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Истински подвиг на духа! Така мога да определя извършеното от Валентина Друмева,
игумения на девически манастир „Св. Въведение Богородично” в Калофер за
съхранението на паметта на убитите, безследно изчезналите, осъдените, прогонените,
унижавани и преследвани свещенослужители по време на атеистичния режим на БКП в
България.

От 2007 г. насам тя издирва, събира и публикува животоописания на попаднали под
репресиите на тоталитарния комунистически режим духовници.

Поредицата ѝ „Българските свещеномъченици от най-ново време” вече е достигнала
до внушителните 15 тома, съдържащи няколко стотин съдби на български духовници,
които тоталитарната месомелачка не е успяла да пречупи и по тази причина мнозина от
тях са платили с живота си.

Онова, което ръководството на Българската православна църква не направи в
годините след краха на комунизма го прави една монахиня!

Искрено се възхищавам на този тежък изследователски труд на игумения Валентина
Друмева, който ще представя том по том в електронната библиотека на desebg.com.

Искреното ми възхищение идва и от факта, че тази уникална поредица вижда бял свят
не чрез издателството на Св. синод или някое друго издателство, а с благодарната
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подкрепа българския манастир „Свети Георги Зограф” в Света гора, който издава тези
редки книги.

Преди да се посвети на монашеството игуменията на Калоферския девически манастир
Валентина Друмева е работила като учителка. Тя е от рода на възрожденеца Васил
Друмев (митрополит Кирил). От дълги години преподава в неделното училище към
манастира. Поредицата, посветена на жертвите на комунизма сред православното
духовенство, не е нейния първи творчески опит. Игумения Друмева е автор е над 40
книги на религиозна тематика, учебници по вероучение, стихове и документалистика.

Онези, които следят по-често сайта, знаят, че за поредицата писах в началото на тази
година, публикувайки информация за том 2 ( виж за него - ТУК ), който ми беше
подарен от отец Паоло Кортези.

Наскоро успях да си набавя всичките 15 тома, макар и след дълго издирване, тъй като
тиражът им е изчерпан и сега на вашето внимание днес представям том 1 от
поредицата.

Той съдържа близо 30 животоописания за свещеници и изповедници на Христовата
вяра, претърпели гонения и смърт за нея в най-ново време. Във всеки един разказ
накрая е посочен източник на информацията, а ако е открита се придружава и от
снимка на жертвата.

За много от тези свидетелства самата игумения Валентина Друмева е събирала
допълнително информация, дори е пътувала до съответното рождено място на даден
свещеник или до населеното място, в което е служил.

В книгата е посочено, че „обнародването на тези слова е съзиждане и възстановяване
на църковната памет, възстановяване на народния спомен за най-доблестните и свети
народни синове и дъщери, чиито живот е премълчаван и споменът за тях – отхвърлян”.

В предговора игумения Валентина Друмева подчертава, че „въпросът за жертвите на
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атеизма у нас не е изследван напълно”. Тя посочва, че е прието да се говори за около
600 духовници, избити гонени, измъчвани или осъдени след 9 септември 1944 г.

По думите ѝ гоненията обхващат три етапа. Първият е непосредствено след 9
септември 1944 г. до май 1945 г., когато приключва работата на „народния съд”, с чиито
присъди са осъдени десетки свещеници.

Втората вълна от репресии идва със свалянето на Екзарх Стефан от режима през
септември 1948 г. Авторът отбелязва, че тогава са репресирани около 200 свещеници.
Третата вълна достига своя апогей през 1952 г.

„Избити и затворени били най-достойните свещенослужители, които се изявили като
безупречни духовни пастири”, пише игумения Валентина Друмева.

„Църквите се изпразнили. Животът ставал все по-бездуховен, насочен само към
материално благоденствие, което издига в култ телесното, а потиска по-висшата
духовна половина на човека”, добавя тя.

Монахинята подчертава, че в началото на новия век интересът към мъчениците от
атеистичния режим бавно започва да се връща от страна на отделни изследователи.
Особено място тя обръща на документалната поредица на БНТ, създадена от
режисьора Марин Градинаров (в много от отделните разкази за свещеници тя коректно
посочва като източник на информацията именно документалиста, б.а.).

Ще спра дотук и ще завърша с думите на игумения Валентина Друмева:

„Нека призоваваме в молитва и знайните, и незнайните свещеномъченици, защото те
предстоят пред престола на Бога. Тяхното застъпничество за нас ще ни дарява сили в
изпитанията, които съпътстват верните по земния път. Свети най-нови български
свещеномъченици, молете Бога за нас!”
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Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за
вярата от най-ново време”, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк
Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г., 276 страници.
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