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Цена 2 лева
Абонаменгъ за България:
за година —- 50 лв.
за бмесеца — 30 лв.

Всичко за вестника
се изпраша чрезь кметството

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2"50лв. на кв. см.
търговски — по споразумение

— Варна.
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Негово Високо Преосвещенство Варненский и Преславский Митрополитъ Симеонъ почина на 23 октомврий 1937 год.
13 часа, въ престолния традъ на Митрополията — Варна.
Изминаха се четиридесеть дни отъ този тжженъ
часъ, а скръбьта по дъдо
Симеона е все така голя
ма и дълбока.
.Опечаленъ, за тежката
загуба е Ц-БЛИЯТЪ българ
ски народъ, опечалени еж
най-вече варненци, въ
чиято срЪда той живЪ,
работи и умръч
Редакцията на ^Варнен
ски общински веешикъ",
ставайки тълкуватель и
изразитель на тази скръбь
на варненското гражданство и на дълбоката почить къмъ
памятьта на скжпия покоипикъ, посвещава иастоящиятъ брой
на живота и памятьта му, както и на безпримЪрната негова
свята дейность.

Стр. 2.

„ВНРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"
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•р Доростолский и Червенски Михаилъ

Велика загуба
Съ блаженатакончина на Високопреосвещения Варненски и Преславски Митрополитъ Симеона църква и народъ загубиха най-драгоценното
си духовно съкровище. Една светла личность,
единъ великанъ, който бъ останалъ единственъ
сръдъ насъ отъ епохата на възражданието, се из
тръгна отъ нашата сръда. Обилни сълзи се пролъха, всенароденъ трауръ се привнесе въ цълата
страна съ загубата на този колосъ, който бъ запазенъ отъ Провидението като избранъ съсъдъ и
б е жива история на нашето минало отъ единъ
въкъ насамъ
Именития иерархъ, починалъ на 98 годишна
възрасть, служи на църковно-общественото попри
щ е цъли 74 години. Като Варненски и Преслав
ски Митрополитъ той-заемаше непрекжснато своя
та катедра отъ м. декемврий 1872 гад.. Съ самото
вече многолътно — 65 годишно — святителствуване м. Симеонъ бъ едно изключително явление
не само въ нашата, но и "въ цълата православна
църква. Примъръ на такова дълго служене едва
ли ще се намъри въ аналитъ на църковната исто
рия. Но колкото дълга по години, толкова бога
та и блестяща по заслуги е дейностьта на великия
покойникъ. Неговиятъ животъ е една богата и не
изчерпаема рудница, отъ която се изкрятъ чудни
бисери на самоотвержение и родолюбие, въра и
добродетель, доблесть и подвигъ. Животъ редко
възвишенъ и морално чисть. Въ сьзнанието на
мнозина маститиятъ старецъ се издигаше въ оре
ола на светецъ И народътъ се прикланяше предъ
неговия свътълъ ликъ, въ когото виждаше за се
бе си едно откровение и голъмо Божие благосло
вение.
Две основни начала ржководъха Високопреосвещения Симеона презъ неговото бележито въ- •
ковно служение: дълбока обичь къмъ народа и
безусловна върность къмъ 'православната въра.
Въ това отношение той бъ живъ символъ и отра
жение на плеадата дейци — титани отъ епохата
на нашето възраждане, заветитъ на които той неуклонно следваше и самъ се издигаше като великъ
свътилникъ и будитель на своя народъ. Тия нача
ла еж импулсирали въ миналото строителите на
народностната ни еждба, които умъятъ да превъзмогватъ всички трудности и да устояватъ на всич
ки изкушения въ борбата за народни правдини.
Старецътъ Симеонъ още въ първитъ стжпки на сво
ята църковно-обществена дейность и до последно
то си издихание остана въренъ и буденъ стражъ
«а тия завети. Затова той б е тъй високо издиганъ
и почитанъ отъ всички.
Като народенъ труженикъ м. Симеонъ ни да,де примъръ какъ требва да се служи народу безкуризнено и честно, самоотвержено и неуморно,
всепредано и съ високо съзнание за дългъ. Въ
миналото той се е борилъ за народните правдини
и съ турскитъ власти и срещу гръцките домогва
лия . Отъ ученическата още скамейка той пише
пламенни статии срещу несправедливите отноше
ния на Цариградската патриаршия къмъ българ
ския народъ. На неговата високородолюбива и
просвътна дейность се дължи много за побългаря
ването на Варненския край, който, въ миналото се

считалъ крепость на гърцизма у насъ- Подиръ
освобождението на България ние го виждаме ка
то единъ отъ първите дейци въ Учредителното
Събрание, който взима живо участие въ изработ
ването на Конституцията. Той е начело на депутацията, която презъ 1879 год. отиде въ Ливадия, за
да вржчи избирателния актъ на князъ Батембергъ.
Той председателствува третото народно събрание
презъ 1883 год. и е начело на депутацията, която
отива въ Петербургъ, за да търси доверието и
благоволението на императора Александра III къмъ
българския народъ. Презъ . ц-кпото > си служение
Митрополитъ Симеонъ, безъ да се увлича въ пар
тийните борби и политически страсти, е давалъ
на българския народъ винаги своите най-добри
услуги и мждри съвети, като истински. родолюбецъ
и архипастиръ, готовъ да положи и душата си за
своето паство.
За църквата покойниятъ иерархъ бъ найголъма гордость и похвала, нейна съвесть и утвър
ждение. Вьковенъ стражъ на православната ни
въра. Въ всичко върень'и преданъ на праотеческитъ вероизповедни истини. Строгъ и ревностенъ
бранитель на това, което въковете ни завещаха
да пазимъ като зеницата на окото си — право
славната въра, въ която се покръсти народътъ ни
отъ богомждрия св. Царь Борисъ и съ която ни
просветиха равноапостолнитъ братя св. св. Кирилъ
и Методий. За опазване- тази въра въ чистота,
Високопреосвещений Симеонъ е билъ винаги ревнивъ. Отъ основаването на Екзархията и до завър
шека на своя земенъ пжть той застана като гранитенъ и непоколебимъ стълбъ на нашата църква.
Той б е най-близъкъ сподвижникъ на приснопаметните йерарси: Иларионъ Макариополски, екзар
хите: Антима и Иосифа, Григория Русенски, Климента Търновски и Константина Врачански — го
лемите борци и свътли строители на българската
църква и нейната независимость. И срещу колко
бури и сътреси м. Симеонъ е отстоявалъ правата
на тая църква още въ първитъ стжпки следъ
учредяването на екзархията, каква дълбоко про
светна мисъль и непоклатна воля той е проявилъ
въ борбите за църковно устройство и независи
мость следъ нашето Освобождение, каква неотслабна енергия и трезви демократични 1схващания
той застжпи и въ последните две десетилетия за
благоустройството %на Църквата, която копнее
ше да види на възможно по-голъма висота и
чистота.
.
'
Въ своето служение великиятъ покойникъ е
поставялъ архирейската си съвесть по горе отъ
всички негови дъла. Той не е признавалъ никакви
компромиси и колебания на лъво или на дъсно.
Неговия пжть е билъ винаги опредвленъ и строго
очертанъ. Всекога той е действувалъ съ добра
съвесть и неуклоненъ дългъ и е гледалъ да опази
цълъ и невредимъ повърениятъ му залогъ като
иерархъ на родната ни правоскавна църква. Него
не е съблазнявала нито парата, нито почестите,
нито властьта. Никога не се е увличалъ и отъ
желанието да се придаде на тихъ и спокоенъ жи
вотъ. И това го е правило винаги и въ , всичко
независимъ. Бившиятъ ни царь при единъ случай
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справедливо го е характеризиралъ за неговия
твърдъ и неподкупенъ характеръ съ думите:
„скала — човъкъ!"
Високопреосвещениятъ Симеонъ се отличава
ше съ пленяващи скромность и чистота въ живо
та." Той .бъ чуждъ на всъкакви излишества и разкошъ. Задоволяваше се съ най-необходимото. Трезвенъ и умъренъ бъ въ всичко. Спиртни питиета,
кафе. чай избягваше. Въ всичко гледаше да си
обслужи самъ. Никога не искаше да поставя дру
гите въ каквито и да било задължения спрямо
себе си. Веднъжъ бидейки на обиколка въ епар
хията, поискали да му почистятъ расото. Той от
клонил ь това съ думите: „Язъ съмъ скаутъ". И
обяснилъ, че въ устава на скаутите имало едно
положение, което най-много му харесвало и се
стараялъ да го следва, а имено: „това, което самъ
можешъ да си вършишъ, не оставяй другите да
го вършатъ вместо тебе". Въ последнитъ дни на
живота си, когато |се чувстваше особена нужда
отъ близъкъ чов"Бкъ, който да му обслужва при
боледуването, дъдо Симеонъ решително отклоня
ваше и -запрещаваше на близкитъ си'да дойдатъ
и му послужагь. „Не искамъ, казваше той, да се
измжчватъ тъ заради мене."
До кжде отиваше скромностьта на мастития
иерархъ, най-изразително се схваща отъ неговото
предсмъртно желание да бжде погребанъ на общи
т е гробища, дето еж всички християни — покой
ници, въ ковчегъ съ чамови дъски, 'обкованъ съ
простъ сатенъ, безъ херугви, венци* ордени и ка
квито и да било речи въ църква или на гроба.
Въ това негово желчние, което се точно изпълни,
се прояви ръдкето величие на покойника. И кол
ко справедлива бе преценката по този«случай на
Негово Величество Црря, който ни каза: „Богъ да
прости светия старецъ. Великъ бъ въ живота, ве
ликъ е и при смъртьта си".
Велики дъла и високи качества. Скромность
та на дъдо Симеона бЪ наистина пленителна, тру- '
долюбието неуморно, преданностьта всеотдайна,
грижата и любовьта къмъ страдащите непрестан
на, обичьта къмъ другитъ, особено къмъ малкитв,
трогателна. Съ дълбоко съзнание на дългъ къмъ
другитъ той отдаде себе си на една самоотверже
на и многоплодовита обществена дейность. Своитъ
богати дарования — умъ, воля и, сърдце, възвише
ната си' душа, вложи всецъло на една беззаветна и всепреданна служба на църква и народъ.
Съ перото и красноречието си, съ примъра и дълата си, покойниятъ светитель остави една дей
ствително дълбока и светла бразда и заслужи
признаталностьта на цълия народъ. Той б е оли
цетворение на морална сила, която извикваше не
принудено и благоговъйно преклонение у всички.
Високопреосвещений Симеонъ ни даде примъръ
за едино разуменъ, високо мораленъ и чистъ
животъ, въ който виждаме рвдко съчетание меж
ду думи и д^ла и който е изпълненъ съ добродетель и красота, съ идеализъмъ и доброта,
Той бъ гордость и знаме за нашия народъ и
църква. Нека му подражаваме и следваме неговия
пжть, взирайки се по-начесто въ неговата велича
ва фигура и подвигь,
Дълбокъ поклонъ предъ свътлата му память!
Богъ да го прости!

Стр. 3.

СКРЪБНА ВЕСТЬ
Днесъ въ 1 часа следъ пладне въ Варна за
върши своя-земенъ животъ достойниятъ и много
заслужилъ български иерахъ

Негово Високо Преосвещенство Варненски и
Преславски Митрополитъ

СИМЕОНЪ
който служи скромно, честно и преданно на Бъл
гарската православна църква и българския народъ.
Помолете се на Всевишния д а отреди въ
въчнитв вселения блаженъ покой на неговата
родолюбива душа.

Да бжде въчна паметьта му!
София 23 октомврий 1937 година.
Отъ

министерството

на

ВЪНШНИТЕ

работи и изповеданията.

На 23 октомврий, 1937 г. ВЪРОЖДЕНЕЦЪТЪ

1* СИМЕОНЪ 1*
Варненски и Преславски Митрополитъ
почина въ 1 часа по обЪдъ.
Неуморимъ ратникъ за върска, политическа и
културна свобода въ епохата на възраждането,
вдъхновенъ строитель на свободна България,
Д у х о в н и я т ъ б а щ а н а нашия н а р о д ъ
завещава едно отъ най-крупннтъ и най-светли
имена на Българската история.
Ти, татко н а ш ъ ,
който почти цълъ въкъ ни беше учитель, мждъръ
ржководитель и примъръ на чистота, светость и
служба на родината. Ти, който благослови съ де
сница Престолонаследника ще цребждешъ чрезъ
далото -и духа си до века.
Варненското гражданство и Общинската
управа се прекланять предъ смъртните останки на»
своя духовенъ баша и му даватъ синовенъ обетъ
да' продължатъ делото му и да пазятъ света памътьта му:
ВЪчна слава и вЪченъ животъ на името
и д-влото на Д-БДО Симеона!
гр, Варна, 23. X. 1937 год.
Отъ Варненската градска община»
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Слово, произнесено отъ кмета но ГР. Варна
г. инж. Я. Мустаковъ, предъ микрофона на Радио-Варна
Въ единъ тжженъ октомврийски день кам
банния звънъ на всички варненски божи храмове
възвести. печалната весть за кончината на Негово
Високо Преосвещенство Варненски и Преславски
Митрополитъ Симеонъ. Скръбната весть се понесе
по четиригвхъ краища на нашата страна и сви въ
остра болка сърдцата на всички българи. -ВСЕКИ
почувствува голямата, неизмерима загуба, която
отечеството ни понася, защото въ съзнанието на
ВСБКИ мисловенъ българинъсе срутваше най-здравиятъ стълбъ на всека българска духовна култу
ра, човъшка чистота и безгранична "любовь къмъ
родината.
Ние варненци се почувствувахме изведнъжъ ка
то осиротели деца, на които се отнъма любимия
и въчно търсенъ напжтственникъ и скжпъ. татко,1
Та кой варненецъ не е виждалъ въ лицето на дъдо
Симеона отъ толкова години насамъ своя закрилникъ, утешитель и най-сърдеченъ доброжелатель?
Има ли дъло на хуманность, дъло културно,
д%ло за напредъкъ на нашия градъ, на което на
чело да не е заставалъ твърдо нашиять дъдо Вла
дика?
Има ли болка и несгода за нашия градъ, коя
то да не и намерила отзвукъ въ сьрдцето на све
тия старецъ ?
- Затова- пъкъ каква .радость, какво задоволст
во обвземаше неговата душа при вида на проя
вите и фактите за всестраненъ напредъкъ на градъ
и държава!
. Д-БДО Симеонъ бъ нашъ, той беше между
насъ. Но той живъ съ болкитъ и стремежигБ и на
ц^лия български народъ.
Нали неговиятъ жйвотъ бъ живата история
на възхода на българското осъзнаване на бъл
гарския народъ и държава?
Нъма българско Д/БЛО отъ близо единъ въкъ
насамъ, което да не е свързано съ неговото име.
А какъ знаеше той да цъни и да се радва
на ВСБКИ успъхъ, който утвърдяваше българската
духовна и материална култура, българското съз
нание и все по-голъмия стремежъ къмъ нови ду
ховни и материални български завоювания.
Преклонната възрасть и оазклатено здраве за
него никога не бе, пречка да подчертае своето
поощрение да сподели общата радость и да благо
слови и съдействува за ВСБКО добро дело и патрио
тично начинание.
Благотворителното дъло. въ нашия градъ
имаше за свое знаме личностьта, примъра и дъло- :
то "на дъдо Симеона. Въ своята дейность, не веднажъ сме благоговъяли предъ неговитв пориви въ
областьта на варненската благотворителность.
ВСБКО дело за духовна култура въ гр, Варна
лежеше близо до неговото сърдце.
*
Въ всички комитети за културни придобивки
той развиваше дейность съ удивително старание и
любовь до последнитв дни на своя жйвотъ.
Въ нашия градъ, между другитъ комитети
сжществува и такъвъ за въздигане паметникъ за
увъковечаване паметьта на Свети Царь Борисъ —
Михаила ц неговата свътла епоха — ксмитетътъ,
основанъ по инициативата на дъдо Симеона въ
1924 год. Тъкмо когато бъхме вече предъ прага
да осжщесгвимъ голямата замисъль на дъдо Вла

дика, той ни напустна, но ни остави своя свъщенъ
заветъ да завършимъ наченатото отъ него ДБПО.
Той беше погълнатъ отъ грижите за неговото
осжществяване толкова, че презъ изтеклото лъто,
когато б е на почивка въ старопрестолния Преславъ,
благоволи да му направя докладъ по работитъ на
комитета въ качеството ми на Подпредседатель на
сжщия.
А какъ отъ блиЗо той се интересуваше, насърдчавашеи пожелаваше лично самъ да.благосло
ви ВСБКО начинание въ областьта на нашата мате
риална култура!-Спомнямъси единъ мраченъ^ноемврийски день презъ 1927 год., день въ КОЙТО се
полагаше основниятъ камъкъ на крупното строи
телно д^ло за водоснабдаването на безводния
•:' Шуменски-Дели—орманъ. Въпреки.всичи несгоди
и рискове на едно негово пжтуване съ влакъ и съ
автомобилъ на 40 клм. отъ гр. Щуменъ, той благо
слови лично и непосредствено, на самото мъсто,
тъй като можеше само той да благославя, това
голъмо културно строително дъло.
А последнята му благословия при полагането
на основния камъкъ на новостроящия се мостъ
надъ морския каналъ при нашия градъ, изпълни
сърдцата на всички присжтствуващи на това тър
жество съ умиление и дълбока б л а г о д а р н о с т ь.
Въпреки всичко, той се б е счелъ задълженъ да
молитствува на самото место за успъха на това
дъло, щомъ получилъ поканата, отправена му отъ
Дирекцията на желъзницитъ и пристанищата.
А това бъше само две седмици преди да ни
напустне за винаги.

Опечалени слушателки и слушатели.
Отиде си въ въчностьта ГОЛБМИЯТЪ българинъ,
ценниятъ и мждъръ напжтственникъ и благиятъ
баща, като ни остави толкова завети за родолюбие, християнска любовь, културна дейность и не
престанна грижа и работа за всестраненъ българ
ски напредъкъ. .
Не менъ се пада да преценявамъ голъмото
необятно дело на ДБДО Симеона. Историкътъ те
първа ще има възможностьта да му даде своята
безпристрастна преценка като човъкъ и деецъ-великанъ.
Смутенъ и покрусенъ, тълкуващъ смущение
то и скръбьта на МОИТЕ съграждани, азъ знамъ,
само че на 23 X 1937 г. ние претърпъхме една не
оценима за насъ загуба. Нашитъ сърдца еж обвзети отъ неизмерима печаль и неутешима скръбь
по оня, който съ Ц-БЛИЯ си жйвотъ, съ цълата си
дейность б е и единъ свътълъ примъръ на смире
ние и скромность, по оня, който и съсъ самата си
смърть и последна воля ни завещава най-висши
човъшки добродетели. Неговата воля е светъ законъ за насъ и ние ще я изпълнимъ до край. Безъ
блБсъкъ, безъ суета ние ще придружимъ неговитъ
скжпи тленни останки до избраното отъ самия него
неговото въчно жилище всръдъ безмълвния градъ
на варненци. Тамъ той намира, че ще се чувствува
най-добре, а неговото паство ще му бжде въчно
признателно.
Вече два дни варненци съ свито сърдце се
тълпятъ покрай безжизнения трупъ на своя скжпъ
духовенъ баща и се прощаватъ за винаги съ него.
Утре ТБ ще го придружать съ наведени глави
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Варненский и Преславски д-Ьдо Симеонъ
„Ето истински
у когото
нпма

израилтянинъ,
лукавство','.

Йоан. 1:47

На 23 актомврий т. г. Варненски и Преславский митрополитъ, праведниятъ старецъ Симеонъ
склопи.очи. Кротко съ тиха света въ Господа вЪра,-<:ледъ л б5 годишно непрекжснато безукорно и
въ всъко отношение примерно святителствуване,
той завърши 98 годишното си земно поприще. Съ
добъръ подвигъ пжтьтъ си измина, верата упази.
Повиканъ отъ Всевишния, дъдо Симеонъ пре
мина въ другия, невидимия, въченъ и блаженъ животъ. Така той се скри отъ очитъ на своитъ скжпи духовни чеда, отъ очите на целия български
народъ и се присъедини къмъ лика на прждепоЧИВШИТБ наши свети отци. Овънчанъ съ вънеца на
правдата, той отиде тамъ да продължи своето
свещенослужение предъ нержкотворния и пренебесенъ-жертвеникъ на Господа Исуса Христа.
Отмина и последниятъ измежду великите йе
рарси на св. ни църква. Българскиятъ народъ на
чело съ благочестивия си мждъръ Царь знае за
що испрати тлъннитБ останки на този великъ пастиръ съ такива искренни и горещи сълзи: той ппака и жали за тогова, който му беше упование
на истина и правда, въ лицето на когото вижда
ше „свътлото олицетворение на новейшата исто
рия на св. ни църква, живия образъ на безпорочното приемство на богоблагодатното светителско
служение на отечествената ни въра и на свещеНИТБ ни традиции на църквата и народа ни". Въ
лицето на дъдо Симеона българският», народъ
указа почить »на истинския българинъ, българинътъ, у когото нъма лукавство.
Какво-щастие и какво благословение е било
и е за българския народъ и българската църква
да има въ своята сръда въ продължение на 65 го
дини такъвъ иерархъ: „трезвенъ, благоговъенъ, учителенъ, кротъкъ, +*мущъ тайнству' върн въ чистой
совести, питаемъ словеси въри и добримъ учениемъ, всъкога следващъ съ усърдие правдата, бла
гочестието, в-врата, търпението. Подвизавалъ се~
цълъ животъ съ добъръ подвигъ, дедо Симеонъ
бйше „не само украшение на нашето духовенство,
но и стълпъ утвърждение на въроизповъданието
и на народните истини", образецъ за всички ве
рующи съ словото си, съ живота си. съ любовьта
си и духомъГи' съ чистата си взра. Така некога е
писалъ за него първиятъ български Св. Синодъ
презъ 1871 година. Така писа за. него и нашиятъ
Св. Сийодъ презъ 1922 год.- -.-••'
', Дедо Симеонъ съ своя изключителенъ свътълъ духовенъ обликъ бЪ нъщо повече отколкото
български Варненски и Преславски Митрополитъ.
СъболезнователнитЬ телеграми, които се получиха
почти отъ всички православни църкви, включител
но и финландската такава, свидетелствуватъ за
и съ неутешими сълзи до въчното му жилище
Ще хвърлятъ Т Б шепа пръсть върху тленното
ТБЛО на дедо Симеона, за да живъе за винаги неговиятъ духъ въ ТБХНИТБ души.
Богъ да прости д-вдо Симеона!
Въчна му паметь и въчна слава!

неговото всеправославно значение. Не напраздно
блаженопочившиятъ Киевски и Галицки Митропо
литъ Янтоний :Кроковицкий. ми: казваше, че той е
ималъ на писменната си маса единъ портретъ —
„тоя на д^до Симеона съ неговия духовенъ синъ
и сътрудникъ" и ме уверяваше, че „ако дедо Си
меонъ беше клирикъ на Цариградската патриар
шия, то той би билъ несмъняемъ вселенски патриархъ; ако ли пъкъ беше клирикъ на руската цър
ква, то той би билъ до животъ патриархъ в с е я
России".
Мнозина съ трепеть очакваха да се открие
духовното завещание на д%до Симеона; очакваха
въ това завещание да чуятъ неговите последни
отечески къмъ православния български народъ
напжтетвенни слова и съвети/ По своята, обаче,
изключителна мждрость, скромность и смирение
дедо Симеонъ и тукъ остана в%ренъ на своя вжтрешенъ душевенъ миръ. Той предпочете вместо
съ думи, съ личния си прим%ръ и съ дъло да по
сочи на всички що е добро и полезно за преустгБването на духовното паство. Така дъдо СимесГнъ,
който,, бе великъ въ своя столЪтенъ животъ, оста
на великъ и въ своята смърть. Неговата память
ще се запази за вечни времена въ съзнанието на
бждащитъ поколения въ българския народъ. Не-'
говиятъ гробъ съ своя простъ черенъ кръстъ ще
остане обектъ на смирено и благочестиво покло
нение. И Господъ Исусъ Христосъ по МОЛИТВИТЕ.
на блаженопочившия старецъ праведнаго Симеона
Архиерея ще пази и закриля българската църква
и българския народъ.
Епископъ Андрей*

Дъдо симеонъ и епископъ Нндрей отслужвать моледена на селско стопанския и културенъ съборъ презъ месецъ августъ 1937 година въ гр. Варна.
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ПреезЪш.0 творчество и Додо Симеоно
То кажи проличава у дъда Симеона, дето
веднага следъ завършване наукитъ си въ Духовно
то училище на островъ Халки, той постжпва презъ
1864 година за учитель въ Българското училище
въ Цариградъ, и то безъ заплата, кждето преподава,
между друго, и френски езикъ.
Сжщото се забелязва и при пристигането и
заемане епархията си въ първите дни на месецъ
декемврий 1872 година, дето той счита за главенъ
свой дългъ да посети първо Българското училище
въ Варна — нъщо което и става на 2 декемврий.
Тъй мадиятъ, даровитъ и трудолюбивъ Варно—
Преславски митрополитъ Симеонъ започва светителската си дейность и съ чисто просвгьтни
въп
роси, особено по издържката и.' уредбата на бъл
гарските училища, и въ тази насока се доближава
до Илариона Макариополски, който като. Търновски
митрополитъ откри Богословско училище въ Лъсковския манастирь за подготовка на по-добри учители
и свещеници.. •
'
•
Дъдо Симеонъ разви и засили историческата
приемственость: черквитъ да даватъ голъма часть
отъ приходитъ си за училищата и чрезъ това укре
пи сродството между черковните и училищнитъ
ни блага до Освобождението.
» Презъ учебната 1873—74 учебна ^година, както
и следъ нея, училищата добиватъ значителна помощь и отъ .епархиално право (отъ владищината).
За училището въ Варна се внася такава помощь
отъ 16260 гроша. Тази парична подкрепа е причи
на, щото Варненското българско училище да добие
по-пълно развитие и уредба. Назначава се за гла
венъ учитель (директоръ) на трикласното училище
известниятъ общественъ деецъ и писатель Христо
Самсаровъ съ годишна заплата 7560 гроша, който
<:е задържа въ Варна до Освобождението. Други
учители били: Георги Замфировъ, Цвътко Н. Свинаровъ и Кица попъ—Иванова, свършила Староза
горското петокласно девическо училище, което отъ
1868 год. насамъ подготвяше класни и първоначални
учителки за всички краища въ отечеството ни.
' Голъма просветна заслуга на митрополитъ
Симеона е дето той още въ току-що настжпилата
пролъть следъ пристигането му— презъ Великден
ската ваканция — свиква въ Шуменъ
Учителски
съборЪ, който подъ негово председателство изра
ботва програми и уставъ за градскитъ и селски
училища въ епархията които и утвърждава.
За жалость, другъ такъвъ съборъ следъ пър
вия не е свикванъ, и то поради едно предупредител
но писмо отъ Русенския митрополитъ Григорий
до дъда Симеона, че вилаетскитъ власти гледали
съ лошо око на ТБЗИ събори. Варно—Преславската
митрополия, обаче, определяла асистенти отъ град
ски учители за ГОДИШНИТЕ изпити по селата и чрезъ
ТБХЪ е правено въздействие за подемъ на училища
та. Познатиятъ пъкъ шуменски учитель—книжовникъ
Илия Р. Блъсковъ е билъ облеченъ отъ митрополи
ята съ качества на епархиаленъ
училищенъ
инспекторъ.
Избухването, обаче, на Яприлското възтание
въ 1876 година и последвалите го усложнения до
ведоха работите до свалянето на екзархъ йнтима.
Освенъ турското- правителство, противъ дъда г\нтима се обявиха и нъкои отъ цариградските бъл
гари, както и нъкои синодални български владици.

Срещу това твърдо застава митрополитъ Симеонъ,
като деяние противъ установения редъ въ Екзар
хийския уставъ и съ протестъ си подава писмено
оставката като епархийски митрополитъ и синоденъ
членъ. Стреснатъ, Синодътъ отказа да приеме остав
ката на митрополитъ Симеона и следъ дълги и
настоятелни' убеждения да не напуща Българската
черква въ тежкитъ и сждбоносни ония времена
и направеното изявление, че вече и всички други
владици неодобряватъ извършеното нарушение на
Екзархийския уставъ—Дъдо Симеонъ оттегля остав
ката си
Следъ Освобождението пъкъ митрополитъ
Симеонъ се премъства отъ Шуменъ въ Варна, ста
ва председатель на Окржжнйя училищенъ съветъ
и поема отблизо грижата за подобрение на българскитъ учивища въ Варна. Скоро и въ качество
то си представитель въ Учредителното" народно
събрание не само по право, но и по изборъ, и с ъ
влиянието си тамъ, като подпредседатель въ вре
менното бюро, издействува значителна държавна
помощь за българските училища въ Варна, а се
тне и за превръщането въ 1879—80 учебна годи
на Мжжкото класно училище въ държавна гимна
зия, каквото става презъ 1883—84- учебна година
и Девическото класно училище, когато- митропо
литъ Симеонъ бъ председатель на III обикновено
народно събрание.
Голъми еж заслугите на дъда Симеона и по
построяване сградата за Варненската мжжка гим
назия, както и за увеличението и здравата уредба
на духовнитъ училища у насъ.
Нека*се знае и това, че съ прибиране овреме
и грижливо пазене отъ страна на д-вда Симеона,
въ Митрополията се намърватъ петъ емгьтководни книги на Българското училище въ Варна.
Тъ почватъ отъ откриването му въ 1860 година и
завършватъ въ 1877.Отъ ТБХЪ пишещиятътукъ мно
гократно е черпилъ сведения.
Изобщо, блаженъ бп> житейскиятъ
пжть
на дългогодишния досточтимъ. нашъ митрополитъ
високопреосвещений Симеона. Бидейки винаги въренъ на себе си, на повелитъ въ Екзархийския
уставъ и. канонитв на Православната черква —
той се отличи и съ щедрота въ
благотворител
ни дарения и книжовно творчество, за което
бъ провъзгласенъ и почетенъ председатель на
Българската академия на науките.
Блаженъ бгь той а при смъртьта си, тъй
. неочаквана отъ насъ, следъ която нему се напра-:
ви небивало въ България всенародно
погребе' ние и трогателно
преклонение
предъ после
дния му образъ, начело съ Царя, министри, чер
ковни, граждански и военни власти, както и не
виждано стичане на многолюдни депутации, на
мжже жени и деца; а последните, както се знае,
той сърдечно обичаше и беднитъ подкрепяше.
Блаженъ и вп>чнопаметенъ ще остане той и съ
знаменитото си завещание заскромность
на по
гребението му — нъщо което напълно се приложи.

Иванъ П. Церовъ.

Четете „Варненски общ. к л и п "
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На служба при
За пръвъ пжть видЪхъ Негово Високопрео
свещенство св. Варненскиятъ и Преславски митрополитъ Симеонъ презъ 1904 год. Бъхъ току що
постжпилъ ученикъ въ Софийската духовна семи
нария. Бъха дошли да посетятъ семинарията Вар
ненскиятъ Владика Симеонъ и Врачанския — Константинъ. Направи имъ се /обичайното посрещане
съ изпиване „Многая лъта" отъ по старите учени
ци. Тогава ми направи особено впечатление дъдо
Симеонъ. Внушителенъ старецъ, съ чисто бела
брада, хубава стойка и миловидно лице. Съ благоговеиенъ страхъ 'цъ\пунахъ архипастирската му
.д%сница и получихъ неговото първо благославяне.
Съ страхъ пристжпихъ къмъ него, защото ни бе
ше внушено, че Варненскиятъ Митрополитъ е найстрогия владика и предъ него не туку така може
да се излиза. Двамата синодални старци б-вха по
канени отъ Ректора на семинарията въ приемния
сало.нъ, а. учениците се, събрахме - в ъ , класнит-Б
стаи. Въ нашия класъ имаше единъ ученикъ отъ
Варненската епархия, свещенически синъ, когото
повикаха при дъдо Симеона. Тамъ били събрани
и други ученици отъ по-горнитъ класове, отъ сжщата епархия. Владиката имъ пожелалъ да ги ви
ди, разговарялъ съ тъхъ, съветвалъ' ги да бждатъ
трудолюбиви, послушни и примерни по поведение
за да оправдаятъ грижит-в, които се полагатъ отъ
управлението на семинарията за тяхното образование и възпитание, като на по-беднитъ отъ тъхъ
раздалъ и по нъколко лева. Съ свътнало отъ радость лице се завърна въ класа нашия другаръ.
Съ детско любопитство и наивность отрупвахме
този щастливецъ съ въпроси. „ Я ни кажи, Петре,
кара ли ви се дъдо владика, мъмра ли ви, какъ
стояхте при него,. нали той е строгъ, суровъ, грубъ '
и страшенъ?" Другарятъ се смъе и ни отговаря:
„Знаете ли, че дъдо владика, е дошълъ само насъ
да види, да стопли сърдцата ни съ бащинска любовь, да .ни насърдчи въ учението, та единъ день
да станемъ добри служители на църквата и на
народа ни. Нито ни се кара, нито ни мъмра, а
всички ни целуна по челата и ни даде и-пари за
да си купимъ книги за прочитъ. Той ни обеща,
че често ще ни навестява за да види дали ще изпълнимъ неговитъ съвети и какъвъ успъхъ ще покажемъ. Ето на, цълъ напалеонъ ми даде. Толкова
пари азъ и на сънь не мога да получа отъ домашНИГБ. си. Съ тъхъ ще имамъ възможность да си
купя „Война и миръ", „Клетницитъ" и съчинения
та на Пушкина и Лермонтова". Съ детска зависть
изслушахме възторжените слова на нашия другаръ
и въ себе си казвахме: Защо и нашия Д-БДО Вла
дика не дойде и ни събере около себе си, като
„строгия и страшенъ" дъдо Симеонъ. И винаги,
когато този святъ старецъ идваше въ Семинари
ята, ублажавахме ученицитъ отъ неговата епар
хия, че иматъ Владика, който проявява интересъ
къмъ ТЕХНИЯ успъхъ и поведение по-вече отъ кол
кото самитъ имъ родители. Легендата за суровостьта на дъдо Симеона падна. Той стана близъкъ до сърдцата ни. Азъ бъхъ въ възторгъ отъ
него и когато бивахъ въ Варна презъ ваканцион
ните месеци, не пропускахъ случая да отида въ
Митрополията или когато служеше въ нъкоя цър
ква да получа благословията му и цълуна десни
цата му.. Следъ като завършихъ семинарията

Д-БДО
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имахъ намерение да остана учитель въ родния си
градъ. Не сполучихъ, защото имаше кандидати ре
довни учители. Нещо ме влачеше къмъ Варна,
но какъ да отида и дали ще мога да намъра
служба тамъ? Решихъ да пиша на мой близъкъ
сродникъ да .запита нъма ли вакантно... место въ
' Митрополията. Следъ два дни получавамъ въ хо
тела, кждето бъхъ отсвдналъ, телеграма отъ Вар
на. Разпечатахъ я бързо, чета и не ми се върва
Телеграмата е отъ дъдо Симеонъ, съ следното.
съдържание: „Назначавамъ Ви за писарь при Добришкото Архиерейско Наместничество, ако прие
мате тръгнете веднага". Каква радость, .какво не
очаквано щастие за менъ, че ще мога да служа
при човека, когото бъхъ обикналъ преди да го
познавамъ добре! Тази своя радость и гордость
сподълихъ и съ ректора на семинарията, нинъ
председателствующия Св. Синодъ — дъдо Неофитъ,' чийто напжтствени думи никога нъма да
забравя — и чиято благословия излъзе благодат
на за менъ. При дъдо Симеона когото бъхъ уведомилъ че приемамъ съ синовна благодарность
назначението, се явихъ два дни следъ' получаването
на телеграмата. Беше недъленъ день. Прие ме въ
работния си кабинетъ. Следъ като получихъ блаI'| гословията му, покани ме да седна. Смутихъ се.
II Нъщо ми подсказваше, че тръбва да стоя, а не
I] да седя на столъ предъ този старецъ, но той пакъ
II ме покани да седна, защото ималъ да ми дава
нъкакви напжтствия за службата, която ми пред
стои. Благодарихъ му и съ смирение седнахъ на
стола. Очите ми бъха отправени къмъ благото му
лице и цълъ се обърнахъ на слухъ. Сърдцето ми
бързо бързо туптеше отъ вълнение,.че съмъ удостоенъ да водя разговоръ съ единъ великъ иерархъ и съ каква топлота ми говори, какво служ
бата изисква отъ менъ и че бждащето ми зависи
само отъ менъ. Но онова, което ми направи дъл
боко впечатление, бъше, когато докосна въпророса за заплатата. Азъ, казва, Ви опредълихъ максималниятъ размъръ на заплатата, каквато Екз.
Уставъ предвижда 100 лв. месечно. -Зная, че тази
заплата нъма да Ви бжде достатъчна, ако Вие жи
веете тъй, както Ви еж научили въ семинарията.
Тази заплата къма да Ви поззоли да спите на
пружинени кревати, да ядете на объдъ и вечерь
по три порции, да се обличате луксозно и да
плащате скжпа квартира. Ще се простирате тол
кова, колкото Ви е дълга чергата". Сбогувахъ се
съ своя началникъ и сжщиятъ день заминахъ за
мъттоназначението си. Следъ войнитЬ, въ които
взехъ участие, бъхъ повиканъ отъ дъдо Симеона
на работа въ Митрополията. Приехъ поканата му
като отказахъ друга служба, на • която бъхъ наз- наченъ и която имаше три пжти по-солъма зап
лата отъ онази, която ми се предлагаше въ Мит
рополията. Предпочетохъ да служа подъ шефството на единъ началникъ като дъдо Снмеона, от
колкото да заема партизанска служба и да служа
на партизански капризи. Дедо Симеонъ бъше за
менъ идеалъ на служение и личенъ животъ. Любвеобиленъ началникъ, който знае да цени добри
т е и честни работници, великъ по духъ и неустрашимъ борецъ за истината и правдата, поставилъ надъ ЛИЧНИТЕ си интереси и спокойствие
дълга къмъ великото служение, което преди 65
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Ем. Мутафовъ

Най-скжпиятъ заветъ на дъ\цо Симеонъ
Въ часъ, когато човъкъ се взре въ себе си
и потърси да види, кой е; тогазъ ще намери въ
дълбочините на душата си силата на Господа. Тя
е, която се опира на хулите, що еж преситили.ду
шата му, на униженията, които е понесълъ отъ
горделивите, противъ гнета на неправдата отъ
безчовъчнитъ и противъ пренебрежението на безсъвестницитъ. Вътакъвъ часъ, прекаранъвъдома на
молитвите и на упованието въ Господа, той ще срещ
не службата на свещенослужителя, чието религи
озно чувство, ако бжде искрено, ще проникне въ
душата на търсещия себе си, и той ще се види
отърсенъ отъ болките, които еж му причинили
злоезичницигв, надменните, беззаконницигй и безсъвестницитъ.
Съ служенето на свещенослужителя еж съг
ласувани лзкуствата: и. поезията, и живописьта, и
музиката, и архитектурата, и ваятелството. Това
съгласуване на р а з л и ч н и т е
изкуства
за общо в ъ з д е й с т в и е се осмисля й ' ожи
вява отъ искреностьта на религиозното чувство
при служенето на свещенослужителя — отъ не
говия религиозенъ трепетъ, отъ сърдечностьта му,
дори отъ тембъра на гласа му.
Въ противенъ случай въздействието върху
поклоника въ църква дава обратни резултати, и
той почва да се отчуждава отъ нея.
Днесъ, когато службата на дъдо Симеонъ е
само единъ споменъ, си припомняме, че когато.
той биваше въ служба, цълата църква се заливаше
отъ искреностьта на неговата религиозность и чо
въкъ се чувствуваше въ църква, въ молитвенъ
домъ, въ часъ на освобождение отъ всичко онова,
което му причинява болки въ живота; и съсръдоточенъ въ себе си намираше вложената въ дълбоЧИНИГБ на душата б о ж е с т в е н а
с и л а за
опрощение, за облекчение отъ гнета въ мира сего.
Ето защо предъ дъдо Симеона човЪкъ се
чувствуваше малъкъ, послушникъ, дете.
Неговото слово откриваше новъ миръ, из
пълваше душата; неговата служба изправяше
човека предъ самия себе и му сочеше пжтя, по
години му е било повърено, той до последните
дни на своя животъ остана въренъ и преданъ
-синъ на църква и народъ. Той не можа и на 12
октомврмий т. г. да' не изпълни своя дългъ да
благослови едно културно и полезно за престол
ния му градъ начинание, въпреки увещанията и
молбитъ ми да не рискува. „Да не служа и да не
изпълня своя дългъ, казваше ми много често той,
значи самъ да призная, че съмъ негоденъ вече и
•безполезенъ. До като ми държатъ краката и ржцетъ нъма да престана да изпълнявамъ служението си, особено кждето не се иска много време,
инакъ не мога да оправдая сжществуванието си".
Загубата, която претърпъ родната ни църква и
народъ, тепърва ще има да се почувствува, а дейностьта му, като църковникъ, общественикъ и род о л ю б е ц ъ — историята ще прицени и му даде
първо мъсто. Да следваме примера на неговото
служение.
Вечна му память и въчна слава.

Протойерей г. Догановъ.

който да се издигне като рабъ Божий, понесълъ
божествената доброта — б р и л я н т ъ , по който
грубата действителность не може да остави болез
нени драскулки.
„Случвахъ ли се въ църква, когато дъдо
Симеонъ биваше въ службата, чувствувахъ, че съмъ
християнинъ и азъ искахъ другъ пжть пакъ да
ида тамъ", казваше изпреди единъ гражданинъ. И
той бъ правъ. Много слова не могатъ да постигнатъ това, което изповъдваше този гражданинъ.
Искреностьта на свещенослужителя и изпъл
нението на службата тръбва Да~ иматъ онова оба
яние, което тръбва да царува въ църквата и да
приклони главите на всички „со страхомъ Божий".
Това е такова въздействие, каквото е въз
действието > на изкуствата. Въ изпълнението на служ
бата си свещенослужительтъ тръбва да бжде човъкъ
на изкуството съ искрено религиозно чувство и
сърдечность.
Словото му да не дразни, да не предизвик
ва, да не досажда, да не отблъсква, а да бжде ба
щинско, да привлича съ кротостьта и съветите си,
за да буди въра и упование; дълата му да бждатъ
д^ла на пастиръ, който живъе.съ болките и стра
данията на своето паство, за което непрестанно
рад^е.
'
'
.
Такава , бъ службата и словото на о Бозе
починалиятъ Варненско-Преславски митрополитъ
дъдо Симеонъ. Да се вслушаме и да, се поучимъ
отъ най-скжпия заветъ на тачения отъ всички духовенъ пастиръ на народа си 65 години, съедини
телното звено на три епохи: предосвободителна,
следъ освободителна и тая следъ войните. Тогазъ
ще запъемъ ведно съ псаломъ 36: „Той предаде
пжтя си на Господа и Нему се уповава, и Той ще
извърши и изведе като светлина неговата правда".
И въ съгласие съ казаното въ „Откровението" да
кажемъ: Почина отъ трудовегъ си, но делата му
вързятъ, както б е ги насочилъ въ служба на Гос
пода за блаженството на човъциттз.
Не се издигаше той надъ человъцитБ, за да
заповъдва, а за да бжде съ тъхъ въ пжтя Господенъ, пастиръ народенъ съ народа въ страдания
и неволи, въ робство и. просвътление; затова пъсеньта му въ църква излизаше изъ сърдце, и. про
никваше въ сърдцата; затоаа словото му допада
ше на народа, който го търсеше.
Такава бива Господнята служба, такава треб
ва да бжде!

Помагайте на децата и ги обичайте. ТЪ
еж най-голЪмата радость на земята и найвисшето благо на свЪта. Това е моя заветъ!
*

Детето е единственото същество на
земята, коети е съвършенно безгрешно. За
това нашиятъ и д е а л ъ е да бждемъ
чисти и невинни като децата.
*

ВсЪки е длъженъ да помага на другит*,. Най-ценния бисеръ на човешката ду
ша е милосърдието. Не струва нищо онзи,
който живЪе само за себе си.

Д^до Симеонъ
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Животописни бележки за дЪдо Симеонъ
Покойниятъ Варненски и преславски Митро
полити Симеонъ е.роденъ на 9 февруари 1840 г.
въ Бургазъ. Баща му е билъ : свещеникъ отъ с.
Фкния, Бургаско, майка му — отъ В. Търновското
село Арбанаси. Кръстното му име, може би подъ
гръцко влияние е било Одисеи. Следъ първоначал
ното си образувание, е завършилъ богословското
училище на Островъ Халки. З ъ това училище той.
е проявилъ ГОЛ-БМО прилежание и е показалъ мно
го дъбъръ успъхъ. Както.много български.младежи
тогава, й той, не е билъ напълно съ българско
съзнание. Обаче, при запознаването му съ дякона
при това, училище Григорий,'(сжщия после е билъ
Русенсенски Митрополитъ) който му далъ да чете
брошуррата на Юрий Венелинъ за българите
книгитъ на Раковски и др. той става горещъ последователь.. на борците за независима българска
църква, което тъкмо по това време е въ своя разгаръ.
Презъ 1863 год. Одисеи завършва съ ГОЛ-БМО
отличие образованието си и съ своя другарь Дяконъ Григорий предприематъ едно пжтуване до
Св. Гора. Тамъ въ хилендарския монастиръ Оди. сей се отказва отъ името си и приема името< Си
меонъ. Следъ завръщането си той се уславя учитель при българското училище въ Цариградъ. По
ради това, че той е изм^нилъ вече на еленизма
училището отъ Халки не му. дало дипломата.
•••!!;, "Не,следъ дълго той. напустналъ', българското
училище, завърналъ се въ родния си градъ Бур
газъ и постжпилъ учигепь въ гръцкото училище.
Отъ тамъ той е сътрудничелъ редовно до гръцки
и български вестници, и специално въ «Македо
ния" редактиранъ-отъ П. Р. Славейковъ. За тази
негова дейность отъ трза училище Го уволнили.
Тогава той се отнесълъ до Н. В. П. Антимъ, (пос
ле първия бълг. екзархъ). А съ Н. В. Пр. Антимъ
Видински го е свързвало познанство още отъ Хал
ки, гдъто Антимъ му е' билъ учитель. Разбралъ
. Желанието му да'работи за народъ и църкви, Ан
тимъ го поканилъ въ. Видинъ. Тамъ той е приелъ
монашеските степени иеррдяконъ. иеромонахъ и
и впоследствие е станалъ протосингелъ на Видин
ската Митрополия.; Всичко това става въ надвечерията когато Антимъ бива избранъ за първи бъл
гарски екзархъ. Антимъ,заминава за Цариградъ, а
. Симеонъ го, придружава. презъ цялото му пжту
ване като екзархийски протосингелъ.
Презъ 1872 год. иеромонахъ Симеонъ е вече
ахимандритъ, и като такъвъ е избранъ отъ Шум
енци за Преславски владика, а впоследствие и
варненци го признаватъ за свой духовенъ пастиръ.
На 2 августъ Симеонъ е билъ ржкоположенъ
Митрополитъ, но поради смутното тогава време е
пристигналъ отъ Цариградъ въ Варна на 1 декем
ври. На 5 декември той е вече и въ Шуменъ, навсЬкаде по срещанъ съ почести, тържества и неописувана радость.Възтановяването.на българската
църковна екзархия въ 1870 г. е било посрешнато
съ небивалъ възторгъ. Въ 1874 год. се е образувалъ първия синодъ на новата българска църква,
въ.който бива избранъ членъ и Варн. преславски
Митрополитъ Симеонъ. Отъ тая година до 1913 г.
той е билъ непрекъснато все членъ въ тоя синодъ
ц-Ьли четиридесеть години. Три пжти е билъ и
председателъ на св. Синодъ.
* Д^до Симеонъ е зидаръ не само на Българ

ската църква — той участвува и въ градежа на
българската държаза. Той взима участие въ учре
дителното събрание въ В. Търново при изработва
нето на конституцията ни. Тукъ той участвува като
подпредседателъ на това събрание. Участвувалъ е
сжщо и при Великото Народно събрание, за из
бора на князъ Александръ Батембергъ.
Като председателъ на третото Обикновено
народно събрание, въ 1883 г. Н. В. Пр. Симеонъ
взе участие и бъ начело на делегацията, която пред
ставлява България при Коронясването на Н. В.
Руския императоръ Александръ III като сжщевремено се стремя и • да смекчи хладината настжпила
между освободени и осзободители народи поради не
поносимото поведение на руските представители и
генерали. До като преди освобождението той
имаше за свое постоянно местожителство Шуменъ,
то не дълго следъ освобождението се премести въ
Варна, кждето намери и неизбежната смърть.
Много и неизброими еж заслугите които Мит
рополитъ Симеонъ има къмъ родната просвета,
родната ни църква и държава. Той е членъ на на
шата академия на науките. Покрай, многото му
научни трудове, важенъ и цененъ трудъ се явява
превода му на „Посланието на Патриархъ Фотия
до българския КНЯУЬ Борисъ".

Следъ толкова разнообразенъживотъ на бур
ни събития, нещзени за народа ни войни, Митро
политъ Симеонъ напоелгдъкъ изпита и върховно

Не_ово Високопреосвещенство Митрополитъ г. г. Симеонъ
дава при едно тържество въ Варна Благословията си на
Негово Величество Царя.

щастие да дочака да вземе участие въ кръщава
нето на Н. Ц, В. князъ Симеонъ и да отслужи
първия молебенъ на Неговия именъ декь на 14
септември т. г. въ катедралната цър'ква. При това
тържество ржкувайки се съ Н. В. Царя той му
каза „Щастливъ съмъ че можахъ да доживея и
тоя първи праздникъ — именния день на Н. Ц. В.
престолонаследникъ на Българския Тронъ".
Да! щастливъ б е наистина, края на неговия
животъ.
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Брой 14 и 15

Духоввиятъ баща на българския народъ почина
„Когато единъ добъръ човъкъ, една велика
слънчева душа напусне свъта, казва Св. Лвгустинъ,
за него скърбятъ всички: и хората и цветята и
дори ЖИВОТНИТЕ" . .
Дедо Симеонъ живъ • дълги години между
насъ и Ц-БЛИЯ неговъ жизненъ пжть б е едно _
свещенодействие въ храма на християнската добродетель и любозь къмъ ближния, бъ една свътла
страница, на която еж написани само велики дъ\па,
само велики примери и завети.
Маститиятъ старецъ не бЪ само живата съвесть на българския народъ и на родната ни църква,
той б ь приятель на всички унижени и оскърбени,
той б е фаръ, който ни сочеше пжтищата къмъ
святото, възвишеното и доброто въ живота.
Смъртьта поноси живота на благия старецъ
на 23 октомврий 1 часа следъ объдъ.
До последния мигъ отъ своя жизненъ пжть
той б е все така мждъръ, все така човЪчень и все
така милосърденъ и кротъкъ.

заупокойна молитва отъ митрополитъ Мйхайлъ, епи
скопъ Яндрей, протосингелъ Догановъ и цълото
духовенство.
Присжтствуваха освенъ поменатите вече лица
и още докторъ Златаровъ, полицейския комендантъ.
Германовъ и.много други близки и почитатели на
великия покой^икъ.
Сжщиятъ день къмъ 4. часа следъ об*Бдъ се
поклониха предъ тленните останки на покойника,
. гененералъ Попозъ, придруженъ отъ подполковникъ Сърневъ, кметътъ на града инжинеръ Мустаковъ и помощникъ кметозегв Димитровъ, Куртевъ
и Бурлаковъ.
Една непрестанна. вълна отъ граждани зали
ваше постоянно катедралната църква и ВСБКОЙ
бързчше да се поклони предъ смъртните останки
на най-стария свещенослужитель на нашата право
славната църква и на дейниятъ участникъ въ бъл
гарското възраждане. .
Пристигнаха съ хиляди • поклоници-не- само

Когато единъ голЪмъ и добъръ
човъкъ напусне свъта за него скър
бятъ всички и всички бързатъ да се
поклонятъ предъ неговия смъртенъ
одъръ, Това говори ясно, че въ
свъта никога нЪ умира доброто и
Божественото, и че благородния и
възвишенъ човъкъ властвува надъ
хората и спедъ тленната си смърть.
•
* *
Н-Ьма нищо по-вепнко въ св%>та отъ човъка. Той е вънеца на
творението. Но този вЪнецъ увЪхва щомъ надъ него не падатъ
благотворните. п ж ч и на вярата.
Защото н-Ьма смърть за онзи, кой
то е приелъ словото иа Бога и
живъе по неговит-Ь закони.

ДЪдо Симеонъ
Митрополить Симеонъ предаде Богу духъ въ
приежтетвието на Русенския митрополитъ Михаилъ,
епископъ Яндрей, протосингелъ Догановъ, управительть на двореца Мумджиевъ, професоръ Кирковичъ, докторъ Дечевъ и-още нъкои свои близки.
За загубата на мастития старецъ б-вха уведо
мени веднага официалните власти въ Варна и цъла' та страна и за единъ мигъ всички общински, дър
жани и частни домове се покриха съ траурни зна
мена, а камбаните залъха българската зема съ
скърбенъ звънъ.
Варна никога не е приживявала по. тежъкъ
день отъ тоя: мало и голъмо свело, глава, съ облв- .
ни въ сълзи очи се отправяха къмъ митрополията,
за да се поклонятъ предъ тленните останки на
добрия и благороденъ старецъ.
Всички чуетвуваха, че е напусналъ свъта единъ
изключителенъ духъ, единъ изключителенъ човъкъ,
такъвъ, какъвто небето праща на земята ръдко,
само по н-вкога за да
бжде духовенъ баща и
водачъ на хората и за да имъ сочи святитъ пжтища
на истината, красотата и любовьта. . . .
Въ 3 часа следъ объдъ се отслужи пързата

Народътъ на поклонение предъ тленнитЪ останки
на дЪдо Симеона

отъ Варна, отъ околията, отъ Шуменъ, Преславъ,
и Провадия, но и отъ всички краища на българска
та земя и всички се приближаваха смирено, съ.
благоговение до смъртния одъръ кждето почиваше
спокойно и кротко добрия дъдо Симеонъ, целуваха
светитъ му ржце и смирено свеждаха глави, шеп-.
нейки тихи молитви.
Презъ ц-Блата нощь храма-бъ- изпълненъ съ. '
богомолци и презъ цялата нощь поклонението не
престана.
На другата зарань съ първия влакъ пристигна
отъ София Негово Величество Царьтъ.и къмъ 10
часа придруженъ отъ флигелъ адютанта . си полковникъ Жечевъ, началника на канцеларията при
двореца запасниятъ генералъ г. Пановъ, управительтъ на двореца Евксиноградъг. Мумджиевъ се по
клони предъ смъртните останки на починалия
Варненски и Преславски митрополитъ Симеонъ. ,
Когато царската кола спръ предъ катедрална
та църква тя бъ веднага обградена отъ намиращи
те се на площада граждани и учаща се младежъ.
Т Б възторжено приветствуваха върховниягь.
вождъ ка бащинията Ни и смирено свели глави го
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последваха въ храма.
Вестьта, че Негово Величество Царя е дошълъ
да се поклони предъ тленнитв останки на дъдо
Симеона, който обичаше и ценеше многопрървия
гражданинъ на родната ни земя, се разнесе като
свъткавица изъ града и скоро цълиятъхрамъ и пло
щада предъ него се задръстиха съ народъ.
Поклонение
то на Негово Ве
личество
Царя
предъ смъртните
останки на добрия,
и благоаодния дъ
до Симеона б ъ за :
трогващо.
Негово Вели
чество се
при
ближи развалну• ванъ до смъртния
одъръ, поклони се
смирено, целуна
блъдигь ржце на
светия
старецъ,
когото Той винаги
считаше за свой
духовенъ баща и
къмъ когото вина
ги се отнасяше съ
дълбока
почить,
и положи
два
разкошни букета.
Въ този мо-.
ментъ п л а ч е х а '
Негово Величество Царьтъ на
всички,
и чув площада предъ катедралната църква,
ствуваха колко е следъ като се поклони предъ тлънголяма загубата и нитк останки на дъдо Симеонъ.
какво загуби съ
смърьта на дъдо Симеонъ българскиятъ народъ.
Презъ време на пребиваването на Царя.въ
храма Господенъ Русенскиятъ митрополитъ Михайлъ
въ съслужение съ епископъ Яндрей, протосингелъ
Догановъ, нъколко още свещенниц-и, катедралния
хоръ, подъ диригенетвото на Ялександъръ Кръстевъ
се отслужи заупокойна литургия, а следъ това панахида, въ която взе участие протосингела на Софий
ската митрополия архимандритъ Филаретъ.
Между изпълнения храмъ отъ богомолци ли
чаха началникътъ на гарнизона генералъ Поповъ,
адмиралъ Варйклечковъ, кмета на града инжинеръ
Мустаковъ, помощникъ кметовете Димитровъ, Куртевъ и Бурлаковъ, всички общински съветници,
представителите на културнитъ, просветни и. сто
пански организации, началниците на всички дър
жавни и общински учреждения,' близките на покой
ника и много видни граждани и общественици.
Следъ единъ дълъгъ престой Негово Вели
чество Царя едва пробивайки пжть сръдъ хилядно
то множество напусна църквата и замина за дво
реца Евксиноградъ.
,
Както въ сжбота така и презъ цкпия недъленъ
день и нощь съ десетки стотици граждани непре
къснато се спираха предъ смъртния одъръ на
мждрня старецъ, •ц-кпуваха блъдатв му ржце и се
прощавахЬГ-сь'-нето1 '•'':
•
Църквата нито единъ мигъ презъ тъзи . два
дни не остана праздна.
На 25 сутреньта стана погребението на масти
тия йерархъ точно тъй скромно, безъ излишни и
суетни церемонии, както искаше той.

Стр. 11.

Дъдо Симеонъ' презъ своя жизненъ пжть,
който б е пжть на мждрия и дълбокъ човекъ, б е
разбралъ, че въ този свътъ, всичко отлита бързо
и неусетно; и че всичко, което за човека е величие
сила и гордость, за Бога е обикновено нищожество,
глупость и безсилие. . . .
Великиятъ старецъ пожела да бжде погребанъ
безъ корона, на главата си, безъ енголпиумъ, съ
вехти одежи, безъ никакви байраци, или възглавнички съ ордени, съ единъ простъ обикновенъ
кръстъ и ковчегъ.
'-•
Той даде единъ великъ примъ-ръ на всички,
които смътатъ, че за да иде човекъ при Бога
тръбва обезателно да бжде тържествено и шумно
погребанъ.
•
Още отъ ранни зори надъ града скърбно се
разнесе камбанния звънъ, ТЪЖНИТБ звуци се отрон
ваха скръбно и потапяха въ дълбока печаль всички.
Съ траурни знамена бе покритъ ц^лиять градъ.
Голъмата печалъ отвори рано 'очитъ на всички
варненци и т% скръбно обронили глава^ съ свежи
есенни цвътя въ ржце още отъ б часа сутриньта
закрачиха къмъ катедралата. \
•'
' '
Къмъ 9 часа цълиять лтлощадъ предъ църк
вата бъ' задръстенъ отъ народъ. Това б е едно.голъмб човъшко море, надъ -което б е разперила
криле една"голъма скръбъ, ^една голяма жалба.
Къмъ 10 часа пристигнаха групово Мйнисгъръ
председателя г. Кьосеивановъ, г. г. министритъ
Ганевъ, Иововъ, Николаевъ, началника на дворцо
вата канцелария, запасния генералъ Пановъ, като
представитель на Н. В. Царя г. Милевъ, началника
на кабинета на министеръ председателя, областния
директоръ г. Казанлиевъ, управителя на Б. 3. К.
Банка г. Ради Василевъ, кмета на града инжинеръ
Мустаковъ, помощникъ кметовете г. г. Димитровъ,
Куртевъ и Бурлаковъ, кмета на Бургасъ г. Сейрековъ, областния полицейски инспекторъ г. Костовъ,
полицейския комендантъ г. Германовъ, околийския
управитель г. Желевъ професоръ Ялексанъръ Цанковъ, професоръ Кирковичъ и още много видни
общественици и граждани.
Между изпълнилите църквата богомолци ли
чаха още: представителите на Св. Синодъ начело
съ протопрезвитеръ професоръ Ст. Цанковъ, архи
мандритъ Филаретъ, началника на гарнизона ге
нералъ Поповъ, началника на Шуменския гарнизонъ генералъ Марковъ контраадмирала Варй
клечковъ, свободните
отъ
нарядъ
офицери
отъ двата гарнизона, запасните генерали Савовъ,
Соларовъ, Жечевъ, Герджиковъ, Габаревъ, начал
никътъ на културното отделение при Министерство
то на народната просвета г. Балабановъ, цътюто
консулско ТБЛО, шефовете на всички държавни
и общински учреждения, Варненските общински
съветници, представителите на католишката, протестанската, еврейската, арменската и турската общи
ни въ града ни, представители на всички градове
и села отъ Шуменската областъ и представителите
на всички културни просветни, стопански и спортни
организации отъ Варна.'
Около смъртнИятъ одъръ бъха застанали сми
рено, свели:глави и надъ 70 свещеници отъ дела
та епархия, както и представителите на всички
иновЪрни църкви.
. . • • ' '
Министъръ председателятъ г. Кьосеивановъ
видимо развълнуванъ смирено се поклони и по
ложи разкошенъ букетъ надъ тленнитв останки на
етия старецъ.

Стр. 12.
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Точно въ 10 часа започна оп-Ьлото на масти
тия покойникъ. То б е извършено тъй, съ такава
скромность и простота, както го желаеше дЪдо
Симеонъ. Служеха Русенскиятъ митрополитъ Михайлъ, епископъ Яндрей, протосингела на Варнен
ската митрополия отецъ Догановъ, йеродяконъ
Стефанъ и варненскитв свещеници: ( свещено-икономъ Камбуровъ, отците Икономовъ, Тодоровъ и
п. Иордановъ, при участието
на катедралния
хоръ, подъ диригенството на Александъръ Кръстевъ.
Всички останали свещеници б-вха облечени
въ обикновени одежии присъствуваха като обикно
вени богомолци.
Точно въ 10 часа започна опелото на масти
т и я покойникъ.
Презъ ц-влото време на опелото всички присжтствующи чуствуваха, че това еж последнитв
мигове презъ, които тъ иматъ възможность да
видятъ образа на онзи, който Ц-БЛИ 65 години
служи достойно на българския народъ и на родна
та ни църква.
Мнозина плачеха, а по лицата на други бЪ
изписана тежка мжка и печаль.
Заупокойната молитва трая около часъ и по"

духовенъ баща и приятель^съ когото той толкова
години подредъ свещенослужи въ храма Господенъ.
Бавно, съ просълзени очи съ смирено наведе
на глава се прости съ стария богослужитель, целу
вайки десницата му и Министъръ председателя г.
Кьосеивановъ. Личеше, че голяма скръбь и печаль
вълнува душата му. .
По сжщия начинъ се простиха съ Д-БДО Симе
онъ и останалитв г. г. Министри, областния директоръ г. Казанлиевъ, кмета на града инжинеръ
Мустаковъ, ПОМОШНИЦИТБ му,, военитв и- граждан
ски "власти и близкйтъ х на'великия покойникъ.
Презъ това време, когато се прощаваха офи
циалните лица и близкитв на покойника целия
площадъ около катедралата и ОКОЛНИТЕ улици
бъха задръстени отъ хиляденъ народъ. По лицата
на всички личеше една голяма скръбь и тжга.
Къмъ небето се пръснаха като ято подплаше.
ни птици тжжнитъ погребални звуци на църковни.
тЬ камбани и траурни пъхни заляха площада.
Отъ храма Господенъ пръвъ ИЗЛБЗ-Б младъ
дяконъ, който носеше обикновенъ дървенъ черенъ
кръсть, на който съ ... бели букви бъ\ написано на
хоризонталната частъ „Варненски
Преславски

Изчезватъ съ смъртьта си онЪзи.
които еж живЪли само за себе си.
Н-Ьма смърть за онзи, който е живЪлъ за другите., чувствувалъ е бопКИГБ на по-слабитБ свои братя и се
е стремБлъ да имъ помага.
*

Сърдцата на хората не се покоряватъ съ насилие и власть. а съ
пюбовь и добри д*ла.
Който иска да не умре никога
въ душата на народа, той требва да
е пуснапъ въ тази душа н*що вЪчно.
голямо, което да й напомня за кего.

Д-Ьдо Симеонъ
Изнасяне ковчега съ тл-ЬннигЬ останки на Светия старецъ-

ловиина когато въ храма отекнаха като скръбно
ридание последните думи на митрополитъ Михайлъ
„Вгьчная памятъ"
всички приежтетвующи пад
наха смирено на колене. . . .
Това трая единъ мигъ, но този мигъ като че
ли б е ц%ла въчность: всички си припомниха още_^
единъ пжть живота и далото на кроткия дъдо
Симеонъ и всички разбраха, какво значи в ъ - т а я
земя да работишъ за благото на своя народъ и да .
дадешъ живота си за него.
•
Ткзи, КОИТО бъха въ храма никога нъма да
забравятъ какъ близките, официалните лица, и
познатите се простиха съ великия старецъ.
Това бЪ една картина, която: не би "могла-.да-,
предаде четката и на най-големия художникъ
Най напредъ пристжпи къмъ смъртния одъръ
митрополитъ Михайлъ» Той коленичи предъ тлън-,
НЙТБ останки на своя скжпъ и любимъ духовенъ
братъ, очитЬ му ронеха сълзи, а треперящитв
му устни тихо шепнаха последното „Прости*. . . .
Втори пристжпи къмъ смъртния одъръ на
скжпия покойникъ епископъ Андрей. ОЧИТБ му
биха потънали въ сълзи, а пр лицето му се четЬше
безкрайна жалба по загубения тъй добъръ свой

Митрополитъ
Симеонъ".
КръстЪть б"Ь обикновенъ, тъй както искаше
това скжпиятъ покойникъ. Единъ обикновенъ кръсть^
но, който говореше, че покойникътъ носи не обик
новено голъма душа, която е разбрала, че въ този
свълъ голъмитв хора не се нуждаятъ отъ излишни.
погребални церемонии.
Следъ дякона следваха двама свещеници носящи на ржцетъ си две съединени съ бъла пан
делка догарящи свещи,' а задъ ТБХЪ следваше скрр- !
менъ ковчегъ, съ тленните останки на големя по
койникъ, носенъ отъ свещеници.
Предъ южния входъ отъ кждето мина траур
ното шествие;^ отъ дветъ страни б-Ьха строени^въ'
шпалиръ студенти, ученици и ученички съ красиви.
букети въ ржце.
Точно предъ главния входъ на храма строениТБ почетни роти войници и моряци взеха започестъ
и сътова отдадаха своята войнишка почить на голе
мия българинъ, истнски родолюбецъ и заслужилъ
синъ на родината си.
Варна никога нъма да забрави онова дълго
траурно ществие, което се заниза къмъ гробищата.
То б4 една дълга чов-вшка линия, дълга повече ; отъ.;
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единъ километъръ.Начело на нея вървеше, дяконътъ,
който носеше големия черенъ кръстъ, следваше
хоръ отъ свещеници и малкигв питомци отъ при
юта „Митрополитъ Симеонъ".
Задъ ковчега на големия покойникъ бЪха
близките му, Министъръ председателя г. Кьосеивановъ, г. г. Министрите, областния директоръ,
кмета на Варна, помошницигв му, другите офици
ални власти и хиляденъ народъ.
Отъ улица ^Владиславъ", нейното продълже
ние Добришото шосе, до гробищата всичко бе
почерняло отъ народъТова 6% едно живо доказателство, че дъдо
Симеонъ приживе б"Б спечелилъ съ своята добра и
блага душа любовьта на всички.
. . Къмъ 12.30 часа погребалното шествие навлезе
въ гробищата и спр"Б предъ гроба опред-вленъ за
великия покойникъ намиращъ се въ дъното на
главната алея,
Половинъ часъ преди да пристигне траурното
шествие около обикновения Гробъ на светия старецъ
бъха нЪкой отъ неговите роднини, Между тЪхъ се
намираше и престаралата осемдестъ годишна племеница на покойника Елена Ионидова. Тя смирено
бе застанала до пресния гробъ, свела 6Ь тжжно

Стр. 13.

глава и презъ сълзи на очи четеше тихо молитви
Ковчегътъ въ който почиваше смирено масти
тия старецъ бе положенъ предъ пресния гробъ и
следъ последната молитва на митрополитъ Михайлъ
„За успокоение душата на Симеона архирея,
които оставя гргьшния св/ьтъ и се преселва
тамъ кждето нгьма болестъ и страдания А
има животъ вгьченъ" бе спуснатъ въ студената
утроба на майката земя. '
Презъ време на тази тжжна церемония пла
чеха всички, плачеха стари и млади и всички хвър
ляха цветя върху гроба на великия покойникъ.
Образувала бе една грамада отъ цветя. Гра
мада която най, красноречиво отъ всички речи
говореше колко много обича българскиять народъ
дъдо Симеона, който до края на живота си стоя
достойно на митрополитския си престолъ.
Ще минатъ години и колкото времето по вече
се отДалечава отъ нась, толкова ние по-вече ще
го ценимъ делото и заветигв на стария митрополитъ.
Защото той жив-в като истински човекъ и
духовенъ баща на своя народъ и животътъ му бе
чисгь и святъ. . . .
Димитъръ Аджемовъ
Който се стреми къмъ Бога,
той се стреми къмъ вЪчно отъТози койте почувствалъ Бога въ
себе си, той не се бои отъ него.
Защото Богъ е любовь, а любовь
т а прощава .всичко.

Ако искате • да оставите нещо
ценно и неразрушимо следъ себе
си. бждете добри милосърдни и чо
вечни къмъ другутъ. Смъртьта уни
щожава само тьлото на човека, тя
не може да унищожи душата му.
Които върши добри д*ла въ живота
си, той преминава отъ тленното къмъ
вьчното.
Суетата е гробницата на човеш
ката душа. Скромностьта е нейното
възкресение.
На гробищата — моментътъ когато ковчегътъ съ тлЪннитЪ
останки на Д-БДО Симеонъ 6Ъ спущанъ въ гроба
— въчното му жилище.

Единъ милъ споменъ
Замина за отвждъ и добрия дЪдо Симеонъ
РедЪе броятъ на ЖИВИТЕ възрожденци, взели
участие въ героичните борби за независима българ
ска църква и свободна българска държава.
Веднажъ-имахъ щастливия случай да^ бжда
при Д-БДО Симеонъ — неофициално, а семейно, на
гости. Отидохме да даде блгословията си на нашия
синъ Владимиръ.
Прие ни много любезно. Държа детето въ
ржце • и прекарахме въ много приятно настрое
ние. Никога не ще забравя силата на неговата
добра паметь и чудното умение да разказва минали
те. исторически събития, на които е билъ съвременикъ, тъй сладко и увлекателно.

ДЪдо Симеонъ

Той говореше за героигв отъ Възражданието, които сега еж нашъ идеалъ, тъй подробно и
простичко, като че ли всичко това е било вчераЛзъ го слушахъ, поглъщайки всЬко негово
слово и се възхищавахъ отъ неговия тихъ, бавенъ
и спокоенъ говоръ. Детето гледаше неговата бела
коса и брада, и за пръвъ пжть не плака въ тол
кова продължително време.
На сбогуване той ни покани да го посеща
ваме по-често.
И ние се кан-вхме да го посетиме пакъ, но
ценяйки скжпото му време, отлагахме.
И ето деньтъ 23 октомврий ни изненада съ
неговата блаженна к°нчйна1
Нека памятьта му да бжде въчна, а живота
му образецъ на пасомитв отъ неговата епархия.

Георги Н. Сапунджиевь
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Почить къмъ Д"Ьдо Симеона
Българскиятъ народъ и светата ни българска
църква претърпъ една голъма загуба съ смъртьта
на добрия, благия и кротъкъ дъдо Симеонъ: отиде
си оня, който бе живата съвесть въ бащинията ни
стълбъ на българския духъ и духовенъ баща на
нашата църква.
Три дни преди болестьта да положи светия
старецъ въ гроба, той е повикалъ при себе си
протосингела си отецъ Догановъ, и му връчилъ
разписката, съ която да получи неговото завеща
ние,, въ случай че замине отвъдъ синуритв на
живота.
Завещанието си стариятъ иерархъ е направилъ още презъ 1935 година и отъ тогава някол
ко пжти го е поправялъ и допълвалъ.
Копие отъ това си завещание дъдо Симеонъ
изпратилъ на своя племенникъ г. проф. д-ръ П.
Никовъ, а самия оргиналъ предалъ на секретарь
касиера на митрополията, за съхранение въ каса
та на сжщата. Отъ секретаря той взелъ разписка
за предаденото завещание. Тази разписка дъдо
Симеонъ е носелъ винаги въ себе си.
Отъ завещанието на дъдо Симеонъ се вид-Ь
че той не е разполагалъ съ особно богатство.
Стана ясно» сжщо, че презъ ц-кпия си жизненъ пжть, духовниятъ баща на нашия народъ е
образувалъ разни фондове съ цель да подпомага
способните даровити ученици семинаристи, бед
ните дечица и всички нуждающи се и страдащи
християни . . .
Целиятъ животъ на митрополитъ Симеонъ е
билъ чистъ и е преминалъ, тъй както преминава
живота на единъ истински последователь и носитель на великото Христово учение: той е живълъ
скромно, вършилъ е добри д-вла и никога.не е
забравялъ унижените и оскърбените . . .
И за това за достойниятъ и много заслужилъ български , иерархъ ще скърбять вечно
всички и за това неговата загуба бк така силно
почуствувана отъ малки и големи.
Негово Величество Царьтъ по случай смър
тьта на дъдо Симеонъ е отправилъ до Св. Синодъ
следната телеграма:
„Дълбоко съмъ опечаленъ и покрусенъ
отъ блажената кончина на св. варненски и
преславски митрополитъ Симеонъ и гдлгъмиятъ иерархъ, който въ продължение на по
вече отъ половинъ вгькъ* съ благочестие, себе
отрицание и любовь служи на светата род
на църква и на българския народъ. Съ благо
говение се преклонихъ
предъ тленнитгь ос
танки на многозаслужилия
архиерей ,и из
казвайки на Ваше Високопреосвещенство и
на Св. Синодъ моитгь задушевни синовни съ
болезнования,
усърдно моля Всевишния да
приеме душата на великия покойникъ въ Своитть небесни селения и й дарува блаженъ впченъ покой — Царьтъ"*
По случай тази голяма загуба за българ
ския народъ и родната ни църква Техни Височества Княгините Евдокия и Надежда еж изпратили
следната телеграма до епископъ Дндрей:
Дълбоко опечаяени отъ скръбната весть
за кончината на високопреосвещенния
мит
рополитъ
Симеонъ изказваме на Ваше пре
освещенство нашитт най-искренни
съболез

нования като се прекланяме предъ паметьта
на покойния голгьмъ архиерей.
Евдокия — Надежда.
Изпратили .еж по случай смъртьта на дкдо
Симеонъ съболезнователни телеграми. до епис
копъ Лндрей и още: Министъръ председателя г.
Кьосеивановъ, - Министъра на войната генералъ
майоръ Луковъ, Министъра на вътрешнитк рабо
ти г. Красновски, бившия' пълнрмощенъ министъръ
г. Станчевъ нашия пълномощенъ министъръ въ
Берлинъ г. Караджовъ, Наместникъ Председателя
на Св. Синодъ Видинския митрополитъ Неофитъ,
всички архиереи, бивши министри, запасни гене
рали, професори, писатеви . общественици, егумеНИТБ
отъ всички моннетири и видни наши
граждани.
Получени еж сжщо отъ Варненския епархий
ски духовенъ съветъ съболезнователни телеграми
отъ Буковинския митрополитъ, отъ всички право
славни митрополити по ц-кпия свътъ и отъ много
видни чужденци — почитатели на великия по
койникъ. къмъ българския народъ и родната
ни цъква,
'•;.-.Телеграмата ва Министъръ председателя г.
Кьосеивановъ има Следното съдържание:
„Съ дълбока скръбь узнахъ
трагичната
весть за блажената кончина на светия ста
рецъ дгьдо Симеонъ който вгьрно и честно
презъ цплия свой земенъ животъ служи на
Българската Православна Църква и на Бъл
гарския народъ. По този печаленъ случай из
казваме Вамъ на епархийския съветъ на род-.
нинит/ь на великия покойникъ и на Варнен
ските граждани моитгь и на правителство
то съчувствия за незаменимата загуба на
достошния мтадрпя и ррдолюбивъ
архипастиръ".
-.'".'
Министъръ Председатель: Министъръ на
Външнитп работи и на Изповеданията
Кьосеивановъ.
Телеграматана на Министъра на войната има:
следното съдържание:
„Неочакваната кончина на великия българинъ добриятъ дгьдо Симеонъ потопи въ
дълбока печаль цтьлата войска. Обично било
Богу да вземе при Себе си светия
старецъ
стълбътъ на народната ни героична църква
нашата упора въ днешните дни,на духовна
безпттица, упората на българщината и ис
торическия свидетель на българската правда.
Колко любовь къмъ Бога и къмъ
България
криеше угасналото сърдце на дтьда Симеона.
Да бткдемъ бостойни за тази любовь е пове
лителния дългъ на всп>кй българинъ. Войска
та ще запази за винаги - евгьтъ образа на
своя великъ Архипастиръ.
Богъ да го прости.
Луковъ Генералъ Майоръ.
Министъръ на войната
Телеграмата на Министра на вътрешните ра
боти има следното съдържание:
„Вестьта за кончената на светеца ста
рецъ мастития кириарахъ на Варненско Пре
славската епархия ни потопи въ дълбока
скръбь. Отидп си единъ много заслужилъ и
великъ човтькъ единъ достоенъ и голпмъ бъл-
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гаринъ — живата връзка между предосвободителната епоха на възраждането и епоха
та следъ освобождението. Угасна единъ светилникъ. Престана да тупти едно голп>мо и
добро сърдце. Една кристално чиста съвесть
залгьзе. Отъ името на всички чиновници и
служащи по Министерството на вътрешнитт работи и народното здраве въ лицето на
Ваше Преосвещенство
изказвамъ
нашитт
искрени и сърдечни съболезнования за скъпа
та загуба, която сполетп Българския народъ
съ загубата на този който цгьлъ животъ не
само на думи, а съ дтьлата си ни е училъ и
напттствувалъ само къмъ добротворство и
въ честна безокори?тна и преданна
служба
на родъ и родина. Богъ да го прости!
(п). Миниктъръ КрасновскиТелеграмата на Светия Синодъ има следно
то съдържание:
„Св. Синодъ съ голпмаскръбь
прие изве
стието за блажената кднчина на Негово
Високопреосвещенство
Митрополита
Симеона. СмъртЬта на най-стария
многозаслужилъ иерархь на св. ни църква е тежка за
губа за църква и народъ за това нашата печаль се одвоява. Св. Синодъ изказва искре
ни съболезнования на членоветгъ на епархийикия духовенъ съветъ на клира и наоода въ
богохранимата епархия, която изгуби своя
отецъ.
Намгьстникъ Председатель на Св. синодъ
Видински Неофитъ.
Издадени бъха по случай смъртьта на дъдо

Стр. 15.

Симеонъ надъ 100 некролога.
Всеки день съ десятки почитатели на добрия
и кротъкъ дъдо Симеонъ по цели часове прекарватъ въ молитви надъ неговия скроменъ гробъ,
който се намира между гробовете на обикновени
те покойници.
Неговия скроменъ гробъ е станалъ истинско
свето место за поклонение и молитви.
* **
Варненската община, общинския съветъ, об
щинската управа и цълото гражданство, взеха участие въ погребението на дъдо Симеонъ по подобающъ и съответенъ съ последното му желание
за голяма скромность начинъ. Въ общинското
управление се получи отъ Св. Варненска и Преслав
ска Митрополия следното благодарственно писмо
№ 7841 отъ 13. XI. 1937 г. ,..
Господинъ Кмете,*
Отъ името на Варненския и Преславски епар
хийски духовенъ съветъ изказвамъ Вамъ, на по
читаемия общински съветъ и Варненското граж
данство сърдечна благодарности за отправените
ни пропити съ дълбока скръбь и искреность събо
лезнования по случай блаженната смъртьна обич
ния и всеобщоуважаванъ нашъ архипастиръ Не
гово Високопреосвещенство Митрополитъ Симеонъ.
Шестдесеть и петь годишното му светителствуване
въ Варненска и Преславска Епархия оставя дълбока
брезда и ще служи за назидание и примъръ на
всички обществени служители.
За Наместника на овдовелия Митрополитски
престолъ.
и. д. Протосингелъ Протойерей п. Г. Догановъ

При смъртния одъръ на ДЪ до Симеона
(Впечатления, мисли, настроения).
Искамъ да разкажа последните' дни на дъда
Симеона. Прекарахъ четири дни въ Варна, — тжжни и тревожни дни. Почувствахъ умора. Ще си
тръгвамъ вече за своя градъ. Влакътъ ще замине
къмъ три часа следъ обЪдъ. Имамъ време да се
видя съсзоя другарь и съученикъ свещеникъ Светославовъ, който служи- при старата църква „и».
Богородица".
Вековната църквичка е на половина въ земя
та. Иконостасътъ й е чудна резбарска изработка,
потъналъ въ злато и сребро. Вжтре е чисто, тихо,
полумрачно — мъсто за молитва. Не съмъ дохаждалъ тукъ три години. Прозира една нъжна грижа
за Божия домъ. Околовръсть църквата е обиколе
на съ с т и т и ц и' квадратни метра тротоаръ
отъ циментени плочки. Редица отъ зелени елхи то
ку до вратитъ и цълата западна страна на цър
квата бързатъ да се качватъ на горе и даоставятъ
въ нозетъ си покрива на старата църквичка. Фонтанътъ е готозъ да пустне своитъ" радостни струй
ки. Тихъ кварталъ. Единъ приятенъ земенъ и Ьожи кжтъ. Въ двора о. Иорданъ приготвилъ вече и
гължбарника. Той мечтае да развжди стотици
гължби. „И тъ- ще бждатъ кротки и Д Р У » п б " " ; Т
говори той, - Ще кацатъ^по раменете и Р«четЪ
на посетители^." Отецъ Иорданъ мечтае да пре
несе Веницанската знаменита църква . Св.Марко
съ нейния голъмъ площадъ и нейните гължби въ
този крайморски кжтъ на българската земя,
Тукъ е и отецъ Икономовъ. Ние съдаме вънъ

подъ топлото слънце, на пейката и говоримъ. Ми
слите ни се връщатъ къмъ дъдо Симеона. Разго
варяме увлечено й предъ насъ току се изправя
единъ отъ племеницитъ на дЪда Симеона, варнен
ски жителъ, възрастенъ мжжъ съ свой домъ и челядъ, но израстналъ при дъда Симеона." Този го
сподинъ започна да разказва съвсемъ пръсни спо
мени и впечатления отъ последните дни на чичо
си, говори, а глъсътъ му се дави. Между другото
ни разказа:
— Умре владиката. Другитв владици го из
миха, изчистиха и започнаха да го обличатъ. Дъдо
Михаилъ заповяда да се махнатъ старите, вече
износени панталони на стареца и да му се обуять
новит-в. Потърсихме ги, — нъма ги. Отключи дъ
до Михаилъ скриновете, зътърси самъ, засуети се,
— н%ма ги. — Ио какъ може да му нъма новигв
панталони? Язъ зная положително, че той имаше
нови панталони отъ хубавъ черенъ платъ, почти
необличани. Е, да, всички знаемъ това, но — пан
талоните ги нъма. Фактъ свършенъ. Примирихме
се и решихме . . . не знаехме какво да решимъ.
Да еж откраднати? Какъ ще откраднатъ горъ изъ
вжтрешнигЬ стаи облеклото на владиката! НавлЬкохме му вехтитБ панталони и се свърши.
Завърши племянйкъть своитъ думи и си за
мина убитъ отъ скръбь за своя чичо. Тогава отецъ
Иорданъ ни каза:
— Т-БЗИ панталони азъ ги.взехъ.

Стр.

16.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Ние и двамата останехме съ отворени уста
въ п°чуда.
— Какво казвашъ ти? Ти лудъ ли си?!
— Не. Работата ето каква е. Това не знае
никой, не знае го и Зрфирко (името на племяника), не знае го и Д-БДО Михаилъ. Следъ ДНИГБ, ко
гато д-вдо Симеонъ ходи да освещава моста меж
ду езерото и морето и заболи, една жена дойде
при мене отчаяна. Момчето й постжпило въ Тър
говската гимназия, но тя била съвсемъ бедна, вдо
вица, нямала пари да. направи формено облекло
на сина си и сега него ще го изпждятъ, защото
ходи съ неформени и износени дрехи. Училищната
наредба е много строга. Ходила тукъ — тамъ, ид
ва и при мене. —- Но за това тръбватъ най-мал
ко 1000 лева, - — казвамъ й азъ, — отъ кжде да
взема толкова пари?
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И ми вржчи сто лева, за да поправятъ панта
лоните и да. ги приспособятъ за момчето. Л Т Б
бъха дълги. Ще има и за куртка на младия четвъртокласникъ. . . .
Какъ ти се вижда, читателю? Кой, колко хо
ра постжпватъ така въ свъта? Дъ\цо Симеонъ цЪлъ
животъ е помагалъ на беднитв. Той живъ съвсемъ
скромно, средствата, който поради високото му
положение, получаваше, минаваха покрай него, за
да отидатъ у другигБ хора, а той си оставаше съ
въхтото расо, съ скромната софра, никога нераздъляна съ сиренето, лука или ръпата, трезвенъ,
умъренъ монахъ. Остави ти, какво е останало
следъ него и кой ще го вземе: Кажи той какво
взе за себе си, докато б ъ живъ, той какъ изпол
зува земнигв блага, които бъха въ изобилие око
ло него.
* *

— Лзъ ще отида при Д-БДО Симеона. Той ще

ми каже накво да направя. И жената отиде къмъ
митрополията разплакана.
^
На другия день, разказва о. Иорданъ, ме ви
ка владиката, горе при себе си въ работната стая.
Вече беше боленъ, едва седи на краката си.
— Дохожда казва, при мене тази и тази же
на. Ти я знаешъ. момчето й нъма дрехи да ходи
на учивище.
Той стана, бавно повлече смачканитъ като
чехли пантофи на краката си, отиде въ спалнята
си стая, тропа, шумъ- и току иде и носи нъщо
увито.
— На, вземи това и го предай на тази жена.
Тръгнахъ азъ. Излъзохъ изъ вратата. Разгъвамъ да видя какво е. Хубави, нови, дълги, много
дълги панталони. Неговитв нови панталони. Нали
той беше високъ.
— Чакай, чакай, — развика се владиката
следъ мене, — чакай! вземи гвзи пари, та да ги
поправятъ.

•

*

Отецъ Икономовъ ми разказа:
— Дъдо Симеонъ почина въ сжбота, единъ
часа по об-вдъ. Привечерь, следъ като ковчегътъ,
б е готовъ, се събраха градските свещеници да го.
пренесатъ въ катедралата. Струпалъ се бЪше вече
много народъ. ВСЕКИ иска да виДи стареца. Долу,
при входната врата, една жена съ две деца въ ржка, силно напира да види умръ\пия владика и да
цълунатъд%цата й.и тя ржката му.
— Чакай, казвамъ, — отстрани се. Не може!
— Какъ не може? — ми отговаря сърдито
тя. Вчера неможе, днесъ не може. Ч е той н е е.
в а ш ъ ! И ние искаме да го видимъ.
Чувашъ ли? Дъдо Симеонъ не е нашъ, на
поповегв, на владиците, на църковницитв — дЪдо
Симеонъ е общъ д на всички, на народа, на цълия
народъ.
, **' „••,•'..'
.•.•: .^...г--^-^^^---**^"*"
Да, народътъ знаеше \това, чувствуваше го,
затова го и оплаква

Протойерей: Д. Попвасилевъ.

Отъ ранна
младость
до дълбо
ки стари
ни.
Митрополитъ Сижеонъ
като иеромонахъ въ 1873 год.

Последенъ портретъ

той умрб, но въчно ще жвв*е въ ношнтб дчшн!
До се помолимъ зо него!

, Печатница* „Варненска. Поща"

