответната почит към своята майка-църква Вселенската св. 
Цариградска църква, с благословението на последната при сестрин-
ската любов на всички православни църкви, възстанови напълно 
на 22 февруари 1945 г. светото си каноническо единство и с всички 
свети автокефални православни църкви; че при това положение и 
при съществуването на независима българска държава в границите 
на която св. ни Църква има своето пълно ведомство и признание, 
спазвайки и общата света традиция и практиката на другите пра-
вославни църкви в аналогично положение, както практиката на св. 
Сръбска църква (преминала в миналото при същите исторически 
изпитания), и практиката на св. Руска църква (останала при изклю-
чителни обстоятелства без патриаршеското си достоинство) при 
новосъздадените благоприятни условия възстановиха своето пат-
риаршеско достоинство, Св. Синод, в изпълнение на новоприетия 
Устав на Българската православна църква от 1951 г. (чл. чл. 1, 16 и 
сл., 24), утвърден и от държавната власт на 31. XII. 1950 г. и променен 
в някои пунктове от настоящия Ц.-нар. събор, в заседанието си от 
3 януари 1953 г., подир като е взел съгласието на държавната власт 
за целта, е решил да свика на 8 май т. г. Църковно-народен събор, 
който съгласно предвидения в Устава на св. ни Българска църква 
ред (чл. чл. 14-23), да избере на вакантния предстоятелски престол 
първоиерарх на св. ни Църква, като заедно с това и по установения 
богослужебен ред се възстанови и патриаршеското достоинство на 
св. ни Църква и се сдобие със свой предстоятел – Патриарх българ-
ски и митрополит Софийски, а във връзка с това събитие в цър-
ковния ни живот е уведомил всички православни църкви за него 

и ги е поканил да изпратят представители при интронизацията на 
новоизбрания патриарх Български.
 ДНЕС, на 10 май, след Божествената литургия, извършена в 
синодалния параклис “Св. цар Борис” в София, членовете на пат-
риаршеския избирателен събор се събраха в синодалната палата, 
съгласно чл. 16 от Устава на Българската православна църква, за да 
изберат предстоятел на Българската православна църква – Патри-
арх Български и митрополит Софийски. 
 От предвидения в Устава на Българската православна църква 
състав (чл. чл. 16 и 29) на Събора: всички 10 епархийски архиереи; 
всички епископи на действителна служба (5 на брой); по 7 предста-
вители от всяка епархия – 3 клирици и 4 миряни; един представител 
на ставропигиалните манастири; на Националния съвет на Отечес-
твения фронт; на Външното министерство – Дирекция на вероиз-
поведанията; на българска Академия на науките; на Върховния съд 
на Републиката; на Съюза на свещеническите братства; на Съюза на 
църковните служители; по един представител на Висшето духовно 
училище (Духовната академия) и на Духовната семинария; и към 
тях още 5 духовни лица с висше образование и 5 миряни-общест-
веници, избрани от Църковно-народния събор като допълнителни 
членове на Църковния събор (чл. 29, т. 6) – или всичко 111 души, 
и след избора на бюрото (чл. 33), се провериха пълномощията на 
всички избиратели и се установи, че присъствуват всичко 107 души 
с редовни пълномощия.
 След пристойна към Господа молитва (чл. 33), Намест-
ник-Председателят на Св. Синод Пловдивският митрополит Кирил 
обяви имената на тримата избрани от Светия Синод и получили 
одобрение от Правителството митрополити, достойни за патриар-
шеския престол: Пловдивский Кирил, Видинский Неофит и Ста-
розагорский Климент и прикани избирателите да посочат с тайно 
гласоподаване едного от тримата за Софийский митрополит и Па-
триарх Български.
 След като дадоха гласа си всички присъствуващи патриар-
шески избиратели, провериха се подадените писмено гласове и се 
установи, че кандидатите-митрополити са получили гласове както 
следва: 1. Пловдивский Кирил – 104 гласа; 2. Видинский Неофит – 1 
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гласа и 3. Старозагорский Климент – 0 гласа. Високопреосвещеният 
митрополит Кирил е получил 104 [гласа], които съставляват изис-
каното от Устава на Българската православна църква най-малко 2/3 
число гласове на присъствуващите избиратели (чл. 22).
Председателят на бюрото Негово Високопреосвещенство Пловдив-
ският митроп. Кирил съобщи този резултат на избирателния събор 
и обяви Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит 
Кирила за законно и канонически избран от клира и народа Софий-
ски митрополит и Български Патриарх.
За всичко станало се написа това изложение, което се вписа в Кон-
диката на Св. Синод и се подписа от бюрото на Събора и от всички 
членове на Патриаршеския избирателен църковно-народен събор 
за вечен спомен и вечно знание.
Ст. София                                                                     Избирателно бюро:
Синодална палата                                                   [следват пет подписа] 
10 май 1953 г.                                                                                   Членове:
                                                            [следват подписите на избирателите]”

 На л. 235 от Кондиката е вписан “Актът” за избора на титуля-
рен Ловчански митрополит от 20 ноември 1960 г. На 30 октомври с. 
г. в епархията вишегласие получили епископите Браницки Максим 
и Главиницки Стефан, като от тях Св. Синод избрал за митрополит 
Максим. (11) Под съдържанието на акта първи се е подписал “Пред-
седател на Св. Синод: + Кирил митрополит Софийски и Патриарх 
Български”.
 На следващите 236 и 237 с. в Кондиката е вписан друг “Акт”, 
този за избора на титулярен Търновски митрополит на 28 януари 
1962 г. Преди това, на 21 януари с. г. в епархията вишегласие полу-
чили епископите Главиницки Стефан и Проватски Софроний. От 
тях за Търновски митрополит Св. Синод избрал Стефан. Под акта 
на първа позиция стои подписът на “Председател на Св. Синод: + 
Кирил Патриарх Български.”
 На 11 март 1961 г. бил проведен изборът за титулярен Дорос-
толо-Червенски митрополит. На 4 март с. г. в епархията вишегласие 
получили епископите Проватски Софроний и Левкийски Партений. 

От тях Св. Синод избрал Софроний. Под акта по този избор (12) на 
първо място стои подписът на “Председател на Св. Синод: + Кирил 
Патриарх Български.”
 На с. 243 в Кондиката е вписан “Актът” за избирането на 
канонически митрополит на “Българската православна епархия в 
Америка и Австралия”. За такъв Св. Синод избрал с десет редов-
ни бюлетини Величкия епископ Андрей.(13) Отоново под акта на 
първо място стои подписът на председателя на Св. Синод “+ Кирил 
Патриарх Български”.
 Следващият “Акт” е за избора на канонически Старозагорски 
митрополит от 12 юли 1967 г. Преди това на 21 май с. г. в епархията 
вишегласие получили епископите Велички Панкратий и Главиниц-
ки Стефан. От тях Св. Синод избрал за митрополит Панкратий. Под 
“Акта” първи се е подписал председателят на Св. Синод “+ Кирил 
Патриарх Български.” (14) 
 На с. 264-265 в Кондиката е вписан “Акт” от 9 март 1969 г. за 
избора на канонически Пловдивски митрополит. В епархията на 19 
януари с. г. вишегласие получили епископите Стобийски Варлаам и 
Знеполски Йосиф. От тях, въз основа на чл. 50 от устава на Българ-
ската православна църква бил избран Варлаам. Както и в предни-
ят “Акт” председателят на Св. Синод е вписал собственоръчно само 
името си “ + Кирил”, а патриарх Български е дописано от синодал-
ния писар. Това фактически е последният подпис на блаженопочив-
шия патриарх Кирил в Кондиката на Св. Синод.
 От с. 277 до с. 284 в Кондиката е вписан “Акт” за избирането 
на 4 юли 1971 г. на Ловчанския митрополит Максим за нов патриарх 
Български. В уводната част на този “Акт” за последен път се споме-
нава на няколко пъти името на блаженопочившия патриарх Кирил. 
След като е посочено, че на 10 май 1953 г. той бил избран за патри-
арх на възобновената Българска патриаршия се казва. “Богу било 
угодно, след 18-годишно разностранно и многоплодно служение, на 
7 март 1971 година да призове във Своите небесни селения Светей-
шия Кирила. Съгласно с пресмъртната му воля той бе погребан (15) 
в съборния храм “Успение Пресветия Богородици” в ставропигиал-
ния Бачковски манастир, гдето, по предание, бил заточен, починал 
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и погребан последния Български патриарх св. Евтимий Търновски 
и гдето се покоят тленните останки на последния български Екзарх 
Стефан, Митрополит Софийски.”

БЕЛЕЖКИ: 

1 Нарича се така, защото на първата корица с метални букви е мон-
тиран монограма “РХ”, т. е. Рождество Христово и надпис: “Кондика 
на Св. Синод”.
2 Към подвързията е пришит със специална ремъчка сухият печат 
на Българската православна църква. Той е метален, кръгъл, с диа-
метър 40 мм (без металната подложка, с нея диаметърът е 45 мм). 
В средата е изобразен голям православен храм и под него годината 
“1953”, т. е. когато е била възстановена Българската патриаршия. В 
околовръст има следния надпис: “БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ * 
СВ. СИНОД”. Печатът заедно с ремъчката се прибират в специален 
кожен калъф.
3 Фактически липсват две страници – 257 и 258, но текста следва 
логическата си последователност, което говори за грешка при номе-
рацията.
4 При завземане на Синодалната палата от разколниците на 1 юни 
1992 г., техният водач йеромонах Христофор Събев побърза да об-
себи този ценен исторически документ, за да впише на цели четири 
страници (366-369) своята епископска клетва. Както е известно на 
26 май с. г. той беше хиротонисан в Благоевград за Макариополски 
епископ и много се е страхувал неговата хиротония да не остане не-
документирана за идните поколения. След това той заключва Кон-
диката в секретна каса и нарежда “ползването на Кондиката става 
само след разрешение на Св. Синод.” Няколко месеца по-късно, на 6 
ноември 1992 г., той, в качеството си на председател на парламентар-
ната комисия по вероизповеданията, наредил на г-жа Виолета Ван-
гелова Милева, завеждаща архива на същата комисия, да прибере и 
заведе Кондиката. Мотивировката била съгласно решение № 255 от 
5 ноември 1992 г. на Върховния съд, “че в Република България няма 
лигитимен патриарх, нито лигитимен Св. Синод”, въпросната Кон-

дика трябва да се запази като “изключително ценен исторически 
документ”. Малко по-късно, на 15 януари 1993 г., Христофор Събев 
наредил на г-жа В. Милева “да предаде в 10-дневен срок Кондиката 
на Св. Синод в Централния държавен исторически архив (сега само 
Централен държавен архив - ЦДА). На 20 януари с. г. г-жа Миле-
ва изпълнила нареждането и Кондиката била прибрана в касата на 
тогавашния директор на ЦДА Цочо Билярски. През 1995 г. благо-
дарение съдействието на д-р Кръстьо Гергинов, тогава зам.-предсе-
дател на Главно архивно управление при Министерския съвет успях 
да проуча и ксерокопирам Кондиката, с цел да я издам цялостно. 
След това информирах Негово Светейшество Българския патриарх 
Максим къде се намира Кондиката и му посочих пътищата по които 
да я поиска обратно. Така тя бе върнато отново в канцеларията на 
Синодалната палата, където се намира и до днес.
5 От с. 163 до с. 166.
6  На с. 169.
7 Стоят подписите на седем митрополити, начело с наместник-пред-
седателя на Св. Синод: Видински Неофит, Софийски Стефан, Ста-
розагорски Павел, Доростоло-Червенски Михаил, Врачански Паи-
сий, Неврокопски Борис и Търновски Софроний. 
8 На с. 180-181.
9 Малко по-късно те телеграфически поздравили новоизбрания ек-
зарх Стефан. Вж. това в Църковен вестник, бр. 7-8  от 17 февруари 
1945 г., с. 6.
10 Избран за такъв още от 1 януари 1951 г. Подробности по този 
избор вж. у Д. Калканджиева, Българската православна църква и 
държавата 1944-1953, С., 1997, с. 321-322.
11 Покойният патриарх български Максим.
12 На с. 238-239.
13 Не са посочени другите епископи-кандидати, но от “Акт“-а се 
вижда, че избор в епархията не е бил правен.
14 Фактически само “ + Кирил” е вписано собственоръчно от патри-
арха.
15 Погребението му било извършено на 11 март 1971 г.               
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Богословското наследство на 
Българския патриарх д-р Кирил 

(1901-1971)
			Доц.	д-р	Костадин	Нушев

	 През	 2021	 година	 се	 изпълниха	
120	години	от	рождението	и	50	години	
от	 блажената	 кончина	 на	 Българския	
патриарх	Кирил	(1901-1971).	Тези	кръг-
ли	годишнини	са	повод	за	подобаващо	
отбелязване	на	паметта	и	възпоменание	
на	живота	и	делото	на	първия	Българ-
ски	 патриарх,	 избран	 след	 възстановя-
ване	на	патриаршеското	достойнство	на	

Българската	 православна	 църква	 през	 1953	 година,	 а	 също	 така	 и	
една	навременна	възможност	за	очертаване	на	по-важните	контури	
и	насоки	на	неговото	първосветителско	служение.	Патриарх	Кирил	
е	един	от	най-авторитетните	предстоятели	и	архиереи	на	Българска-
та	православна	църква	през	ХХ	век,	който	допринася	изключително	
много	за	издигане	на	авторитета	на	Българската	патриаршия.	Него-
вият	житейски	път,	църковно	служение	и	богословско	творчество	в	
областта	на	църковната	история	и	проповедническото	изкуство	са	
събрали	в	себе	си	до	голяма	степен	идеалите	и	традициите	на	Бъл-
гарската	църква	от	епохата	на	Българското	възраждане	като	отразя-
ват	и	събитията	през	ХХ	век.
	 През	 последните	 пет	 десетилетия	 служението	 на	 патриарх	
Кирил	е	било	предмет	на	различни	изследвания	от	страна	на	мно-
го	 наши	 изследователи,	 които	 са	 концентрирали	 своето	 внимание	
върху	различни	страни	от	неговата	богата	духовна	и	църковна	дей-
ност.	(8)	За	неговия	жизнен	път,	проповедничско	творчество	и	цър-
ковно-историческо	 научно	 дело	 са	 написани	множество	 изследва-
ния,	рецензии	и	научни	трудове.	За	целите	на	този	кратък	очерк	тук	
ще	бъдат	използвани	очерка	на	д-р	Васил	Киселков	(6)	и	книгата	на	

проф.	д-р	Иван	Панчовски,	посветена	на	живота	и	творчеството	на	
Българския	патриарх	Кирил	(1901-1971),	която	е	издадена	на	немски	
език	в	Берлин	през	1971	година	(5).	
	 Още	в	годината	на	блажената	кончина	на	Патриарх	д-р	Ки-
рил	проф.	Иван	Панчовски	подготвя	и	издава	тази	своя	биографична	
книга	за	живота,	делото	и	творчеството	на	българския	първосвети-
тел	като	в	нея	очертава	основните	етапи	от	земния	живот	и	по-важни	
те	насоки	на	църковното	му	служение.	(4)	В	книгата	са	представе-
ни	по-важните	етапи	от	служението	на	патриарх	Кирил	като	учител	
в	Софийската	духовна	семинария,	 	секретар	на	Рилския	манастир,	
учен	 и	 изследовател	 на	 църковното	минало	 на	Българската	 екзар-
хия,	протосингел	на	Софийския	митрополит	Стефан,	главен	секре-
тар	на	Светия	Синод,	Пловдивски	митрополит	(1938-1953),	намест-
ник	председател	на	Светия	Синод	(1951-1953)	и	Български	патриарх	
(1953-1971).	

Богословско образование и академична подготовка

	 Своето	 богословско	 образование	 бъдещият	 патриарх	 полу-
чава	 в	 Софийската	 духовна	 семинария,	 в	 която	 той	 учи	 по	 време	
на	Първата	световна	война.	След	завършване	на	средното	духовно	
училище	през	1920	година	младият	Константин	Марков	продължава	
висшето	 си	 образование	 в	 Богословския	факултет	 на	 Белградския	
университет	и	във	философския	факултет	на	университета	в	Загреб.	
Университетското	образование	по	богословие	и	философия	в	чуж-
бина	очертава	една	трайна	насока	на	неговите	академични	интереси,	
които	 в	 следващите	 години	ще	 се	проявяват	 в	многостранната	му	
духовна,	 просветна,	 академична,	 проповедническа	и	 църковно-об-
ществена	дейност.	По	време	на	неговото	следване	и	студентски	го-
дини	в	България	 все	още	не	 е	 открит	Богословския	факултет	 към	
Софийския	 университет,	 който	 отваря	 врати	 за	 първите	 студенти	
през	1923	година.	По	това	време	Константин	Марков	е	вече	учител	
и	възпитател	в	Софийската	духовна	семинария	където	на	30	декем-
ври	1923	година	приема	монашество	с	името	Кирил	и	е	ръкополо-
жен	за	йеродякон.	Изборът	на	името	и	духовното	покровителство	на	
св.	Константин-Кирил	Философ	също	е	духовен	знак	за	личността,	
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духовната	мисия,	 съзнанието	 за	 призвание	 пред	 Бога	 и	 интереси-
те	в	областта	на	науката	и	богословието.	През	целия	си	съзнателен	
живот	младият	Константин,	който	приема	монашеското	име	Кирил,	
върви	по	стъпките	на	своя	небесен	покровител	св.	Кирил	Славяно-
български	и	се	стреми	да	подражава	на	неговата	ученост,	мисионер-
ско	и	църковно-просветно	дело	за	слава	на	Бога	и	за	духовна	полза	
на	своя	„единокръвен	български	народ“.	Това	съзнание	за	служба	на	
Бога,	Църквата	и	Отечеството	се	формира	и	укрепва	в	него	по	време	
на	 престоя	му	 в	 Рилския	манастир	 след	приемане	на	монашество	
и	 през	 следващите	 години.	През	 1924-1925	 година	 йеродякон	Ки-
рил	завършва	своето	висше	богословско	образование	и	се	дипломи-
ра	в	Богословския	факултет	в	Черновиц	където	започва	да	следва	и	
докторантура.	През	1926	година	е	назначен	за	секретар	на	Рилския	
манастир	и	в	продължение	на	няколко	години	изпълнява	тази	служ-
ба	и	продължава	своята	научна	и	академична	подготовка.	Първите	
записки	в	своя	дневник	българският	духовник	е	оставил	именно	от	
този	ранен	период		от	неговото	църковно	служение.	От	тези	запис-
ки	 разбираме	 за	 духовните	 интереси,	 монашеските	 послушания,	
книжовни	трудове	и	научни	наблюдения,	които	той	прави	в	Светата	
Рилска	обител	където	се	подготвя	за	защитата	на	своята	докторска	
дисертация.	(1,33-38)
	 През	1927	година	йеродякон	Кирил	получава	своята	доктор-
ска	степен	по	богословие	от	Богословския	факултет	в	Черновиц,	а	
през	следващите	две	години	е	изпратен	за	научна	специализация	в	
Берлин.	За	тези	интересни	години	от	академичната	дейност	на	бъ-
дещия	патриарх	Кирил	ние	можем	да	прочетем	от	многобройните	
записки	в	неговия	Дневник.	Там	той	споделя	своите	впечатления	и	
спомени	от	лекциите	по	богословие	в	Берлинския	университет,	про-
фесорите,	чиито	лекции	слуша,	книгите,	които	чете	в	библиотеката	
и	наблюденията	върху	живота	на	тогавашното	общество	в	герман-
ската	столица	Берлин.
	 Ето	как	предава	тези	събития	от	живота	на	патриарх	Кирил	в	
своята	биографична	книга	проф.	Иван	Панчовски:	“За	разширяване	
своята	научна	култура	и	за	придобиване	повече	знания	и	методич-
ни	умения	за	научно	творчество	д-р	Кирил	Марков	отишъл	на	спе-
циализация	 в	 Германия,	 където	 прекарал	 от	 1928	 до	 1929	 година.	

В	Берлинския	университет	той	се	срещнал	и	опознал	с	бележития	
учен	Адолф	Харнак,	рядък	историк,	който	с	еднаква	задълбоченост	
изследвал	първоизворите	на	християнската	религия	и	вниквал	в	ис-
торическото	й	развитие	и	в	дълбокия	смисъл	на	нейните	догматиче-
ски	формулировки.	Под	 благотворното	 влияние	 на	Адолф	Харнак	
д-р	Кирил	Марков	засилил	интереса	си	към	историята	на	Христи-
янската	църква	и	впоследствие	се	посветил	на	проникновени	исто-
рически	изследвания,	при	които	проявил	голямата	си	дарба	както	на	
аналитик,	така	и	на	систематик.“(4,26)	
	 Чрез	биографичната	книга	 за	патриарх	Кирил,	написана	от	
проф.	Иван	Панчовски,	а	днес	и	чрез	издадения	вече	Дневник,	ние	
можем	да	проследим	по-важните	стъпки	от	духовната	лествица	на	
академичната	 и	 монашеска	 подготовка,	 интелектуалното	 съзрява-
не	и	разширяване	на	духовните	хоризонти	и	научни	интереси,	на-
учно-изследователското	усърдие	и	дисциплина	в	областта	на	бого-
словието,	философията	и	църковната	история,	проповедническото,	
просветно	и	църковното	служение,	които	оформят	в	пълнота	образа,	
и	се	отразяват	върху	всестранната	дейност	на	бъдещия	Български	
патриарх	и	първосветител.	В	тази	книга	откриваме	богат	и	проник-
новен	биографичен	очерк,	но	също	така	и	систематичен	преглед	на	
богословското	творчество	на	Патриарх	Кирил	като	християнски	бо-
гослов,	църковен	историк	и	проповедник.	Въз	основа	на	биографич-
ните	подробности	е	дадена	подробна	картина	и	се	очертава	една	за-
дълбочена	характеристика	на	академичните	интереси	и	авторските	
научни	трудове,	приноси	и	книги	на	българския	патриарх.	

Църковно служение и културно-просветна дейност през 30-те 
години на ХХ век

	 На	23	юни	1930	година	йеродякон	д-р	Кирил	е	ръкоположен	
за	йеромонах,	а	през	следващата	година	е	назначен	за	протосингел	на	
Софийската	митрополия.	През	1932	година	е	възведен	в	архиманд-
ритско	достойнство	и	е	назначен	от	Светия	Синод	за	ръководител	на	
Културно-просветния	отдел	при	синодалната	канцелария	на	Българ-
ската	църква.	Културно-просветното	поприще	съпътства	архим.	д-р	
Кирил	още	от	неговото	учителско	служение	в	Софийската	духовна	
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семинария,	а	всички	негови	академични	и	научни	трудове	са	насоче-
ни	към	съзнателно	и	добросъвестно	изпълнение	на	духовната	мисия	
на	Българската	православна	църква	сред	българския	народ.	Нався-
къде	където	той	заема	църковни	длъжности	подхожда	винаги	с	това	
съзнание	и	се	стреми	да	изпълнява	своите	послушания	добросъвест-
но	като	върви	по	стъпките	на	св.	Константин-Кирил	Философ	и	св.	
Иван	Рилски,	да	подражава	на	делото	на	йеромонах	Неофит	Рилски		
докато	е	секретар	в	Рилския	манастир	и	докато	се	труди	в	книгох-
ранилището	на	манастира,	събирано	като	книжовно	богатство		през	
вековете	от	рилските	монаси.	Изучава	училищното	дело	на	Българ-
ската	 екзархия	и	 се	 стреми	да	подържа	възрожденските	 традиции	
за	духовна	просвета	сред	българския	народ,	наблюдава	внимателно	
и	изучава	образователната	и	училищна	система	на	страните,	които	
посещава	и	се	стреми	на	се	придържа	към	високите	научни	и	акаде-
мични	стандарти	на	европейските	университети,	които	е	завършил	
и	в	които	се	е	обучавал.	
	 В	своето	академично	израстване	и	научни	търсения,	и	главно	
в	качеството	му		на	духовник,	учител	и	богослов,	д-р	Кирил	Мар-
ков	се	е	срещал	с	много	и	различни	научни	подходи	към	живота	и	
практическата	дейност	на	човека,	изследвал	 е	различни	философ-
ски	 възгледи	 и	 убеждения,	 които	 се	 съгласуват	 или	 пък	 воюват	 с	
християнската	вяра	и	се	обръщат	срещу	християнския	мироглед	и	
християнската	нравствена	система	от	ценности.	За	да	подпомогне	
християнската	 просвета	 и	 културно-образователна	 дейност	 в	 Бъл-
гария	той	се	заема	с	книжовна	и	преводаческа	дейност	и	превежда	
от	немски	език	части	от	книгата	на	християнския	римокатолически	
богослов	и	философ	Тилман	Пеш	(1836-1899),	която	издава	на	бъл-
гарски	през	1934	година	под	заглавието	„Християнската	философия	
на	живота“(3,3).	Целта	 на	 това	 издание	 е	 да	 подпомогне	 младите	
хора	 в	 България	 в	 тяхното	 християнско	 образование	 и	 да	 даде	 на	
търсещите	Истината	и	духовното	познание	за	Бога	да	се	укрепят	в	
своята	християнска	вяра	в	Христа,	да	осмислят	духовните	ценнос-
ти	на	 християнската	 нравственост	 като	 се	 запознаят	 по-добре	 със	
съвременните	въпроси	на	християнската	философия	и	етика.					
	 През	1934	година	архим.	д-р	Кирил	Марков	е	избран	за	гла-

вен	секретар	на	Светия	Синод,	а	на	12	юли	1936	година	е	ръкополо-
жен	за	епископ	като	му	е	дадена	титлата	Стобийски.	В	книгата	на	
проф.	Иван	Панчовски	за	живота	и	творчеството	на	патриарх	Кирил	
този	период	е	описан	и	разгледан	подробно	като	е	представена	бога-
тата	църковна	и	духовно-просветна	дейност	„от	манашеската	килия	
до	епископския	сан“(4,26-30).
	 През	 1937	 година	 Стобийски	 епископ	 Кирил	 предприема	
първото	си	поклонническо	пътуване	до	Света	гора	–	Атон,	за	което	
после	ще	си	спомня	многократно	при	следващите	му	посещения	в	
Славянобългарския	 манастир	 „Св.	 Георги	 Зограф“	 и	 поклонниче-
ството	до	други	монашески	обители.	За	тези	духовни	преживявания	
можем	да	прочетем	на	много	места	в	Дневника	на	патриарх	Кирил	и	
да	се	убедим	в	дълбоката	му	молитвена	нагласа	и	вътрешно	настро-
ение,	извиращи	от	монашеската	вглъбеност,	която	той	носи	в	себе	
си	независимо	от	активната	дейност	в	църковно-административно-
то,	културно	и	обществено	служение,	които	изпълнява	през	целия	си	
съзнателен	живот.	
	 През	този	период	Стобийски	епископ	д-р	Кирил	е	председа-
тел	на	Софийския	клон	на	Съюза	„Отец	Паисий“	и	работи	усърд-
но	за	избистряне	и	задълбочаване	на	неговите	духовно-просветни,	
културни	и	патриотични	цели	и	за	постигане	и	популяризиране	на	
неговите	задачи.	Патриотичното	възпитание	на	младите	хора	било	
свързано	в	дейността	на	бъдещия	патриарх	и	с	църковно-социално-
то	служение	и	християнско	милосърдно	и	благотворително	дело	в	
защита	на	бедните	и	социално	слабите,	което	след	това	се	разкрива	
и	в	неговото	служение	като	Пловдивски	митрополит.	Християнски-
те	 социално-милосърдни	 и	 благотворителни	 инициативи,	 в	 които	
участва	 Стобийски	 епископ	 д-р	 Кирил	 го	 отличават	 като	 активен	
духовник	 и	 обществен	 деец	 и	 водят	 до	 избирането	 му	 за	 земест-
ник-председател	на	Съюза	„Обществено	подпомагане“,	който	през	
тези	години	работи	съвместно	с	Българската	православна	църква	в	
полето	на	социалното	служение	и	в	помощ	на	бедните	и	нуждаещи-
те	се	хора	в	обществото.	На	15	май	1938	година	Стобийски	епископ	
Кирил	е	избран	и	впоследствие	канонически	утвърден	за	Пловдив-
ски	митрополит.	Духовните	дарования	и	широка	ерудиция,	църко-
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вен	опит	и	обществена	активност	спечелват	доверието	на	клира	и	
миряните	от	Пловдивска	епархия	и	те	го	избират	за	свой	архиерей.	

Архиерейско служение и църковна дейност като Пловдивски 
митрополит

	 Проф.	Иван	Панчовски	познава	дейността	на	патриарх	Кирил	
още	от	служението	му	като	Пловдивски	митрополит	и	е	наблюдавал	
отблизо	по-важните	трудове	на	светейшия	български	патриарх	през	
годините	на	неговото	служение.	Още	като	Пловдивски	митрополит	
той	 се	 оформя	като	дисциплиниран	научен	работник,	 авторитетен	
архиерей	на	своята	епархия	и	трудолюбив	пастир	на	своето	паство.	
Съчетанието	 на	 църковното	 и	 проповедническо	 служение	 с	 науч-
но-изследователската	работа	съпътстват	митрополит	Кирил	нався-
къде	в	неговото	служение.	
	 Като	митрополит	на	Пловдивска	епархия	бъдещият	патриарх	
Кирил	се	труди	неуморно	за	изграждане	на	културно-просветното	
дело	и	строежа	на	храмове,	църковни	сгради	и	сиропиталища	в	гра-
довете,	селата	и	най-отдалечените	селища	на	голямата	по	територия	
епархия.	Организира	православни	християнски	братства		към	отдел-
ните	енории	и	училища,	създава	центрове	за	просвета	и	книгоизда-
ване,	които	умело	ръководи	като	участва	лично	и	дейно	в	тяхната	ра-
бота	за	народополезното	дело.	През	цялото	това	време	митрополит	
Кирил	обикаля	своята	епархия,	постоянно	отслужва	света	литургия,	
проповядва,	 изнася	 сказки,	 беседи,	 доклади	 в	 градове	и	 села	и	 се	
стреми	да	вдъхне	духовна	утеха	на	своите	пасоми.	Той	се	стреми	да	
посети	 и	 най-отдалечените	 селища	и	 постоянно	 описва	 тамошни-
те	храмове,	събира	данни	за	църковно-народните	борби	и	изследва	
старинни	богослужебни	книги	и	други	църковни	паметници,	които	
старателно	описва	и	съхранява	 за	църковната	история	и	 за	 своите	
научни	трудове.	За	всички	тези	негови	дейности	може	да	се	почерпи	
богата	информация	от	неговия	Дневник,	а	също	така	и	от	превъзход-
ните	му	исторически	трудове.
	 Като	Пловдивски	митрополит	през	годините	от	1942	до	1946	
г.	патриарх	Кирил	подготвя	и	чрез	книгоиздателството	“Братско	сло-

во”	в	Пловдив,	издава	и	своите	първи	богословски	трудове.	В	три	
поредни	 тома	 той	 издава	 една	 поредица	 от	 богословски	 размисли	
за	вярата	в	Бога	и	духовния	живот	на	християните,	за	Личността	и	
делото	на	Спасителя	и	за	силата	на	спасението	и	благодатното	об-
новление,	 които	 носи	Христовото	 учение	 в	живота	 на	 вярващите.	
За	тази	книга	с	богословски	размишления,	върху	която	той	работи	
в	продължение	на	години,	митрополит	Кирил	пише	в	своя	дневник	
през	1942	година	като	посочва	и	нейното	планирано	заглавие	-	„При	
извора	на	живота“(1,70).
	 Духовните	размишления	за	вярата	и	живота	в	Христа,	за	из-
питанията	на	времето	и	следването	на	Христовия	пример,	които	са	
събрани	в	тези	съчинения	през	този	труден	и	бурен	период	от	истори-
ята,	представляват	интересна	комбинация	от	религиозно-философ-
ски	размисли,	богословски	есета	и	поучителни	слова.	Според	проф.	
Иван	Панчовски	съдържанието	на	това	съчинение	на	Пловдивския	
митрополит	 Кирил	 не	 е	 класическа	 антология	 с	 проповеди,	 а	 съ-
държа	дълбоки	размишления	и	изповеди,	християнски	нравствени	
есета	 и	 духовни	напътствия	 за	 вярата	 и	живота	 на	 християните	 в	
условията	на	смутните	военни	и	следвоенни	години.	Богословските	
прозрения	на	автора	са	събрани	под	общото	заглавие	“При	извора”,	
чиито	трети	том	излиза	след	политическите	промени	и	след	поли-
тическите	 репресии	 срещу	 Пловдивския	 митрополит	 Кирил	 през	
1944-1945	година.	(При	извора,	Т.	III,	Пловдив,	1946).	
	 В	третия	том	от	поредицата	„При	извора“,	който	излиза	през	
1946	година	след	политическите	промени	и	идеологически	репре-
сии	от	страна	на	новата	атеистична	власт	срещу	много	духовници	от	
Българската	православна	църква,	се	долавя	още	по-отчетливо	дълбо-
чината	на	преживяния	духовен	опит	от	обществено-политическите	
сътресения	в	България,	Европа	и	света	и	мъдростта	на	християнска-
та	философия	на	живота.	В	тези	свои	проповеди	и	религиозно-фи-
лософски	 есета	 патриарх	 Кирил	 още	 по-задълбочено	 и	 духовно	
проникновено	разкрива	божествената	сила	на	Христовите	истини	и	
Евангелски	добродетели	и	показва	тяхното	спасително	значение	за	
личния	и	обществения	живот	на	съвременните	хора.	В	богословски-
те	 трудове	 и	 проповеднически	 слова	 на	Пловдивския	митрополит	
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Кирил,	събрани	в	трите	тома	от	неговото	съчинение	„При	извора“,	
се	разкриват	неговите	дълбоки	християнски	убеждения	и	ценности,	
ясни	мирогледни	позиции	и	социално-етически	възгледи	(7).	След	
отпечатване	на	третия	том	от	книгата	митрополит	Кирил	е	подарил,	
в	израз	на	уважение,	един	екземпляр	от	нея	на	своя	колега	църко-
вен	историк	и	преподавател	в	Духовната	семинария	Камен	Динков	
Бабалъков,	който	е	 автор	на	учебници	по	История	на	Българската	
православна	църква	за	българските	семинаристи.	
	 През	 следващите	 години	 като	 Пловдивски	 митрополит	 д-р	
Кирил	 публикува	 няколко	 научни	 монографии	 за	 своите	 пред-
шественици	–	пловдивски	митрополити,	с	които	поставя	началото	
на	поредицата	свои	църковно-исторически	трудове.	Това	са	биогра-
фичните	очерци		„Паисий,	митрополит	Пловдивски	в	църковно-на-
родната	борба“(София,	1948)	и	„Натанаил,	митрополит	Охридски	и	
Пловдивски	(1820	–	1906	г.)“(1952).	В	тези	научни	изследвания	се	
разкриват	основните	интереси	и	научни	приноси	на	патриарх	Кирил	
като	църковен	историк	и	изследовател	на	Българското	възраждане	и	
църковните	борби	на	българите	в	Македония.

Патриарх Кирил като църковен историк и член на БАН

	 Венец	на	научното	творчество	на	Патриарх	Кирил	са	негови-
те	църковно-исторически	 трудове.	В	 своята	биографична	книга	 за	
неговото	творчество	проф.	Иван	Панчовски	разглежда	тези	трудове	
във	 връзка	 с	 дейността	 на	 българския	 патриарх	 като	 „академичен	
историк	и	изследовател“	и	дава	авторитетна	и	правдива	оценка	на	
неговите	научни	приноси,	въз	основата	на	които	той	е	избран	за	док-
тор	хонорис	кауза	на	Духовната	академия	“Св.	Климент	Охридски”	в	
София,	на	Московската	и	Ленинградската	духовни	академии,	а	също	
така	и	за	академик	и	действителен	член	на	Българската	академия	на	
науките.	Сред	основните	исторически	трудове	на	патриарх	Кирил	са	
следните:	„Съпротивата	срещу	Берлинския	договор	–	Кресненското	
въстание“(1955),	„Екзарх	Антим	(1816	–	1888	г.)“	(1956),	„Граф	Иг-
натиев	и	българският	църковен	въпрос“(1958),	„Католическата	про-
паганда	сред	българите	през	втората	половина	на	XIX	век“(1962),	

„Принос	към	униатството	в	Македония	след	Освободителната	война	
(1879	–	1895	г.)“	(1968),	„Българската	екзархия	в	Одринско	и	Маке-
дония	след	Освободителната	война	(1877	-	1878)“	Т.	I.	(1969),	„Бъл-
гарската	екзархия	в	Одринско	и	Македония	след	Освободителната	
война	(1877	–	1878)“	Т.	II.	(1970).
	 Като	църковен	историк	и	академик	-	член	на	БАН,	патриарх	
Кирил	пише	и	публикува	 тези	исторически	изследвания	и	научни	
трудове	за	Българската	екзархия	и	за	участието	на	българите	в	Маке-
дония	в	църковно-освободителните	борби	по	време	на	Българското	
възраждане	с	изключителна	вещина	и	дълбоко	познаване	на	исто-
рическите	факти.	За	тези	свои	научни	изследвания	той	се	подготвя	
години	наред	като	постоянно	търси,	проучва,	изследва	и	чете	в	раз-
лични	библиотеки	и	архиви	както	в	България,	така	и	в	чужбина.	На	
много	места	в	своя	Дневник	той	посочва	през	годините	на	своето	
следване,	 пребиваване	 в	Рилския	манастир	и	по	 време	на	 различ-
ни	пътувания	в	чужбина	как	прекарва	часове	наред	в	различни	кни-
гохранилища	и	фондове	на	библиотеки	и	архиви.	Там	с	методична	
последователност	и	научна	вещина	преглежда	периодични	издания,	
научни	трудове	и	 архивни	материали	по	въпросите	на	църковната	
история,	 и	 главно	 по	 интересуващите	 го	 теми	 за	 Българската	 ек-
зархия	 и	 нейното	 църковно-освободително	 дело	 сред	 българите	 в	
Македония.	Последният	църковно-исторически	труд,	който	излиза	
посмъртно	 в	 1971	 година,	 е	 “Българското	население	 в	Македония	
в	борбата	за	създаване	на	Българската	екзархия”	(София,	Синодал-
но	издателство,1971).	В	книгата	се	прави	преглед	на	участието	на	
българите	в	Македония	в	борбата	за	възстановяване	на	църковната	
независимост	и	учредяване	на	Екзархията,	разглежда	се	ролята	на	
представителите	от	Македония	в	Първия	Църковно-народен	събор	
в	Цариград	през	1871	година,	усилията	за	присъединяване	на	маке-
донските	епархии	към	диоцеза	на	Българската	екзархия	чрез	про-
ведените	допитвания	до	населението	и	борбата	 за	български	мит-
рополити	в	основните	 градове	и	 епархии	в	Македония.	Книгата	 е	
подготвена	по	повод	на	100-годишния	юбилей	от	създаване	на	Бъл-
гарската	 екзархия	и	 провеждането	на	Църковно-народния	 събор	 в	
Цариград	през	1871	година.	
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Патриарх Кирил като проповедник и църковен деец

	 През	 60-те	 години	 на	 ХХ	 век	 патриарх	 Кирил	 участва	 ак-
тивно	в	установяването	на	близки	отношения	и	контакти	с	другите	
поместни	православни	църкви,	чиито	предстоятели	посещава	като	
новоизбран	Български	предстоятел	или	по	повод	на	различни	меж-
дуцърковни	 конференции,	 срещи	 и	 съвещания.	 През	 1948	 година	
още	като	пловдивски	митрополит	той	участва	в	българската	църков-
на	делегация	на	Московското	всеправославно	съвещание,	за	което	
подготвя	 свои	пътеписни	бележки,	 които	издава	през	1949	 година	
в	книга.	Като	поклонник	посещава	Светите	земи	и	Йерусалимска-
та	 патриаршия,	 Света	 гора	 и	 атонските	 манастири	 и	много	 други	
страни	и	градове,	за	които	пише	подробно	в	своя	Дневник.	Според	
д-р	Васил	Киселков	за	посещенията	в	Русия	през	1948	година	и	за	
някои	 от	 другите	 свои	 поклоннически	 пътувания	 патриарх	Кирил	
пише	свои	забележителни	пътеписи	с	ценни	културно-исторически	
анализи	 и	 наблюдения,	 които	 съставляват	 важна	 част	 от	 неговото	
книжовно	дело.(6)
	 Наред	с	историческите	и	богословски	съчинения,	които	пред-
ставляват	сборници	и	антологии	с	проповеди	и	нравоучителни	слова	
патриарх	Кирил	води	множество	контакти	и	диалози	с	представите-
ли	на	другите	християнски	вероизповедания,	сред	които	старокато-
лици,	англикани,	римо-католици	и	лютерани,	за	които	ни	е	оставил	
ценни	 свои	 наблюдения	 и	 богословски	 анализи	 на	 много	 места	 в	
своите	дневници	и	паметни	бележки.	
	 По	време	на	своето	предстоятелско	и	архипастирско	служе-
ние	като	Български	патриарх	д-р	Кирил	подготвя	и	произнася	мно-
жество	проповеди	и	празнични	слова,	изнася	лекции	и	държи	мно-
жество	речи	и	приветствени	слова	при	официални	визити	и	срещи	с	
църковни	и	държавни	ръководители.	По-важните	от	тези	официални	
слова	и	обръщения	към	вярващите	са	отпечатани	в	църковните	пе-
риодични	издания	на	Българската	православна	църква,	а	празнични-
те	проповеди	и	поучения	са	събрани	в	няколко	тома	с	негови	събра-
ни	слова	под	заглавието	„Път	Господен“,	издадени	през	годините	в	
шест	отделни	тома	(т.I-1957,	т.II-1959,	т.III-1961,	т.IV-1963,	т.V-1965,	

т.VI-1969).	 Тези	 проповеднически	 антологии,	 заедно	 с	 по-ранни-
те	му	сборници	с	проповеди	като	„Излезе	сеяч“(1940),	„При	изво-
ра“(1943-1946)	и	„Слово	на	живота“(1953)	показват	в	пълнота	па-
триарх	Кирил	като	„проповедник	и	омилетичен	писател“	с	дълбока	
богословска	мисъл,	широка	философска	култура,	научна	ерудиция	и	
проповеднически	талант,	който	познава	нуждите	на	своето	паство	и	
разпознава	знаците	на	времето.
	 Богословското	творчество	и	книжовно	наследство	на	Българ-
ския	патриарх	д-р	Кирил	обхващат	огромно	количество	книги,	на-
учни	монографии,	сборници	с	проповеди	и	официални	слова,	които	
разкриват	техния	автор	и	писател	като	сериозен	православен	духов-
ник,	задълбочен	християнски	богослов	и	мислител,	трудолюбив	из-
следовател	и	неуморен	пастир,	вдъхновен	проповедник	и	отговорен	
общественик,	който	оставя	ярка	следа	в	историята	и	живота	на	Бъл-
гарската	православна	църква	през	ХХ	век.	В	своите	проповеди	той	
остава	верен	на	Христовото	Евангелие	и	на	Христовото	спасително	
дело,	а	в	историческите	си	трудове	изследва	неуморно	църковните	
борби	на	българите	за	изграждане	на	независима	и	автокефална	Бъл-
гарска	православна	църква	като	достоен	и	неразделен	член	на	Все-
ленската	Православна	църква	и	активен	участник	в	всеправослав-
ното	съборно	единство	на	отделните	братски	православни	народи.	
Като	църковник	и	обществен	деец	патриарх	Кирил	работи	убедено	
за	миротворното	служение	на	Църквата	за	сближение	на	християн-
ските	народи	и	за	активен	междухристиянски	и	богословски	диалог	
между	Православната	църква	и	другите	християнски	вероизповеда-
ния.
   

Заветите на Българския патриарх Кирил (1953-1971)

	 Патриарх	Кирил	застава	начело	на	БПЦ	и	поема	своето	слу-
жение	 на	 предстоятел	 и	 първойерарх	 в	 изключително	 сложна	 по-
литическа	обстановка	и	труден	за	народа	и	Църквата	исторически	
момент.	Още	преди	да	бъде	избран	за	Патриарх	през	1953	година,	и	
да	поеме	първосветителското	служение,	той	се	откроява	сред	право-
славното	духовенство	и	висшия	клир	като	един	от	най-активните	и	
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авторитетни	архиереи	на	Българската	Църква.	
	 През	40-те	години	на	ХХ	век	по	време	на	Втората	световна	
война,	когато	БПЦ	застава	открито	в	защита	на	българските	евреи	и	
се	противопоставя	на	нацистката	политика	за	депортация	и	геноцид,	
този	наш	архиерей	–	в	служението	му	като	Пловдивски	митрополит,	
заедно	с	други	митрополити,	църковници	и	вярващи	християни,	за-
става	смело	в	защита	на	Правдата	и	онеправданите	страдащи	ближ-
ни	 и	 с	 авторитета	 на	 Църквата	 допринася	 за	 предотвратяване	 на	
изпращането	на	тези	наши	съграждани	в	лагерите	на	смъртта.	Въз-
питан	в	духа	на	евангелските	ценности	и	християнското	благочестие	
патриарх	Кирил	носи	с	достойнство	своето	служение	и	изпълнява	
своя	дълг	пред	Бога	и	народа	с	което	дава	пример	на	достоен	архие-
рей	и	първосветител	през	бурните	военни	години.	(8)
	 Сред	 заветите	 на	 патриарх	Кирил	 е	 достойният	 пример	 на	
истински	пастир	и	църковен	водач,	който	той	дава	като	архиерей	на	
Българската	православна	църква	по	време	на	Втората	световна	вой-
на	и	нейните	превратности.	Като	Пловдивски	митрополит	той	лично	
се	застъпва	за	спасяване	на	българските	евреи	и	застава	начело	на	
тази	борба	в	Пловдив,	с	което	предотвратява	тяхното	депортиране	в	
нацистките	лагери	на	смъртта.	Така	той	показва	на	дело	своите	хрис-
тиянски	убеждения	и	хуманни	ценности	като	се	зестъпва	за	слабите	
и	преследваните,	застава	смело	и	мъжествено	срещу	антихуманната	
идеология	на	расизма	и	се	противопоставя	на	престъпната	практика	
на	нацистката	пропаганда	и	политика	от	името	на	Българската	пра-
вославна	църква	и	целия	български	народ.	
	 Политическите	превратности	в	България	след	края	на	война-
та,	и	промяната	на	държавното	устройство	на	страната,	се	отразяват	
сериозно	и	върху	позициите	и	мястото	на	БПЦ	в	обществения	жи-
вот	и	ограничават	възможностите	за	свободно	служение	сред	наро-
да.	Архиереите	от	Светия	Синод	отново	се	налага	да	отстояват	ав-
тономията,	достойнството,	единството	и	вътрешната	независимост	
на	Църквата	и	да	гарантират	нейното	нормално	служение	сред	бъл-
гарския	народ.	 (8)	За	всички	тези	трудности	пред	Църквата	четем	
от	подробните	записки	в	Дневника	на	патриарх	Кирил	и	откриваме	
неговата	принципна	и	смела	позиция,	изразяваща	твърдост	и	после-

дователност	 в	 отстояване	 на	 интересите	 на	 Българската	 църква	 и	
вярващия	български	народ.		
	 Петдесетата	годишнина	от	блажената	кончина	на	Българския	
патриарх	Кирил,	 която	отбелязваме	през	 тази	 година,	и	необходи-
мостта	 от	 достойно	 възпоменаване	на	неговата	църковна	дейност,	
ни	 дават	 основания	 за	 ново	 вникване	 в	 неговите	 духовни	 завети	
и	 богословско	 наследство,	 които	 той	 предава	 на	 Българската	 пра-
вославна	църква	и	на	вярващия	български	народ	като	 скъпоценно	
наследство	и	драгоценно	достояние.	Тези	негови	завети	разкриват	
достойнството	и	величието	на	Българската	патриаршия	през	нейна-
та	многовековна	история	и	очертават	съвременните	отговорности	и	
насоки	пред	родната	ни	църква	за	мисионерско	и	културно-просвет-
но	служение	в	съвременното	общество	и	през	новия	XXI	век.			
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Българският патриарх Кирил с митрополите от Св. Синод на БПЦ на 10 
май 1963 г., при отбелязването на годишнина от възстановяването на 

Българската патриаршия.
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Патриарх Кирил запазва 
достойнството на Българската 

църква и духовенство
Интервю	с	доц.	д-р	Павел	Павлов

 - Настоящата  2021 г. със 
сигурност ще бъде година и на 
Българския патриарх Кирил 
и може ли сега, когато започ-
ваме да обръщаме внимание 
отново на неговата личност, да 
говорим за неговия образ въ-
обще в българската история. 
Знаем, че той е първият Бъл-
гарски патриарх от най-нова-
та ни църковна история. По-
стигнал е много неща в своето 
служение. Как бихме могли да 
говорим за патриарх Кирил, 
като за историческа личност? 

	 -	 Няма	 начин	 през	 тази	
година	 да	 не	 отбележим	 юби-

лейната	годишнина	на	патриарх	
Кирил	 –	 50	 години	 от	 неговата	
кончина	и	 да	 не	 направим	 една	
равносметка	 за	 личността	 на	
патриарха.	 За	 него	 ще	 говорим	
безспорно	 много,	 не	 само	 през	
тази	година,	но	и	оттук	нататък.	
Първо,	 защото	минаха	 50	 годи-
ни,	а	това	в	класическото	разби-
ране	за	възможност	за	изследва-
не	в	историята	и	в	класическата	
историография	 обикновено	 се	
казва,	 че	 за	 да	 се	 оценява	 въз-
можно	 най-обективно	 едно	 съ-
битие	 или	 една	 личност	 трябва	
да	 минат	 поне	 50	 години	 след	
събитието	 или	 след	 кончината	
на	личността.	Такава	е	и	насто-
ящата	 година	 по	 отношение	 на	
личността	 на	 патриарх	 Кирил.	
За	него,	поне	аз	в	своята	битност	
и	на	църковен	християнин	и	на	
изследовател,	 съм	 чувал	 (още	
през	 80-те	 г.)	 и	 чел	 (по-късно)	
доста	 страстни	 оценки.	Още	 от	
моето	 детство	 –	 през	 късните	
70-е	 и	 ранните	 80-е	 на	 XX	 в.,	
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имаше	 много	 пристрастни	 раз-
говори	 за	 патриарх	 Кирил.	 От	
една	 страна	 духовниците,	 осо-
бено	 неговите	 духовни	 чеда	 и	
по-близки	до	патриарх	Кирил	 с	
изключително	 въодушевление	
говореха	 за	 неговото	 дело,	 за	
неговите	качества	като	предсто-
ятел,	 за	 волята	 му	 да	 отстоява	
правото	 на	 Българската	 право-
славна	 църква	 в	 изключително	
трудните	 години	 на	 безбожната	
комунистическа	 власт.	 Още	 в	
този	ранен	период	след	неговата	
кончина	 имаше	 такива	 оценки,	
които	бяха	от	една	страна	много	
ласкави	 и	 с	 изключително	 при-
знание	към	патриарх	Кирил	и	от	
друга	страна,	разбира	се,	имаше,	
макар	и	много	по-малко,	крайни	
и	 отрицателни	 оценки.	 Много	
пристрастни,	 бих	 казал.	 Петде-
сет	 години	обаче	са	достатъчно	
време,	 за	 да	 може	 тази	 крайна	
пристрастност	 по	 отношение	
личността	на	патриарх	Кирил	да	
се	поуталожи	(почти	не	остана-
ха	живи	хора	от	това	поколение,	
като	не	броим	до	30-годишните	
към	 1971	 г.).	 Защото,	 особено	
в	 последните	 тридесет	 години	
патриарх	 Кирил	 беше	 страстно	
осъждан	 и	 от	 изследователи	 и	
от	 публицисти,	 пък	 и	 от	 ново-
обърнати	 „всезнайковци“.	 Смя-

там,	 че	 вече	 падна	 градусът	 на	
тази	пристрастност	и	ние	можем	
по-спокойно	 да	 говорим	 за	 па-
триарх	Кирил.	Като	 сега	 имаме	
и	 привилегията	 да	 говорим	 за	
неговата	 личност	 и	 за	 неговото	
дело	именно	при	навършването	
на	50	годишнината	от	кончината	
му.	

 - Патриарх Кирил не-
съмнено има огромна заслуга 
за възстановяването на Бъл-
гарската патриаршия и ав-
токефалия. 

	 -	 Още	 при	 преговорите	
за	вдигането	на	схизмата	се	усе-
ща	 нагласата	 за	 признаването	
на	 Българската	 патриаршия,	 но	
тогава	се	намесват	геополитиче-
ски	фактори	 и	 това	 не	 се	 случ-
ва.	В	лицето	на	патриарх	Кирил	
обаче	 Българската	 църква	 по	
най-добър	начин	успява	да	изра-
зи	приемствеността	със	средно-
вековната	ни	патриаршия.	Негов	
принос	 е	 и	 утвърждаването	 на	
термина	 възстановяване.	 Цари-
градската	 патриаршия	 в	 онзи	
период	говори	за	учредяване	на	
Българска	 патриаршия	 или	 за	
новосъздаване.	Патриарх	Кирил	
обаче	непрекъснато	говори	не	за	
създаване	 на	 нещо	 ново,	 но	 за	
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възстановяване	 на	 патриарше-
ско	 достойнство.	 Това	 само	 по	
себе	си	е	изключителен	принос,	
защото	 утвърждава	 приемстве-
ността	в	едно	време,	в	което	ся-
каш	 всичко	 започва	 от	 начало.	
Той	 не	 смята	 себе	 си	 за	 първи,	
а	 за	 възстановител	 на	 патриар-
шеското	 достойнство	 на	 Бъл-
гарската	 патриаршия	 –	 такава	
каквато	е	била	тя	по	времето	на	
св.	патриарх	Евтимий.	Безспор-
но	това	е	една	величава	личност	
в	най-новата	българска	история,	
не	 само	 заради	 усилието	 да	 се	
възстанови	 Българската	 патри-
аршия,	но	и	заради	изпълването	
със	съдържание	на	автокефалия-
та.	
 - Патриарх Кирил оба-
че израства и живее в изклю-
чително сложни години. Как 
това се отразява на неговото 
служение?

	 -	 Когато	 говорим	 за	 ли-
чността	 и	 делото	 на	 патриарх	
Кирил	не	бива	никога	да	забра-
вяме	 и	 самия	 исторически	 кон-
текст.	На	него	му	се	падна	едно	
изключително	трудно	време.	Ще	
допълня	само,	че	когато	говорим	
за	чествания	на	патриарх	Кирил	
през	настоящата	година	не	тряб-
ва	да	забравяме,	че	се	навършва	

и	кръгла	годишнина	от	неговото	
рождение.	Той	е	роден	през	1901	
г.	в	покрайнините	на	София,	там	
където	живеят	 заселени	 от	Ма-
кедония	и	от	югозападните	бъл-
гарски	предели	много	бежанци.	
Кръстен	 е	 на	 дядо	 си	 Констан-
тин.	 Времето	 на	 неговата	 мла-
дост	 е	 доста	 трудно	 –	 Балкан-
ските	 войни,	 Първата	 световна	
война,	Ньойският	договор	и	от-
късването	на	територии	от	Бъл-
гария,	 крахът	 на	 идеала	 за	 обе-
динена	България.	В	този	период	
той	 учи	 в	 Софийската	 духовна	
семинария.	 Това	 е	 едно	 тежко	
време	 на	 отрицание,	 време	 на	
насаждане	 на	 комплекси,	 време	
на	 прекършване	 на	 българския	
ентусиазъм	след	Освобождение-
то.	 След	 завършването	 на	 Се-
минарията	 трудностите	 за	 един	
буден	двадесетгодишен	младеж,	
който	желае	да	следва	в	универ-
ситет,	трудностите	продължават.	
Нека	 имаме	 предвид,	 че	 в	 това	
време	 още	 няма	 Богословски	
факултет	 в	 София.	 На	 патри-
арх	 Кирил	 се	 налага	 да	 следва	
в	 Белград,	 в	 Загреб	 и	 Черно-
виц.	Междувременно	 в	 края	 на	
1923	 г.	 приема	монашество	под	
духовното	 ръководство	 на	 тога-
вашния	протосингел	на	Софий-
ска	митрополия,	а	по-късно	Не-
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врокопски	 митрополит	 Борис.	
Като	 учител-възпитател	 в	 Со-
фийската	 семинария	 е	 изпратен	
на	специализация	в	Черновиц	и	
Берлин.	Времето	е	много	трудно	
и	 за	 Българската	 църква,	 защо-
то	след	Първата	световна	война	
Екзархията	губи	епархии	в	Тра-
кия	 и	 Македония	 и	 значително	
намалява	броят	на	монашество-
то.	Прекършен	е	ентусиазмът	на	
българите,	ограничена	е	терито-
рията	и	диоцезът	на	Българската	
екзархия.	Тя	продължава	 да	 е	 в	
схизма	и	всичко	това	се	отразява	
драматично	 на	 поколението	 на	
патриарх	Кирил.	Въпреки	всич-
ко	обаче	той	тръгва	по	стъпките	
на	 своя	 приснопаметен	 старец	
дядо	Борис	–	учител	в	Семина-
рията,	 секретар	 на	 Рилския	 ма-
настир,	 протосингел	 на	 Софий-
ската	 митрополия,	 началник	 на	
Културно-просветния	 отдел	 и	
главен	 секретар	 на	 Св.	 Синод.	
На	тази	длъжност	35	годишният	
архим.	Кирил	 е	 хиротонисан	 за	
Стобийски	епископ.	

 -  Българският патри-
арх Кирил изиграва и ключо-
ва роля при спасяването на 
българските евреи. 

	 -	 През	 1938	 г.	 той	 е	 из-
бран	за	Пловдивски	митрополит.	

В	 периода	 на	 Втората	 световна	
война	той	има	много	интензивна	
дейност	 –	 просветно-проповед-
ническа,	изследователска,	упра-
вител	на	Маронийската	епархия	
в	 Беломорието	 след	 1941	 г.	Из-
вестна	 е	 и	 неговата	 първосте-
пенна	 роля	 при	 спасяването	 на	
българските	 евреи.	 Това	 е	 една	
тема,	 която	 може	 би	 е	 най-без-
спорна	и	за	която	той	е	получил	
най-голямо	признание	и	то	све-
товно	признание	–	през	2000	г.	е	
обявен	за	„праведник	на	народи-
те“	 за	 заслугите	му	по	 спасява-
нето	на	българските	евреи.	Има	
обаче	 и	 други	 теми,	 по	 които	
патриарх	Кирил	е	непреклонен.	
Употребявам	този	израз,	защото	
непреклонността	 е	 една	 от	 ха-
рактеристиките	на	патриарх	Ки-
рил.	

 - Какво имате предвид?

	 -	Още	през	80-те	години,	
в	 лични	 разговори	 и	 въобще	 в	
отношението	 си	 към	 патриарх	
Кирил	мнозина,	които	го	харес-
ваха	 говореха	 именно	 за	 тази	
непримиримост,	 силна	 воля	 и	
непреклонност.	И	тези,	които	не	
го	 харесваха	 също	 го	 критику-
ваха	 за	 тази	негова	 твърда	воля	
и	 непреклонност.	 В	 Църквата	
от	онова	време	има	една	насло-
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ена	 тенденция,	 особено	 през	
90-те	 години,	 в	 които	 духовни-
ци	и	богослови	се	оплакваха	от	
прекалена	строгост	на	патриарх	
Кирил,	т.е.	патриарх	Кирил	е	ав-
торитет,	 на	 когото	 думата	не	 се	
цепи	на	две.	Вероятно	им	е	било	
трудно	 да	 не	 изпълняват	 зада-
чите,	които	той	е	поставял	като	
патриарх.	 Някои	 приемаха	 вре-
мето	след	патриарх	Кирил,	като	
време	 на	 своеобразно	 успокое-
ние,	 освобождение,	 намаляване	
на	ангажиментите	и	т.н.	Всички	
ние	 обаче	 знаем	 до	 какви	 неща	
водят	 подобни	 периоди	 на	 раз-
хлабване,	когато	отвън	има	ате-
истична	 среда	 и	 същевременно	
във	 вътрешен	 план	 Църквата	
не	се	държи	като	стройна	орга-
низация.	Тук	обаче	не	желая	да	
изпадаме	 в	 противопоставяне	 и	
да	сравняваме	периодите,	защо-
то	 всеки	 е	 много	 специфичен.	
Патриарх	Кирил	премина	и	през	
горнилото	на	1944	г.,	когато	той	е	
вкаран	в	следствието	и	подобно	
на	 много	 от	 митрополитите	 на	
Българската	църква	минава	през	
душевно	и	физическо	малтрети-
ране,	за	да	бъде	уплашен,	да	бъде	
смачкан,	 да	 бъде	 премазан.	 Из-
вестно	ми	е	от	разказите	на	не-
говите	духовни	чеда	това,	което	
е	 трябвало	да	изпитат	патриарх	
Кирил,	 тогава	 като	 Пловдивски	

митрополит	и	Врачанският	мит-
рополит	 Паисий	 в	 следствието	
на	 новата	 власт.	 Това	 са	 били,	
да	го	кажем,	по-непримиримите	
сред	 българските	 митрополити,	
а	 и	 по-млади	 към	 онзи	 период.	
Новата	 власт	 желае	 да	 бъдат	
сплашени	 и	 образно	 казано	 да	
им	 се	 пречупи	 гръбнакът.	 След	
оставката	на	екзарх	Стефан,	ко-
гато	Българската	църква	навлиза	
в	едни	бързеи	на	историческото	
време,	 очевидно	 властта	 иска	
да	 подчини	 църковната	 органи-
зация	 на	 своята	 политика	 да	 я	
омаловажи,	да	 я	маргинализира	
и	всичко	това	се	случва	за	първи	
път	в	новата	българска	църковна	
история.	Това	е	едно	ново	изпи-
тание,	в	което	ако	не	друго	тряб-
ва	да	се	 запази	самоуважение	и	
достойнство.	 Самочувствието	
на	 българските	 духовници,	 че	
са	 продължители	 на	 една	 ог-
ромна	 традиция	 още	 от	 Сред-
новековието,	 разбирането,	 че	
българските	митрополити	 и	 па-
триархът,	и	изобщо	духовниците	
са	 наследници	 на	 една	 огромна	
традиция,	 а	 това,	 което	 им	 се	
случва	тогава	е	нещо	временно,	
през	 което	 просто	 трябва	 да	 се	
премине.	 Трябва	 да	 се	 премине	
с	 възможно	 най-малко	 пораже-
ния.	Това	според	мен	е	основна-
та	 характеристика.	 Стремежът	
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след	 50-те	 години	 е	 поразиите,	
които	ще	 направи	 атеистичната	
власт	в	България,	по	отношение	
на	 християнството	 и	 Църквата	
да	 бъдат	 минимизирани.	 Да	 се	
създаде	една	стабилна	вътрешна	
организация,	да	се	създаде	един	
порядък	в	БПЦ,	който	да	не	бъде	
нарушен	 от	 новия	 атеистичен	
мироглед.	Не	бива	да	забравяме,	
че	това	е	и	период	в	българската	
история,	свързан	с	индустриали-
зация,	 урбанизация,	 с	 измъква-
нето	на	хората	от	техните	корени,	
вкарвани	в	тежко-индустриални	
зони,	което	променя	структурата	
на	българските	енории.	

 - Как се отразява това 
на енорийската църква това?
 
-	Традиционното	селско	българ-
ско	население	за	едно	десетиле-
тие	или	 за	няколко	десетилетия	
ще	 стане	 предимно	 градско,	 но	
индустриално	 градско,	 а	 такива	
преходи	 в	 историята	 се	 харак-
теризират	 с	 едно	 драматично	
обезцърковяване,	 дори	 разцър-
ковяване	 на	 тези	 хора.	 Ражда	
се	 ново	 поколение,	 което	 е	 от-
далечено	 от	Църквата,	 което	 не	
познава	 Църквата,	 което	 не	 по-
знава	 традицията.	 Българското	
училище	 скъсва	 традиционни-

те	 си	 и	 вековни	 връзки	 с	 Бъл-
гарската	 църква.	 Това	 са	 много	
тежки	 проблеми	 за	 решаване	
и	 ми	 се	 струва,	 че	 едва	 ли	 би	
имало	 по-подходяща	 фигура	 от	
личността	 на	 патриарх	 Кирил,	
която	 да	 канализира	 тези	 неща	
и	в	първите	двадесетина	години	
след	промяната	и	на	устава,	и	на	
конституцията	в	България,	и	на	
режима,	както	и	създаването	на	
една	тоталитарна	система	по	съ-
ветски	 модел.	 Патриарх	 Кирил	
със	своя	авторитет,	с	ентусиазма,	
със	самочувствието,	с	волята	си	
успява	да	зададе	един	порядък	в	
Българската	 църква,	 в	 който	 да	
бъдат	максимално	минимизира-
ни	щетите	от	новия	ред.

- Ако можем да поговорим и 
за връзката на патриарх Ки-
рил с Българската екзархия. 
От една страна той е потомък 
на т.н. екзархийски българи 
от Македония, от друга стра-
на той самият като историк и 
като изследовател обръща го-
лямо внимание върху дейност-
та на Българската екзархия. 
Съответно неговият афинитет 
към Екзархията повлиява ли 
всъщност и на неговото служе-
ние като патриарх? 
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-	 При	 всички	 положения.	 Като	
изследовател	 на	 църковната	 ис-
тория	 той	 проучва	 главно	 пе-
риода	 на	 Българската	 екзархия.	
Трябва	 да	 кажем,	 че	 основна	
част	 от	 изследователското	 и	
книжовно	дело	на	патриарх	Ки-
рил	е	свързано	с	изследвания	на	
водещи	личности	от	Българска-
та	 екзархия	 –	 както	 на	 екзарх	
Антим,	 така	 и	 на	 пловдивските	
митрополити,	 които	 са	 пред-
шественици	на	патриарх	Кирил	
в	 битността	 му	 на	 пловдивски	
митрополит,	 но	 той	 изследва	
също	ситуацията	в	периферията,	
в	Македония,	в	Западна	Тракия.	
Той	 има	 изследвания	 свързани	
и	с	униатското	движение,	защо-
то	 създаването	 на	 самостойна	
Българска	 църква	 в	 лицето	 на	
Екзархията	 спира	 крайните	 на-
строения	на	част	от	българските	
християни	срещу	Цариградската	
патриаршия,	 което	 ги	 води	 към	
уния	с	папата.	
	 Патриарх	 Кирил	 е	
най-значимият	 изследовател	 на	
Българската	 екзархия	 като	 цър-
ковен	историк.	Той,	 разбира	 се,	
има	 принос	 и	 в	 проповедниче-
ската	 литература.	 По-ранните	
му	 текстове	 са	 свързани	 с	 раз-
лични	 други	 теми	 от	 областта	
на	богословието,	но	масивът	от	

неговото	 книжовно	 творчество	
е	 свързан	 именно	 с	 историята	
на	Българската	екзархия.	Това	е	
нещо,	което	го	прави	ключов	из-
следовател	на	екзархийското	ни	
минало	и	 е	 естествено	мнозина	
да	 желаят	 да	 омаловажат	 това	
дело	 –	 имал	много	 сътрудници,	
не	 работил	 сам	 и	 т.н.	 Не	 съм	
привърженик	на	тези	критики	на	
неговото	 църковно-историческо	
дело,	 защото	 не	 е	 трудно	 да	 си	
представим	 ситуацията,	 ако	 па-
триарх	 Кирил	 не	 беше	 издавал	
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тези	 книги	 и	 не	 беше	 събирал	
огромната	 документация,	 свър-
зана	 с	 историята	 на	 Българска-
та	екзархия.	Забравата	щеше	да	
бъде	още	по-голяма.	Имаме	ис-
торическия	опит	с	други	духов-
ници	 и	 предстоятели,	 които	 не	
са	 проявявали	 това	 усърдие	 по	
запазването	 на	 историята	 и	 на	
българското	 църковно	 предание	
още	 от	 далечното	 Средновеко-
вие.	 Патриарх	 Кирил	 е	 загри-
жен	да	 запази	паметта	на	 свои-
те	 предшественици,	 на	 хората	
живели	едно	или	две	поколения	
преди	него.	Това	дело	е	наистина	
епохално	 и	 няма	 начин,	 когато	
честване	50-а	годишнина	от	не-
говата	кончина	да	не	говорим	и	
за	това.	Защото	със	работата	по	
запазването	 историята	 на	 Бъл-
гарската	 екзархия	 и	 изобщо	 на	
духа,	който	възстановява	новата	
Българска	църква	патриархът	ни	
задължава	днес	да	не	забравяме	
за	хората	живели	две	поколения	
преди	нас,	включително	и	да	из-
следваме	 по-задълбочено	 вре-
мето	 и	 делото	 на	 патриарх	 Ки-
рил.	Имаме	дълг	към	преките	ни	
предшественици.	 Как	 продъл-
жаваме	това	дело	и	какво	бихме	
направили	днес?	
	 По	 отношение	 на	 цър-
ковната	историография	искам	да	
вметна	 и	 още	 нещо.	 През	 2021	

г.	се	изпълват	също	и	50	години	
от	 кончината	 на	 проф.	 и	 акаде-
мик	Иван	Снегаров.	С	патриарх	
Кирил	 едновременно	 изследват	
българското	 църковно	 минало.	
Тази	 година	 е	 и	 година	 на	 бъл-
гарската	 църковна	 историогра-
фия	 и	 на	 българската	 църковна	
история,	на	едно	преосмисляне,	
както	 на	 трудовете	 на	 патриарх	
Кирил,	 така	 и	 на	 трудовете	 на	
акад.	Иван	Снегаров.
 
 - Ако бихме могли да 
направим някаква оценка, 
предвид това, че 50 години не е 
никак малко време, на самото 
дело на патриарх Кирил и на 
самия него като историческа 
личност каква би била тя?

	 -	 Моята	 лична	 оценка,	
като	на	историк	и	изследовател,	
е	 положителна	 първо	 за	 самата	
личност	на	патриарх	Кирил.	Той	
успява	в	много	труден	период	да	
запази	достойнството	на	българ-
ския	 духовник	 и	 по	 времето	 на	
Втората	 световна	 война,	 и	 при	
спасяването	 на	 българските	 ев-
реи,	 но	 и	 да	 запази	 статута	 на	
българския	 предстоятел,	 а	 впо-
следствие	 патриарх,	 в	 едно	 из-
ключително	сложно	време	на	на-
лагането	 на	 атеистичния	 модел	
и	 изобщо	 на	 изграждането	 на	
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новия	антицърковен	и	антирели-
гиозен	 мироглед	 на	 комунисти-
ческата	власт.	Със	сигурност	му	
се	е	налагало	да	прави	много	от-
стъпки,	но	патриарх	Кирил	като	
личност	 или	 поне	 това,	 което	
ние	познаваме	от	неговите	чеда,	
наследници	 и	 съвременници	
не	 е	 от	 най-отстъпчивите	 хора,	
които	лесно	се	прекършват	пред	
някакви	обстоятелства.	В	същия	
смисъл	бихме	могли	да	 оценим	
и	 неговото	 дело	 като	 църковен	
историк,	защото	въпреки	че	има	
огромна	 подкрепа,	 желанието	
на	 патриарх	Кирил	 да	 издава	 и	
да	 публикува,	 да	 изследва	 до-
кументи,	 отделни	 исторически	
моменти,	 както	 и	 архиви	 във	 и	
извън	България	е	един	много	ва-
жен	и	заразяващ	пример	в	онова	
време,	 в	 което	 се	мисли,	 че	 ис-
торията	 на	 България	 вече	 няма	
никакво	значение.	

 - Как Богословският 
факултет ще отбележи тази го-
дишнина? 

	 -	 Тази	 годишнина	 за	 нас	
е	много	важна	и	ние	още	от	ми-
налата	година	подготвяме	доста	
неща	 в	 колегията	 на	 Богослов-
ския	 факултет	 и	 преди	 всич-
ко	 в	 Катедрата	 по	 историческо	
богословие.	 В	 тази	 юбилейна	

за	 българската	 църковна	 исто-
риография	 година	 работим	 по	
един	 проект,	 който	 е	 свързан	
изобщо	с	новата	църковна	исто-
рия	в	България	от	XX	в.	Там	са	
именно	личностите	на	патриарх	
Кирил,	Иван	Снегаров,	но	също	
така	и	на	нашите	учители,	 като	
г-н	Ганчо	Велев	(на	когото	също	
отбелязваме	 юбилейна	 годиш-
нина	–	100	г.	от	рождението),	на	
проф.	Христо	Стоянов	 (80	 г.	 от	
рождението).	
	 От	 тези	 годишнини	 ние	
насочваме	 внимание	 към	 след-
ващите	 две	 години,	 когато	 през	
2023	г.	ще	честваме	100	години	
Богословски	 факултет	 в	 Бъл-
гария	 и	 висше	 богословие	 из-
общо	 в	 страната	 ни.	 Годишни-
ната	 на	 патриарх	 Кирил	 обаче	
ни	 дава	 повод	 да	 анализираме	
и	 преосмислим	 изобщо	 новото	
църковно	 богословие	 в	 Бълга-
рия	и	конкретно	новото	църков-
но-историческо	богословие	през	
последните	 100	 години.	 Дойде	
време	за	проучването	на	живота	
и	творчеството	на	самите	изсле-
дователи	на	църковната	история	
у	 нас.	 Тази	 година	 е	 наистина	
добър	повод	да	се	задълбочим	в	
това	осмисляне,	 защото	до	 сега	
разглеждахме	 представителите	
на	 българската	 църковна	 исто-
риография	 разделени	 един	 от	
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друг.	Годишнините,	които	обаче	
отбелязваме	през	 2021	 г.	 ни	да-
ват	повод	да	анализираме	цялата	
българска	 историография	 през	
XX	 век	 и	 да	 видим	 кои	момен-
ти	 от	 нашата	 църковна	 история	
имат	 нужда	 от	 нови	 изследва-

ния.	 Предстои	 издаването	 на	
сборник,	свързван	с	юбилейното	
честване	за	патриарх	Кирил,	но	
с	него	започваме	и	преосмисля-
нето	на	цялата	църковна	истори-
ография	в	България	през	XX	в.	

Интервюто	води	Ангел	Карадаков.	
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Патриарх Кирил утвърждава 
авторитета на Българската 

патриаршия
Интервю	с	проф.	дн.	Момчил	Методиев

 -  Личността и делото 
на патриарх Кирил са обект 
на много исторически изслед-
ваия, а и тепърва ще бъдат. 
Днес 50 години след неговата 
кончина какво бихме могли да 
кажем за делото на патриарх 
Кирил? 

	 -	Трябва	да	кажа,	че	от	са-
мото	начало	на	моите	занимания	
с	история	на	Църквата,	особено	
през	 комунистическия	 период,	
патриарх	Кирил	за	мен	беше		за-
гадка.	Като	казвам	загадка	имам	
предвид,	че	ми	беше	трудно	да	си	
изградя	категорично	мнение.	Да,	
знаем,	 че	 той	 е	 първият	 патри-
арх	на	възстановената	Българска	

патриаршия,	 което	 автоматич-
но	 го	 превръща	 в	 историческа	
фигура.	 Знаем	 обаче,	 че	 той	 е	
избран	 за	 патриарх	 през	 май	
1953	г.,	което	все	още	е	(макар	и	
малко	 след	 смъртта	 на	 Сталин)	
епохата	на	най-тежкия	сталини-
зъм.	 От	 документите	 се	 вижда,	
че	към	1953	г.	той	е	бил	фаворит	
на	комунистическата	власт,	за	да	
бъде	избран	 за	патриарх.	Или	с	
други	думи	епохата,	в	която	той	
става	 патриарх,	 автоматично	 го	
поставя	 под	 подозрението,	 че	 е	
бил	твърде	близък	с	комунисти-
ческата	държава.	Това	беше	пър-
вото	ми	впечатление,	наречете	го	
предразсъдък,	и	този	фактор	ви-
наги	е	стоял	в	моето	съзнание.	С	
времето,	 задълбочавайки	 се	 все	
повече	 в	 документите,	 разглеж-
дайки	както	официалните	доку-
менти	–	документите	на	Св.	си-
нод,	на	държавните	институции,	
след	това	досието	му	на	обект	на	
Държавна	 сигурност,	 по-късно	
и	неговите	Дневници,	мнението	
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и	личната	ми	оценка	 за	него	 се	
измениха	в	положителна	посока.	
Имам	 предвид	 няколко	 неща.	
Без	 съмнение,	 най-голямата	 му	
заслуга,	 която	винаги	 трябва	да	
присъства	 в	 оценката	 му	 като	
историческа	 личност,	 е	 участи-
ето	му	в	делото	по	 спасяването	
на	българските	евреи.	Това	е	на-
истина	много	труден	и	вълнуващ	
момент,	и	като	казвам	вълнуващ,	
го	 казвам	 с	цялата	отговорност,	
когато	употребявам	тази	дума.	В	
досието	 му	 в	 Държавна	 сигур-
ност	 са	 запазени	 разпитите,	 на	
които	 той	 е	 подложен,	 докато	 е	
арестуван	и	лежи	в	Централния	
софийски	затвор	веднага	след	9	
септември	1944	г.	Един	от	въпро-
сите,	които	му	задават	е	за	това	
какво	е	направил,	когато	започва	
депортацията	на	евреите	от	Пло-
вдив,	 запазени	в	досието	 са	не-
говите	ръкописни	 свидетелства.	
Създава	се	впечатлението,	че	той	
трябва	да	се	оправдава	или	поне	
да	 обяснява	 едно	 негово	 дело,	
което	от	наша	гледна	точка,	а	и	
от	 гледна	 точка	 на	 съответната	
епоха,	е	почти	без	аналог	в	Евро-
па.	И	в	тези	показания	той	обяс-
нява	по	един	строго	фактологи-
чен,	 бих	 казал	 дори	 сух	 начин,	
какво	точно	е	направил	–	без	да	
бъде	 прекомерно	 изчерпателен,	

а	 и	 без	 никакво	 желание	 да	 се	
самоизтъква.	Участието	му	в	де-
лото	по	спасяването	на	евреите	е	
нещо,	което	никога	не	трябва	да	
се	забравя.	
	 Другото,	 което	 промени	
мнението	ми	в	положителна	по-
сока,	е	изключително	активната	
му	и	успешна	дейност	за	разре-
шаване	 на	 споровете	 с	 Вселен-
ската	патриаршия,	т.е.	за	издига-
не	на	авторитета	на	Българската	
патриаршия	като	част	от	право-
славното	семейство,	защото	зна-
ем,	 че	 изборът	 му	 за	 патриарх	
не	е	одобрен	веднага	от	Вселен-
ската	 патриаршия.	 Той	 развива	
много	 активна	 международна	
дейност	във	време,	в	което	Църк-
вата	 е	изложена	на	изолация	от	
комунистическия	режим,	а	стре-
межът	му	е	Българската	църква	
да	присъства	и	да	бъде	предста-
вена	 във	 всички	диалози,	 които	
се	 водят	 в	 този	 момент,	 както	
вътре	 в	 Православната	 църква,	
така	и	с	другите	деноминации.	И	
тези	две	негови	заслуги	не	могат	
да	 бъдат	 разделени	 –	 голямата	
му	 външна	 активност	 е	 подчи-
нена	 на	 целта	 за	 утвърждаване	
на	статуса	на	Българската	църк-
ва.	Днес	на	това	се	гледа	като	на	
нещо,	което	се	е	случило	автома-
тично,	неизбежно,	но	през	50-те	
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години	това	далеч	не	е	изглежда-
ло	толкова	сигурно.			

 - През 2018 г. Вие из-
дадохте Дневника на патри-
арх Кирил, който определено 
предизвика интереса на из-
следователите, защото до мо-
мента дневник, при това на 
предстоятел на Българската 
православна църква, не е из-
даван. Разкажете ни повече за 
това как достигнахте до доку-
мента, какъв беше процесът 
на работа и изследване, както 
и какво ви направи впечатле-
ние в него.

	 -	Лично	според	мен	цел-
та	 на	 тези	 дневници	 е	 да	 бъде	
съхранена	институционална	па-
мет	 за	 тези	 години.	Това	 е	 кон-
текстът,	 в	който	би	трябвало	да	
бъдат	четени.	Целта	на	патриарх	
Кирил	в	 средата,	 в	 която	 се	на-
мира,	 имам	 предвид	 желанието	
на	 комунистическата	 власт	 да	
принизи	 Църквата	 и	 нейното	
ръководство,	 е	 да	 остави	 това	
институционално	 наследство,	
може	 би	 на	 своя	 наследник,	
може	би	на	следващите	поколе-
ния,	но	да	представи	своето	сви-
детелство	 за	 тези	 събития.	Ми-
сленето	му	на	историк	го	кара	да	

разбира	тази	отговорност	и	това	
го	мотивира	да	бъде	максимално	
конкретен	за	събитията,	в	които	
самият	 той	 участва	 и	 които	 са	
важни	за	историята	на	Църквата.	
Иначе	 работата	 по	 издаване	 на	
дневника	 беше	 по	 инициатива	
на	доц.	Живко	Лефтеров,	 който	
се	беше	задълбочил	и	дълго	вре-
ме	работеше	с	личния	архив	на	
патриарх	 Кирил	 –	 това	 е	 един	
от	най-големите	лични	архивни	
фондове	 в	 Централния	 държа-
вен	архив.	В	архива	се	намериха	
множество	дневникови	записки,	
означени	 като	 такива,	 но	 пръс-
нати	 в	множество	 архивни	 еди-
ници.	Те	не	са	систематизирани	
и	събрани	на	едно	място,	в	едно	
книжно	 тяло,	 което	 да	 е	 готово	
за	издаване.	Така	че	направеното	
от	доц.	Лефтеров	беше	най-теж-
ката	част	от	работата,	след	това	
трябваше	да	отсеем	от	този	ли-
чен	 фонд	 документите,	 които	
имат	 характера	 на	 дневникови	
записки.	Самите	записки	са	дик-
тувани	от	патриарх	Кирил	на	не-
говия	 секретар	 Васил	 Велянов,	
който	 ги	 е	 пишел	 на	 машина,	
след	 това	 те	 са	 редактирани	 от	
патриарха	и	преписвани,	за	да	се	
получат	съответните	дневникови	
записки.	В	някои	от	случаите	–	и	
това	е	отбелязано	в	изданието,	в	
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архива	е	запазена	само	чернова-
та	или	редактираната	версия	на	
съответния	запис.			
	 В	завещанието	си	патри-
арх	 Кирил	 изрично	 отбелязва,	
че	съществуват	два		варианта	на	
дневника	 и	 че	 първият,	 „чист“,	
екземпляр,	 той	 завещава	 на	Св.	
Синод,	а	другият	–	на	БАН.	Ра-
ботата	по	дневника	е	била	много	
систематична	 и	 целенасочена.	
Ние	 работихме	 по	 един	 първи-
чен	 материал,	 доколкото	 в	 лич-
ния	му	 архив	 се	намират	 копия	
от	 тези	дневникови	 записки,	 но	
никога	 не	 бихме	 могли	 да	 бъ-
дем	 сигурни,	 че	 това	 са	 всички	
записки.	Това	е	дневникът,	кой-
то	може	да	бъде	възстановен	по	
неговия	 личен	 архив.	 Разбира	
се,	положихме	всички	възможни	
усилия	да	намерим	т.	нар.	от	па-
триарха	 „чист“	 екземпляр,	 спо-
менат	в	неговото	завещание,	но	
така	и	не	успяхме	да	установим	
какво	се	е	случило	с	него,	дали	е	
запазен.	Продължаваме	да	се	на-
дяваме	някои	ден	той	да	излезе	
наяве.	
	 Преди	 да	 го	 публикува-
ме	 пред	 нас	 стояха	 всички	 въз-
можни	въпроси,	т.е.	дали	имаме	
право	 да	 го	 публикуваме,	 дали	
данните,	с	които	разполагаме,	са	
достатъчни,	 подходихме	 макси-
мално	критично	към	всички	тези	

въпроси	и	след	като	сме	дости-
гнали	 до	 идеята	 да	 го	 издадем,	
явно	сме	си	отговорили	положи-
телно.	Надявам	се	Дневникът	да	
бъде	 полезен	 и	 за	 по-широката	
публика,	 тъй	 като	 според	 мен	
той	 изпълнява	 целта	 на	 автора	
да	 бъде	 свидетелство	 за	 инсти-
туционалната	 история	 на	 Бъл-
гарската	 православна	 църква	
през	 личния	 поглед	 на	 нейния	
предстоятел,	 намирам	 това	 за	
ценен	поглед	към	тази	история.	

 - Обаче в самия днев-
ник има две липсващи годи-
ни и няма как на човек, кой-
то се поинтересува да не му 
направи впечатление. Това е 
липсващата 1943 г., когато се 
е случило и спасяването на 
българските евреи и след това 
1953 г. – годината на избора на 
митрополит Кирил Пловдив-
ски за Български патриарх. 
Някак си странно е патриар-
хът сам да не опише собстве-
ния си избор за предстоятел на 
Българската църква. 

	 -	Това	ни	направи	впечат-
ление	и	на	нас,	разбира	се,	има	
и	 други	 пропуснати	 събития.	
Каквото	и	да	кажа,	би	било	ин-
терпретация.	 Но	 е	 невъзможно	
някой	 ден	 да	 излязат	 дневнико-
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ви	 записки	 за	 тези	 две	 големи	
събития,	 което,	 разбира	 се,	 ще	
обогати	много	това	архивно	на-
следство.	Специално	по	отноше-
ние	на	спасяването	на	евреите	за	
себе	си	съм	мислил,	че	като	зна-
ем	какви	усилия	и	каква	енергия	
влага	митрополит	Кирил	точно	в	
този	момент,	неизвестността	ка-
къв	 ще	 бъде	 крайният	 резултат	
от	неговите	действия,	че	събити-
ята	се	развиват	в	малките	часове	
на	деня,	често	през	нощта	-	ми-
слил	 съм	 си,	 че	 в	 такава	 ситуа-
ция	човек	действа,	а	не	пише,	не	
се	занимава	с	дневници.	Така	че	
е	възможно	наистина	за	тези	съ-
бития	да	няма	запазени	записки.	
Има	 обаче	 и	 други	 празнини	 –	
виждаме,	 че	 Всеправославното	
съвещание	 в	Москва	 от	 1948	 г.	
е	изключително	подробно	пред-
ставено,	 но	 в	 същото	 време	 не	
само	 избора	 за	 патриарх,	 но	 и	
посещението	 на	 патриарх	 Ати-
нагор	 в	 България	 през	 1967	 г.,	
което	също	е	много	важно	съби-
тие,	или	отсъстват,	или	 са	 само	
маркирани.	Има	 празнини,	 кои-
то	не	могат	да	бъдат	възстанове-
ни	по	запазеното	в	личния	архив	
на	патриарх	Кирил.	Надявам	се	
някой	ден	тези	архиви	да	бъдат	
възстановени,	 но	 към	 днешна	
дата,	за	съжаление,	не	можем	да	
направим	нищо	повече.	

 - Липсата на тези дан-
ни и записки по отношение на 
двете години, както и на дру-
ги важни събития не ражда ли 
обаче някаква възможност за 
спекулации по отношение на 
различни политики или мне-
ния, които се опитват да над-
делеят по един или друг начин 
върху общата политика на 
Българската църква по онова 
време? 

	 -	Смятам,	 че	 тази	 спеку-
лация	винаги	би	могло	да	бъдат	
направени.	 Дори	 и	 да	 излязат	
тези	 свидетелства,	 ако	 някой	
иска	да	спекулира,	той	ще	каже,	
че	 това	 е	 просто	 лично	 свиде-
телство,	 субективно	 мнение.	
Нашата	 работа	 като	историци	 е	
оценявайки	контекста	и	сравня-
вайки	различните	източници,	да	
се	 опитваме	 да	 правим	 заклю-
чения,	като	сме	коректни	и	към	
източниците,	 и	 към	 контекста.	
Смятам,	че	запълването	на	тези	
празнини	би	обогатило	същест-
вуващите	 данни,	 но	 честно	 ка-
зано,	не	смятам,	че	може	драма-
тично	 да	 промени	 оценката	 за	
патриарх	 Кирил.	 Свидетелства-
та	за	ролята	на	патриарх	Кирил	
за	 спасяването	 на	 българските	
евреи	са	толкова	големи,	че	вся-
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ко	 архивно	 свидетелство	 може	
да		внесе	важен	детайл	и	да	бъде	
откритие,	но	за	мен	оценката	за	
това	 действие	 на	 бъдещия	 па-
триарх	 е	 съвършено	 безспорна.	
Архивната	 документация,	 свър-
зана	 с	 избора	 му	 на	 патриарх,	
също	е		достатъчно	голяма,	и	ако	
някои	иска	да	се	фокусира	върху	
подкрепата	за	него	от	страна	на	
комунистическата	 държава,	 ще	
намери	 достатъчно	 доказател-
ства	за	това.	Това	не	може	да	се	
отрича,	 но	 трябва	 да	 се	 държи	
сметка	и	 за	 ситуацията,	 в	 която	
се	намира	Българската	църква	в	
този	момент.	
	 Познавайки	 контекста,	
лично	 аз	 смятам,	 че	 в	 този	 мо-
мент	 неговата	 кандидатура	 е	
действително	 най-добрата,	 как-
то	от	гледна	точка	на	държавата,	
така	и	от	гледна	точка	на	Църк-
вата.	 Няма	 спор,	 че	 той	 е	 един	
от	 най-авторитетните	 архиереи	
в	 този	 период,	 а	 личността	 му	
символизира	 приемствеността	
с	 периода	преди	 това.	От	друга	
страна,	 сред	 архиереите	 в	 Си-
нода	 има	 доста	 по-радикални	
членове,	 които	 се	 застъпват	 за	
по-радикална	 опозиция	 срещу	
държавата.	 Това	 е	 вярно,	 но	 те	
не	биха	имали	никакъв	шанс	за	
успех	 нито	 да	 бъдат	 избрани,	

нито,	 ако	 бъдат	 избрани,	 да	 ос-
танат	начело	на	Църквата.	В	съ-
щото	 време	 държавата	 едва	 ли	
има	интерес	от	остро	влошаване	
на	ситуацията,	както	заради	вяр-
ващите	 хора	 в	 страната,	 така	 и	
заради	международния	образ	на	
режима.	 Така	 че	 кандидатурата	
на	Кирил	може	да	 се	окачестви	
като	компромис,	но	като	най-до-
брия	възможен	компромис	в	тази	
ситуация.	

 - След политическите 
промени от 1944 г. бъдещият 
патриарх Кирил също е в за-
твора, заедно с Врачанския 
митрополит Паисий. Може ли 
да се каже, че и самият патри-
арх Кирил си има проблеми 
с комунистическата власт и 
с тази идеология въобще тъй 
като има хора, които свързват 
патриарх Кирил с комунисти-
ческата власт?

	 -	 Категорично	 той	 не	
може	 да	 бъде	 пряко	 обвързан	 с	
комунистическата	 власт.	 Има	
такива	 твърдения,	 но	 това	 оп-
ростява	 ситуация.	 Не	 е	 само	
ареста	 му	 веднага	 след	 1944	 г.,	
заедно	 с	 митрополит	 Паисий,	
където	те	са	подложени	на	теж-
ки	унижения,	 което	 е	 добре	из-
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вестно.	За	същото	обаче	говори	
и	досието	му	на	обект	Държавна	
сигурност,	което	е	доста	подроб-
но	и	много	показателно.	В	него,	
например,	 има	 документирана	
среща	между	него	и	оперативен	
работник	 от	 ДС,	 а	 рапортът	 от	
тази	среща	е	много	показателен	
за	разликата	в	равнищата	–	как-
то	 между	 хората,	 така	 и	 между	
институциите.	Случаят	е	от	1948	
г.,	 когато	 оперативният	 работ-
ник	 отива	 на	 среща	 с	митропо-
лит	Кирил	 с	 намерението	 да	 го	
вербува	 –	 отива	 с	 цялата	 власт	
и	 мрачна	 слава	 на	 Държавна	
сигурност	от	края	на	40-е	и	на-
чалото	на	50-е	години,	с	цялата	
арогантност,	характерна	за	един	
такъв	 оперативен	 работник.	 Ра-
портът	е	написан	от	същия	този	
офицер,	т.е.	документът	е	силно	
пристрастен	 към	 неговата	 глед-
на	 точка.	 И	 дори	 когато	 днес	
четем	този	рапорт,	човек	остава	
с	 впечатление,	 че	 въпросният	
оперативен	 работник	 напълно	
се	проваля,	накрая	трябва	да	се	
оправдава	пред	митрополит	Ки-
рил,	да	му	дава	обещание	какво	
ще	може	да	направи	за	него.	За	
мен	това	е	показателно	за	разли-
ката	 в	 нивата,	 те	 са	 просто	 не-
сравними	величини.
	 Твърдението,	 че	 митро-

полит	 или	 патриарх	 Кирил	 е	
твърде	 близък	 до	 комунистиче-
ската	власт,	изключва	от	поглед	
и	 състава	 на	 Синода	 в	 края	 на	
40-е	и	началото	на	50-е	години.	
Огромното	мнозинство	от	тях	в	
този	 период	 са	 обекти	 на	 Дър-
жавна	 сигурност.	 Държавата	 е	
крайно	негативно	настроена	към	
тях,	почти	без	нито	едно	изклю-
чение.	Някои	от	 тях	 са	 вкарани	
в	затвора	за	кратко,	други	са	за-
плашени	от	следствие	от	съд,	и	
въпреки	това	се	опитват	да	защи-
тят,	доколкото	могат,	автономия-
та	на	Църквата	и	се	борят	доста	
упорито	в	това	отношение.	
	 Някой	 може	 да	 каже,	 че	
не	са	положили	достатъчно	уси-
лия,	но	това	е	въпрос	вече	на	де-
тайл,	оценка,	лични	убеждения.	
Аз	 споделям	 моето	 убеждение	
въз	основа	на	документите,	кои-
то	 познавам.	 Изпитвам	 голяма	
симпатия	 към	 Врачанския	 мит-
рополит	 Паисий,	 който	 води	
най-тежките	 преговори	 с	 дър-
жавата	по	новия	устав	на	Църк-
вата	и	накрая	до	голяма	степен,	
според	мен,	постига	успех.	След	
това	 той	 води	 опозицията	 сре-
щу	патриарх	Кирил.	Смятам,	че	
личните	спорове	или	противоре-
чия	 между	 съвременниците	 не	
трябва	 да	 влияят	 върху	 нашите	
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оценки	за	техните	действия,	ма-
кар	че	винаги	трябва	да	ги	взи-
маме	 под	 внимание.	 Това	 не	 са	
просто	лични	сблъсъци	–	има	и	
такива,	разбира	се,	но	често	това	
са	принципни	спорове.	
	 Мисля,	 че	 най-тежкият	
момент	 в	 цялото	 служение	 на	
патриарх	Кирил	е	национализа-
цията	на	Рилския	манастир	през	
1961	г.	Това	е	плод	на	новата	ан-
тирелигиозна	 кампания,	 която	
започва	 в	 края	 на	 1957	 г.	 След	
това	решение	държавата	започва	
да	 преследва	 църковните	 слу-
жители,	особено	светските	лица	
на	 църковна	 служба,	 защото	 се	
оказва,	 че	 немалка	 част	 от	 тях	
са	 „бивши	 хора“,	 репресирани	
след	1944	г.,	 които	след	това	са	
„спасени“	 на	 църковна	 служба.	
Някои	от	 тези	 хора	 са	 били	на-
значени	 лично	 от	 патриарх	Ки-
рил,	за	други	се	твърди,	че	това	
е	 станало	 с	 подкрепата	 на	Вра-
чанския	Паисий	или	Ловчанския	
Филарет,	 от	 различни	митропо-
лити.	 Така	 или	 иначе	 атеистич-
ната	кампания	от	1957	г.	започва	
с	 искане	 за	 уволнението	 тъкмо	
на	тези	хора,	а	косвено	ударът	е	
насочен	срещу	митрополитите,	с	
които	те	са	били	в	контакт.	През	
1959-60	г.	се	случва	и	т.	нар.	„све-
щарска	афера“,	когато	ДС	отчи-
та	голям	успех,	защото	разкрила	

финансови	 злоупотреби	 с	 цър-
ковни	 календарчета	 или	 други	
стоки,	произвеждани	монополно	
от	Църквата.	Вследствие	на	афе-
рата	са	осъдени	17	души,	двама	
от	които	на	 смърт,	макар	и	към	
момента	 да	 нямаме	 данни	 дали	
тези	 присъди	 са	 били	 изпълне-
ни.	Но	 с	 тази	 афера	ДС	 отчита	
голям	 успех,	 а	 ударът	 отново	 е	
към	 хората,	 заети	 в	 църковното	
производство.	 Национализация-
та	 на	 Рилския	 манастир	 през	
1961	г.	се	случва	в	този	контекст,	
на	арести	и	присъди,	и	тя	е	при-
ета	 изключително	 болезнено	 от	
архиереите,	някои	от	които	дър-
жат	отговорен	за	това	и	патриар-
ха.	Вярно	е,	че	той	не	успява	да	
спаси	манастира,	но	през	1968	г.	
успява	 да	 договори	 връщането	
на	 монашеското	 братство	 в	 ма-
настира.	Може	да	се	спори	дали	
е	могъл	да	направи	повече.	

 - Тогава на какво може 
да се дължи противопоставя-
нето на Българския патриарх 
Кирил и екзарх Стефан един 
срещу друг при положение, че 
в крайна сметка и двамата по 
някакъв начин са жертва на 
този режим? 

	 -	 Това	 всъщност	 е	
най-трудният	въпрос.	Със	сигур-
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ност	 отношенията	 между	 Сте-
фан	 и	 Кирил	 са	 много	 сложни.	
Аз	 лично	 не	 съм	 привърженик	
на	 това	 личностно	 противопос-
тавяне,	защото	привържениците	
на	единия	или	на	другия	акцен-
тират	 върху	 едно	 събитие	 или	
един	 конфликт.	 И	 двама	 имат	
своите	исторически	заслуги,	а	и	
най-критично	 настроените	 сре-
щу	 екзарх	Стефан	не	 трябва	 да	
забравят	ролята	му	за	спасяване-
то	на	евреите	–	а	като	Софийски	
митрополит	 тази	 негова	 роля	 е	
наистина	централна.		
	 Според	мен	причината	за	
това	 противопоставяне	 е	 търсе-
нето	 или	 очакването	 от	 страна	
на	изследователите	на	повратна	
точка,	на	водораздел	–	моментът,	
в	който	Църквата	е	подчинена	от	
държавата	 или	 в	 който	 тя	 губи	
своята	 автономия.	 Това	 търсе-
не	е	повече	интуитивно,	но	така	
или	иначе	съществува,	и	то	не	е	
от	днес,	а	още	от	съвременници-
те	на	събитията	–	не	само	вътре	в	
страната,	но	и	сред	емиграцията.	
Оставката	на	екзарх	Стефан	на-
истина	 е	 ключово	 събитие.	 Въз	
основа	на	източниците	обаче	аз	
смятам,	че	това	е	оставка,	други	
изследователи	 смятат,	 че	 това	 е	
уволнение,	 и	 то	 от	 държавата.	
Най-силният	 аргумент	 за	 мен	 в	
полза	на	твърдението,	че	това	е	

вътрешно	църковен	конфликт	е,	
че	решението	да	бъде	приета	ос-
тавката	 на	 екзарха	 е	 подписано	
от	всички	членове	на	Св.	Синод.	
А	 в	 този	 момент	 в	 Синода	 има	
хора,	 които	 не	 могат	 по	 ника-
къв	начин	да	бъдат	подозирани	в	
симпатии	към	комунистическата	
власт,	на	първо	място	митропо-
лит	 Борис	 Неврокопски,	 който	
два	 месеца	 по-късно	 е	 убит.	 С	
други	 думи,	 смятам,	 че	 това	 е	
вътрешно	 църковен	 проблем,	
който	 се	 дължи	 на	 напрежение	
в	 ръководството	 на	 Църквата,	
от	което	наистина	държавата	се	
възползва.	 А	 напрежението	 се	
дължи	 на	 факта,	 че	 комунисти-
ческата	власт	оказва	натиск	вър-
ху	Стефан	за	все	повече	и	повече	
отстъпки,	 докато	 той	 се	 опитва	
да	търси	баланс	с	митрополити-
те.	Но	в	същото	време	той	има	и	
амбицията,	и	желанието	да	ста-
не	 патриарх,	 което	 може	 да	 се	
случи	само	с	подкрепата	на	дър-
жавата.	 Така	 в	 един	 момент	 се	
оказва	 невъзможно	 този	 баланс	
да	бъде	поддържан	и	накрая	той	
се	 оказва	 жертва	 на	 обстоятел-
ствата,	но	и	в	някаква	степен	на	
собствената	 си	 амбиция.	Има	 и	
системен	проблем	–	Българската	
църква	 не	 е	 имала	 предстоятел	
от	смъртта	на	екзарх	Йосиф,	така	
че	 митрополитите	 са	 свикнали	
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Църквата	 да	 се	 управлява	 си-
нодално,	 а	не	еднолично.	Също	
като	екзарх	Стефан,	и	патриарх	
Кирил	 трябва	 да	 поддържа	 тъ-
нък	баланс	между	бунтовно	на-
строения	Синод	-	към	него	също	
има	 обвинения	 в	 диктаторско	
поведение,	 дори	 бонапартизъм,	
-	и	държавната	власт,	която	има	
все	 по-големи	 претенции	 и	 оч-
аквания.	 В	 тази	 ситуация	 има	
момент,	 в	 който	 положението	
изглежда	много	 критично.	Осо-
бено	 през	 1955	 г.,	 когато	 близ-
кият	до	властта	 	Свещенически	
съюз	 започва	 активна	 кампания	
срещу	 него,	 появяват	 се	 статии	
на	 студенти	 от	 Духовната	 ака-
демия,	които	протестират	срещу	
реабилитацията	 на	 осъдения	 от	
„Народния	 съд“	 епископ	 Нико-
лай	и	назначаването	му	за	ректор	
на	Духовната	академия,	а	косве-
но	това	е	удар	срещу	патриарха.	
По	 донесенията	 на	 Държавна	
сигурност	ясно	може	да	се	види,	
че	в	този	момент	всички	спеку-
лират,	 очакват,	 че	 това	 е	 ини-
циирана	от	държавата	кампания	
и	 че	 вероятно	 Кирил	 ще	 бъде	
сполетян	от	съдбата	на	Стефан.	
Накрая	Свещеническият	съюз	е	
закрит,	което	е	изтълкувано	като	
възстановяване	 на	 доверието	 в	
патриарха,	 но	 в	 края	 на	 1957	 г.	
започва	 новата	 атеистична	 кам-

пания,	която	го	поставя	под	още	
по-голям	натиск.	

 - Всъщност една от тео-
риите за запазването на него-
вата катедра като Пловдивски 
митрополит не е ли именно 
това?

	 -	Това	за	мен	е	несъмнено,	
не	е	просто	теория.	Той	запазва	
катедрата	и	на	Пловдивски	мит-
рополит	именно	от	опасения,	че	
може	да	изпадне	в	ситуацията	на	
екзарх	Стефан.	За	същото	гово-
рят	и	съвременниците	му.	
 
- Вече 50 години след кончина-
та на патриарх Кирил започна 
т.н. време за историческа оцен-
ка. Каква оценка бихме могли 
да направим върху личността 
на патриарх Кирил, върху не-
говото църковно-обществено 
дело и въобще на него самия? 

	 -	Оставам	с	впечатление-
то,	 че	 в	 периода	 преди	 1944	 г.	
Българската	църква,	макар	и	да	е	
схизматична,	 развива	 много	 ак-
тивна	дейност.	До	края	на	Пър-
вата	световна	война	Българската	
екзархия	в	по-малка	или	в	по-го-
ляма	 степен	 се	 чувства	 повече	
като	 национална	 институция,	
символ	 на	 националното	 един-
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ство.	След	краха	на	националния	
идеал	става	ясно,	че	Българската	
църква	 ще	 се	 ограничи	 до	 гра-
ниците	на	българската	държава.	
И	 след	 това	 Църквата	 открива	
новото	 си	 призвание,	 ако	 мога	
така	да	се	изразя,	във	вътрешна	
евангелизация,	във	въцърковява-
нето	на	хората.	Има	много	данни	
за	огромното	социално	дело,	из-
вършено	от	нея	в	този	период,	за	
публичната	видимост	и	влияние	
на	нейните	архиереи.	В	този	пе-
риод	на	преден	план	излиза	едно	
поколение	 митрополити	 към,	
които,	 пак	 казвам,	 имам	 много	
голям	респект,	защото	колкото	и	
големи	да	 са	 техните	 вътрешни	
противоречия,	 които	 понякога	
стават	 и	 публични,	 те	 успяват	
да	постигнат	много.	И	патриарх	
Кирил	 е	 един	 от	 най-забележи-
телните	представители	тъкмо	на	
това	 поколение.	 Когато	 даваме	
оценка	 на	 неговото	 наследство,	
трябва	да	имаме	предвид	и	уси-
лията	 му	 за	 утвърждаване	 на	
авторитета	 на	 Българската	 пат-
риаршия.	 Не	 само	 във	 външен,	
но	доколкото	е	възможно	–	и	във	
вътрешен	план.	Той	се	опитва	да	
поддържа	много	тънък	баланс	с	
комунистическата	държава,	кой-
то	 да	 позволи	 на	 Църквата	 да	
съществува.	Към	това	трябва	да	
добавим	 широката	 му	 култура,	

езиците,	 които	 знае,	 историче-
ските	 му	 изследвания	 и	 акаде-
мичните	му	постижения.	Това	е	
един	много	богат	житейски	път,	
който	 минава	 през	 големи	 пре-
междия	и	исторически	преврат-
ности,	не	толкова	лични,	колкото	
световно-исторически.	И	накрая	
оценката	 за	 него,	 поне	 според	
мен,	е	много	повече	положител-
на,	отколкото	негативна.	

 - Много бих искал да 
засегнем и една друга тема в 
края на нашето интервю. През 
тази година се навършват 5 го-
дини от започването на проце-
дурата по канонизация на Нев-
рокопския митрополит Борис. 
В този брой на списанието ни 
читателите ще видят и една 
статия за духовната връзка 
между Българския патриарх 
Кирил и Неврокопския мит-
рополит Борис, но може ли и 
вие да кажете няколко думи за 
духовната връзка между два-
мата йерарси и възможно ли 
е патриарх Кирил по някакъв 
начин да е продължител на де-
лото на митрополит Борис Не-
врокопски? 

	 -	 Не	 мога	 да	 твърдя,	 че	
патриарх	Кирил	е	пряк	продъл-
жител	 на	 дядо	 Борис.	 Нямам	
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достатъчно	данни,	за	да	мога	да	
кажа	 такова	 нещо.	 Това	 обаче,	
което	прави	впечатление,	вклю-
чително	и	в	разработките	на	ДС,	
е	 че	 наблюдаваните	 духовници	
рядко	се	връщат	към	убийството	
на	митрополит	 Борис.	Може	 да	
има	различни	интерпретации,	но	
според	мен	причината	е,	че	това	
остава	 голяма	травма	 за	 всички	
и	те	не	искат	да	говорят	за	нея.	
Единствено	 епископ	 Партений	
е	цитиран	в	 едно	агентурно	до-
несение	да	казва,	че	комунисти-
те	 са	 убили	 митрополит	 Борис.	
Патриарх	Кирил	записва	своите	
кратки	 спомени	 за	 дядо	 Борис	
през	 60-те	 години	 и	 говори	 за	
него	с	много	топли	думи.	Връз-
ката	 между	 патриарх	 Кирил	 и	
митрополит	Борис	е	като	на	ду-
ховно	 чедо	 към	 духовен	 отец	
с	 целия	 пиетет,	 отразен	 в	 тези	
спомени.	Явно	тази	загуба	тежи	
на	 патриарха,	 преживява	 тези	
събития,	той	оставя	тези	споме-
ни	 като	 ръкописни	 бележки,	 а	
не	като	част	от	дневника.	Обяс-
нението	за	мен	е,	че	дневниците	
са	повече	институционален,	а	не	
толкова	личен	документ,	макар	и	
да	се	наричат	дневници.	
	 Аз	лично	съм	привърже-
ник	 на	 канонизацията	 на	 мит-
рополит	 Борис	 Неврокопски,	
защото	 според	 мен	 казусът	 там	

е	безспорен.	Никъде	в	докумен-
тите	не	се	казва	в	прав	текст,	че	
комунистите	 са	 изпратили	 чо-
век,	за	да	го	убият,	но	докумен-
тацията	 е	 достатъчно	 ясна,	 че	
неговият	 убц	 е	 бил	 достатъчно	
зависим	от	властите,	за	да	може	
да	 бъде	 насочен	 в	 тази	 посока.	
Като	 добавим	 и	 изключително	
ниската	 присъда,	 съвпаденията	
стават	 твърде	 много.	 По-рано	
споменах,	 че	 мнозина	 търсят	
повратната	 точка.	 Смятам	 това	
за	 опростяване,	 защото	 събити-
ята	и	личностите	са	по-сложни.	
Но	 ако	 става	 дума	 за	 събитие,	
което	наистина	да	може	да	бъде	
посочено	като	водораздел	–	това	
е	 тъкмо	 убийството	 на	 митро-
полит	 Борис,	 защото	 след	 това	
всички	 архиереи	 разбират,	 че	
всичко	е	възможно.		

Интервюто	води	Ангел	Карадаков
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Българският 
патриарх Кирил 
и Неврокопският 

митрополит 
Борис

	 Безспорно	 един	 от	
най-известните	 духовни	 синове	
на	 Неврокопския	 митрополит	
Борис	 е	 Българският	 патриарх	
Кирил.	 Първата	 документирана	
среща	между	 двамата	 се	 състо-
яла	през	ноември	1923	г.	И	как-
то	 сам	 пише	 патриарх	 Кирил	 в	
своите	Бегли	спомени	за	Невро-
копски	 митрополит	 Борис	 мит-
рополитът	 „разкриваше	 в	 едно	
хубаво	 морално	 и	 интелектуал-
но	 осветление	 много	 проблеми	
на	 личния	 и	 на	 общоцърковния	
живот”(1).	
	 Митрополит	Борис	се	съ-
гласява	 да	 приеме	 бъдещия	 па-

триарх	 Кирил	 за	 свой	 духовен	
син	и	да	го	води	под	мантия	на	
неговото	 монашеско	 постриже-
ние.	Замонашването	на	патриарх	
Кирил	се	случва	на	29	декември	
в	столичния	храм	„Св.	Неделя”.	
Ден	по-късно	монах	Кирил	е	ръ-
коположен	 и	 за	 йеродякон.	 По-
стрижението	 е	 отслужено	 след	
вечернята,	а	на	него	са	присъст-
вали	всички	семинаристи,	наче-
ло	с	ректора	на	семинарията	ар-
хим.	Михаил	(2).	
	 Месец	 по-рано	 Констан-
тин	Константинов	посещава	ар-
хим.	Борис	и	беседва	 с	него	по	
въпроси	 за	 монашеския	 живот,	

Ангел	Карадаков

вярата,	 добродетелите.	 „Както	
е	 прието,	 бъдещият	 ми	 старец,	
който	дотогава	не	ме	познаваше,	
тъй	като	аз	не	бях	в	България,	ис-
каше	да	ме	опознае	по-отблизо	и	
да	 ми	 говори	 върху	 важността	
на	 стъпката,	 която	 предприе-
мам	в	своя	живот”	(3),	пише	сам	
патриарх	 Кирил.	 Във	 всичките	
им	беседи	архим	Борис	говорел	
„със	спокоен	тон,	но	винаги	за-
дълбочено,	 върху	 трудностите	
на	 монашеския	 живот,	 върху	
необходимостта	 да	 се	 служи	на	
Църквата	 предано	 и	 неотстъп-
но,	да	се	пребъдва	в	послушание	
към	 църковната	 власт,	 защото	
върху	послушанието	почива	ця-
лата	полезна	дейност	на	Църква-
та”	(4).
	 Бъдещият	 Български	 па-
триарх	е	впечатлен	от	духовния	
поглед	и	заряд	на	архим.	Борис,	
защото,	 както	 сам	 пише	 патри-
арх	Кирил,	архим.	Борис	гледал	
на	 църковното	 служение	 като	
на	 подвиг,	 а	 не	 като	 на	 някаква	
кариера.	 Това	 разбиране	 за	 мо-
нашеството	 и	 аскетичния	 ино-
чески	 начин	 на	 живот	 архим.	
Борис	 се	 стараел	 да	 внуши	 на	
бъдещия	 патриарх,	 като	 всякак	
му	показал	да	не	живее	с	някак-
ви	кариеристични	илюзии.	
	 Сам	 патриарх	 Кирил	 от-
белязва,	 че	 впечатление	 му	 е	

направило	 обстоятелството,	 че	
духовният	му	старец	се	интере-
сувал	от	неговото	минало,	роди-
телите	му,	цялото	му	семейство		
и	 роднини.	 „Той	 като	 че	 ли	 ме	
проучваше	 такъв,	 какъвто	 съм,	
за	 да	 си	 направи	 изводи	 какво	
представлявам	 и	 какви	 надеж-
ди	 могат	 да	 се	 възлагат	 върху	
мен”,	отбелязва	патриарх	Кирил	
в	 своите	 спомени.	 От	 остана-
лите	 до	 нас	 спомени	 на	 патри-
арх	 Кирил	 можем	 спокойно	 да	
направим	 и	 няколко	 извода	 за	
личността	 на	 самия	 бъдещ	 Не-
врокопски	 митрополит	 Борис.	
Интензивните	срещи,	преди	по-
стрижението,	между	двамата	 са	
в	рамките	на	месец	и	половина,	
а	 впечатленията	 на	 патриарх	
Кирил	от	 архим.	Борис	 са,	 че	 е	
„интелектуалец	 с	 много	 добра	
съвест”.	 Тези	 впечатления	 се	
потвърждават	и	по-късно	в	слу-
жението	на	самия	патриарх,	ко-
гато,	както	той	пише	„вече	израс-
нах	като	клирик	на	Българската	
църква	и	имах	близки	връзки	на	
съслужение	с	моя	старец”.
	 Ревността	 по	 служение-
то,	което	има	дядо	Борис	се	от-
разява	и	в	служението	на	самия	
Български	 патриарх.	 „Вярата	 в	
доброто	и	в	неговата	безусловна	
сила	го	правеше	много	взискате-
лен	 към	 ония,	 от	 които	 зависе-
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ше	 ръководството	 на	 Църквата.	
Мярката	 му	 бе	 много	 голяма	 и	
твърде	 малцина	 отговаряха	 на	
нея.	Но	той	не	осъждаше	и	тези,	
които	не	отговаряха	на	неговата	
мярка	и	бяха	далече	изпод	схва-
щането	 му	 за	 неотложния	 дълг	
на	свещенослужителя.	Той	не	ги	
осъждаше,	 но	 характерна	 бе	 за	
него	 усмивката	 (при	 която	мус-
таците	му	се	надигаха	нагоре),	с	
която	преценяваше	нежеланието	
им	да	 се	 трудят.	Доста	беше	да	
видя,	че	единият	или	двата	мус-
така	 се	 надигат,	 за	 да	 разбера,	
че	 не	 е	 доволен	 от	 извършено-
то	 или	 от	 неизвършеното.	 Със	
своя	голям	оптимизъм	обаче	той	
силно	 действуваше	 върху	 мла-
дите	клирици,	които	имаше	под	
грижите	си,	защото	и	младостта	
е	по-безкритична	и	леко	се	под-
дава	на	внушенията	на	максима-
листичния	идеализъм”	(5).
Както	 по-горе	 вече	 казахме	 па-
триарх	Кирил	бил	ръкоположен	
за	 йеродякон	 на	 29	 декември	
1923	 г.	 Той	 остава	 като	 такъв	
до	23	юни	1930	г.	В	периода	от	
1923-1930	г.	бъдещият	патриарх	
изпълнява	 различни	 послуша-
ния,	възложени	му	от	Св.	Синод.	
Така	например	той	е	учител-въз-
питател	 в	 Софийската	 духовна	
семинария,	 след	 това	 заминава	

да	 учи	 за	Черновицкия	 универ-
ситет,	 завършен	 също	 и	 от	 ду-
ховния	 му	 старец	 дядо	 Борис.	
След	 завършването	 си	 йеродя-
кон	Кирил	е	секретар	на	Рилския	
манастир,	 където	проучва	и	бо-
гатата	библиотека	на	манастира	
(6).	През	1927	г.	патриарх	Кирил	
защитава	 докторат	 в	 Черновиц-
кия	 университет	 и	 през	 есента	
заминава	да	специализира	фило-
софия	 в	 Берлинския	 универси-
тет	в	Германия	и	в	Австрия.	
	 Три	 години	 по-късно,	 на	
23	 юни	 1930	 г.	 в	 Софийската	
духовна	семинария,	на	която	по	
това	 време	 ректор	 е	 архим.	 Бо-
рис,	йеродякон	Кирил	е	ръкопо-
ложен	за	йеромонах	от	Староза-
горския	митрополит	Павел	(7).
	 С	 положителност	 бихме	
могли	 да	 твърдим,	 че	 патриарх	
Кирил	върви	изцяло	по	стъпки-
те	 на	 своя	 духовен	 наставник.	
Така	 например	 през	 1931	 г.	 (8)	
йеромонах	Кирил	е	назначен	 за	
протосингел	 на	 Софийска	 мит-
рополия,	 а	 година	 по-късно	 по-
лучава	титлата	архимандрит	и	е	
назначен	за	ръководител	на	Кул-
турно-просветия	 отдел	 при	 Св.	
Синод,	 длъжности	 също	 заема-
ни	и	от	дядо	Борис.	
	 През	 1935	 г.	 (9)	 Св.	 Си-
нод	 назначава	 архим.	 Кирил	 и	
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за	главен	секретар	на	Св.	Синод,	
като	дотогава	длъжността	се	за-
ема	 от	Стобийския	 епископ	Бо-
рис,	избран	през	март	1935	г.	за	
Неврокопски	митрополит.	Годи-
на	по-късно	през	1936	г.	архим.	
Кирил	е	ръкоположен	за	епископ	
с	титлата	Стобийски,	като	такъв	
остава	до	1938	г.,	когато	е	избран	
за	Пловдивски	митрополит.	
	 Връзката	 между	 Бъл-
гарския	 патриарх	 Кирил	 и	 Не-
врокопския	 митрополит	 Борис	
може	да	се	забележи	и	след	по-
литическите	промени	у	нас	през	
1944	г.	Неврокопският	митропо-
лит	Борис	е	обявен	от	окръжния	
комитет	на	БКП	за	враг	№	1	на	
народната	 власт	 (10).	 През	 съ-
щата	година	Пловдивският	мит-
рополит	Кирил,	както	и	мнозина	
други	негови	събратя,	е	вкаран	в	
затвора.	По	този	повод	той	пише:	
„След	9	септември	1944	г.	аз	бях	
отново	 в	 затвора“	 (11).	 Според	
разкази	 на	 очевидци	 там	 наси-
ла	му	обръснали	брадата,	но	не	
след	дълго,	по	застъпничеството	
най-вече	 на	 влиятелните	 евреи,	
за	спасението	на	които	той	така	
активно	се	застъпва,	е	освободен	
(12).
	 Духовната	 връзка	 меж-
ду	 двамата	 големи	 духовници	
се	 забелязва	 и	 след	 трагичното	

и	мъченическо	убийство	на	Не-
врокопския	 митрополит	 Борис	
(13).	„При	вестта	за	убийството	
тогавашният	 Пловдивски	 мит-
рополит	Кирил	е	назначен	от	Св.	
Синод	 за	 временно	 управляващ	
Неврокопска	епархия”	(14).	На	9	
ноември,	ден	след	убийството	на	
митрополит	Борис,	Пловдивски-
ят	митрополит	Кирил	пристига	в	
с.	Коларово	(15)		и	сам	води	тра-
урната	процесия	с	тялото	на	уби-
тия	 митрополит	 Борис	 от	 хра-
ма	до	центъра	на	селото.	На	10	
ноември	митрополит	Кирил	от-
служва	заупокойна	св.	литуртия	
в	храм	„Успение	Богородично	”	в	
гр.	Петрич.	Навсякъде,	където	и	
да	спира	траурната	процесия	от	
Петрич	 до	 Горна-Джумая	 Пло-
вдивският	 митрополит	 Кирил	
произнася	 трогателни	 слова	 за	
убития	свой	духовен	наставник,	
старец,	събрат	и	съслужител.	
	 Година	 по-късно,	 през	
1949	 г.,	 когато	 се	 изпълва	 1	 го-
дина	 от	 кончината	 на	 митропо-
лит	 Борис,	 четем	 в	 Църковен	
вестник,	 че	 митрополит	 Кирил	
произнесъл	 слово,	 „в	 което	 об-
рисувал	блаженопочиналия	мит-
рополит	 Борис	 като	 богослов,	
примерен	 служител	 на	 Църква-
та,	 опитен	 администратор	 и	 с	
ценни	християнски	добродетели	
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духовник”	(16).
	 „Приснопаметният	 мит-
рополит	 Борис	 се	 отличаваше	
с	 редки	 умствени	 способности.	
Той	имаше	ум,	който	лесно	мо-
жеше	да	проникне	в	проблемите	
на	 нашия	 църковен	 живот	 и	 на	
църковното	 управление.	 Той	
имаше	задълбочена	мисъл	и	лес-
но	можеше	да	се	ориентира	и	в	
най-сложната	 духовна	 действи-
телност	на	нашия	живот.	Прият-
на	беше	беседата	с	Високопреос-
вещений	Бориса,	 защото	от	нея	
човек	се	обогатяваше.	Един	све-
тъл,	чист	и	бистър	ум	не	може	да	
не	 бъде	 полезен	 на	 човеците…	
Една	 нежна	 душа	 беше	 прис-
нопаметният	митрополит	Борис,	
която	 отзвучаваше	 в	 прекрасна	
хармония	и	радостите,	и	скърби-
те	на	светата	Църква	и	на	наро-
да”,	казва	Българският	патриарх	
Кирил	в	свое	слово	по	повод	10	
години	от	мъченическата	кончи-
на	на	митрополит	Борис.
	 От	1950	г.	в	дневника	на	
патриарх	 Кирил,	 можем	 да	 ви-
дим	 и	 нещо	 малко	 по-лично,	
което	 той	 споделя	по	повод	па-
нихида	за	дядо	Борис:	„Тъгувах	
много.	Размисъл…”	(17).	
	 Дали	 в	 своето	 служение	
Българският	 патриарх	 Кирил	
се	 е	 допитвал	 до	Неврокопския	

митрополит	Борис	не	бихме	мог-
ли	да	знаем	със	сигурност.	Поне	
до	момента	нямаме	документал-
ни	доказателства	за	това,	но	въ-
преки	всичко	можем	да	смятаме,	
че	 между	 двамата	 духовници	 е	
имало	 силна	 духовна	 връзка	 и	
това	 си	 проличава	 в	 живота	 и	
служението	 на	 първия	 българ-
ски	 патриарх	 от	 най-новата	 ни	
църковна	история.	Може	би	ако	
не	бе	духовното	наставничество	
на	 Неврокопския	 митрополит	
Борис	 възобновената	 Българ-
ска	патриаршия	нямаше	да	бъде	
това,	което	е.	
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