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RETRATO DA CENA:

A ENTREVISTA

Fui recebida pelo  Dr. Haralan Popov no templo de sua antiga

igreja. Dr. Popov foi ao meu encontro andando bem devagar,

creio que devido à avançada idade. Seus olhos pareciam

percorrer por todo o espaço. Ele estava visivelmente

emocionado, afinal foi a primeira vez em vinte e seis anos que

lhe foi permitido retornar à Bulgária. 

NOME: Dr. Haralan Popov

 

NATURAL: Krasno Gradiste 

 

PAÍS DE ORIGEM: Bulgária

 

IDADE: 81 anos

 

PROFISSÃO: Pastor

 

ESPOSA: Rute Popov

 

PAÍS DE ORIGEM: Suécia

 

FILHOS: Rode e Paul Popov

 

ARQUIVO PESSOAL DA JORNALISTA ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

DADOS DO ENTREVISTADO:



A ENTREVISTA

GRAVAÇÃO EM VÍDEO

 

SRTA FARINA: Meu nome é Anastásia Farina. Sou jornalista do

Sofie Jornal. Nós viemos entrevistá-lo. Lembra?

POPOV: Você é cristã, Srta Farina?

SRTA FARINA: Não. Não sou.

POPOV: E você está sozinha?

SRTA FARINA: Sim. É apenas uma cobertura simples, acredito

que não precisaremos de mais ninguém.

POPOV: Interessante. Você disse que não é cristã e que veio

sozinha para cá. No entanto, você usou o plural ao dizer que

veio me entrevistar. Isso foi bem interessante. Por que você

disse isso?

SRTA FARINA: Não sei. Acho que por força do hábito. Uma força

de expressão. Por que o senhor achou isso tão interessante, Sr.

Popov?

POPOV: Mateus 28:20. Sabe o que está escrito?

SRTA FARINA: Não, mas acho que o Sr. me dirá.

POPOV: Os discípulos haviam recebido a notícia, por parte de

Maria e Marta, de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Que

notícia curiosa, não acha? Depois que os Onze voltam à

Galileia e sobem a montanha, eles enxergam o Mestre e se

prostram. Jesus então se aproxima e diz o que está escrito no

versículo 20 de Mateus 28: e eis que eu estou convosco todos os

dias, até a consumação dos séculos. Amém. Desde então, nós

cristãos, não estamos mais sozinhos nem por um minuto sequer.

Não faz mais sentido usar o singular, entende? Isso é, ou não é

interessante?

SRTA FARINA: Muito bonito também.

POPOV: Bem, Sta Farina...

SRTA FARINA: Por favor, me chame de Anastásia.

POPOV: Muito bem, Anastásia, você é mais cristã do que

imagina.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

Mateus 28:20

versículo 20 de Mateus 28: E eis que eu estou convosco todos os

dias, até a consumação dos séculos.



A CONVERSÃO

POPOV: (Quando terminei o curso na escola da aldeia, fui para

Ruse, uma cidade grande às margens do rio Danúbio, em busca

de trabalho. Em Ruse, eu conheci somente duas pessoas,

curiosamente com nomes bem parecidos: Christo.

Christo tinha um emprego na área de saneamento e morava no

local de trabalho, que concordou em dividir comigo.)

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

CHRISTO: Aí está você. Popov, quero que você vá comigo à minha

Igreja Batista.

POPOV: Já falei Christo. Eu não acredito nessas coisas. Sou

ateu.

CHRISTO: Qual é?! Vai ficar fazendo o que aqui? Não aguento

mais ver você dentro dessa casa.

POPOV: Não sei. Acho que vou continuar procurando algum

emprego. Essa onda de desemprego está me matando. Além do

mais, você fala como se ir à igreja fosse o melhor programa do

mundo. Rapaz, já fui a missa ortodoxa, sei como é. O líder

pregando em íngua eslava, o coro cantando em latim e por ai

vai.

CHRISTO: Acho que vai se surpreender com essa igreja.

Igreja Batista.

            Rapaz, já fui à missa ortodoxa, sei como é. O líder

pregando em língua eslava, o coro cantando em latim e por

aí vai.

POPOV: (De fato, tudo lá era diferente! O culto era realizado na

minha língua. Em vez dos cânticos monótonos da missa

ortodoxa, ouvi belos hinos, cantados nas melodias de Bach e

Beethoven. Todos podiam cantar juntos. Ali, naquela igreja

Batista, conheci a segunda e mais maravilhosa pessoa: Jesus

Cristo. Reconheci a mão do Senhor sobre a minha vida. Aceitei

o meu chamado, entrei para o seminário e em 1929, de volta à

Bulgária, havia me tornado o pastor da maior igreja

protestante do meu país.)



A CONVERSÃO

 

ARQUIVO PESSOAL DA JORNALISTA ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

ARQUIVO EM VÍDEO:

NOTAS DA ENTREVISTADORA:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Conversão

Popov se converteu ao Cristianismo no conturbado período da

Grande Depressão. Os governos comunistas temiam que as igrejas

organizadas constituíssem redes sociais e políticas autônomas

com relação ao Estado. A fé religiosa era com frequência

identificada com o apoio às sociedades autoritárias que existiam

na Europa Oriental. A religião não foi proibida – o custo político

era demasiado alto – mas sofreu uma série de restrições.
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O AVISO

Atenção Bulgária Capital urgente. Em nome da segurança

nacional declaramos ilegal a presença de igrejas e demais

centros religiosos não cadastrados em nosso território. Tais

locais têm servido de centros de espionagem a favor do

Imperialismo e seus líderes traidores da pátria. Bulgária

urgentíssimo, declaramos que tais líderes devem ser detidos

imediatamente para serem devidamente interrogados. Que a

nação prevaleça.

 

ARQUIVO DO SISTEMA NACIONAL DE RÁDIO

DATA:  JULHO DE 1947

ÁUDIO TRANSMITIDO PELO SISTEMA DE RÁDIO BÚLGARO.

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Aviso
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A MULHER DO INSPETOR

GRAVAÇÃO EM VÍDEO

 

TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DA PRISIONEIRA IVANKA

BORISOV

DATA:  JANEIRO DE 1949

IVANKA: Você não está bem. Vejo pelo seu semblante. Me diga, o

que houve?

VELTCHO: Venha cá. Sente-se aqui. Quando aceitei esse cargo

eu sabia que teria de fazer algumas coisas. Coisas que não

concordo. Algumas que sequer entendo. Mas eu o aceitei porque

acredito em uma Bulgária melhor. 

IVANKA: Por que você está dizendo isso?

VELTCHO: Veja como estava esse país. Mergulhado na miséria,

na corrupção e no desemprego. Tudo graças a um governo que só

pensa em beneficiar uma elite nacional. Como podemos estar

tão próximos da Rússia e vivermos uma realidade tão

diferente?

IVANKA: Mas a que preço? Sabe bem que pensamos diferente a esse

respeito.

VELTCHO: Não me diga isso! Sabe que não gosto que fale assim.

Que não admito ser desrespeitado em minha casa.

VELTCHO: O que quero dizer é que... As coisas serão diferentes

agora. Antes tínhamos de resolver questões mais urgentes.

Política. Fortalecimento de poder. Por isso deixávamos

algumas coisas  passarem, mas agora podemos olhar mais

cuidadosamente detalhes que são ameaçadores da ordem.

IVANKA: Eu não estou entendendo. O que você está tentando me

dizer?

VELTCHO: Sei que é afeiçoada aos cristãos. Que mantém um

relacionamento próximo dos membros da igreja protestante,

mas você precisará se afastar por algum tempo.

IVANKA: Por quê? O que isso tem a ver com seu trabalho?

 



 

VELTCHO: Acreditamos que os cultos têm servido como pretexto

para fluxo de informação para o estrangeiro. Na semana

passada mesmo houve um batismo em massa no Mar Negro e

soubemos que alguns desses jovens já estavam de viagem

marcada para os Estados Unidos da América.

IVANKA: Isso é ridículo. Eu estava lá. Esses jovens batizados

estavam indo para o seminário. São homens de Deus. Que oram,

inclusive, por um governo justo.

VELTCHO: Deus. Não seja ridícula! O governo é laico. Justiça é

se manter longe desses devaneios. Deus não existe. A religião

é um câncer.

IVANKA: Não confunda laicidade com ateísmo. Sua descrença em

Deus não te faz mais justo, apenas...

VELTCHO: Apenas o que? Esses pensamentos que queremos evitar.

Não vê que isso é o melhor para todos?

IVANKA: Para todos? Não. Para alguns.

VELTCHO: Tem razão. Mas não se preocupe. Você é diferente

deles. Nós somos diferentes deles.

IVANKA: Mas...

VELTCHO: Chega!

Ivanka! Chega! Quero você longe desses cristãos. Você sempre

foi uma mulher sensata. Liberal, mas sempre sensata. Não

passarei o vexame de ter alguém subversivo dentro de minha

própria casa. Chega!

IVANKA: Vocês estão errados.

A MULHER DO INSPETOR

TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DA PRISIONEIRA IVANKA

BORISOV

DATA:  JANEIRO DE 1949



O PREGADOR

 

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

DATA:  JULHO DE 1948

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Pregação

RUTE: Então é isso que você é!

POPOV: O que você disse?

RUTE: Um espião.

POPOV: Bem, o que você acha de estar casada com um instrumento

do Imperialismo?

RUTE: Não faz bem o meu estilo. E além do mais, depois de uma

pregação como essa, acho um pouco difícil acreditarem que

você seja algo desse tipo.

POPOV: Eles estão nos chamando de corruptos, Rute. Quatorze

líderes e eu fomos citados publicamente. É claro que é mais

fácil nos transformar em traidores do que em mártires

cristãos.

RUTE: Olhe para mim. Nunca nos disseram que seria fácil.

Simples talvez, mas nunca fácil. Eu me casei com um servo do

Senhor. Esse é você. Um homem corajoso, bondoso e um pouco

atrasado. Vamos, ainda preciso fazer o almoço, as crianças

estão esperando.

https://www.ciadeartesmc16.com/arquivopopov
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RUTE: (Por volta de quatro horas da madrugada, três homens

estranhos - dois civis e um com uniforme militar -  começaram

a bater insistentemente na porta de nossa casa.) 

POPOV: Já vai... já vai.

RUTE: Quem será a essa hora?

HOMEM: Viemos para revistar a sua casa.

RUTE: (Procuraram por toda a parte, durante três horas.) 

HOMEM: Preciso que o senhor me acompanhe.

RUTE: Não. Vocês não podem fazer isso.

POPOV: Posso saber do que estou sendo acusado?

HOMEM: Será apenas um rápido interrogatório.

RUTE: Isso é mesmo necessário? Ele não está resistindo. Não

precisam algemá-lo.

SEQUESTRADO EM CASA

DATA:  JULHO DE 1948

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

 



POPOV: Rute, por favor, vá ver as crianças.

RUTE: Eu quero ir com você.

POPOV: Não. Vá ver as crianças. Eu te amo.

RUTE: (Enquanto o empurravam algemado para fora de casa,

nossa filha Rode, acordou e veio correndo para sala. Chorando

ela gritava: "Estão levando o papai!" Jamais esquecerei esse

som. Logo após, me ajoelhei e orei ao Senhor.)

RUTE: Senhor, nós sabíamos que esse momento chegaria. Por

favor, acompanhe Haralan. Nos socorra nesse momento. O que

será de Rode e Paul sem o pai. Me ajude.

SEQUESTRADO EM CASA

DATA:  JULHO DE 1948

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Sequestrado

https://www.ciadeartesmc16.com/arquivopopov
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SEQUESTRADO EM CASA

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

DATA:  JULHO DE 1948

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Ajuda

RUTE: (O coração de Rode estava desolado, e apesar de todas as

minhas promessas, ela não se consolava. Acho que, de algum

modo, ela sabia, à maneira peculiar de uma criança, que não

veria seu pai novamente. Durante tudo aquilo meu filho Paul

dormia, e Haralan sequer teve a oportunidade de dizer-lhe

adeus. Mais tarde, recebi a visita da esposa do Pastor

Manoloff, que me informou que seu marido também havia sido

levado.)

https://www.ciadeartesmc16.com/arquivopopov
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O INTERROGATÓRIO

 

RELATÓRIO DE CAMPO DO INSPETOR VELTCHO

DATA:  JULHO DE 1948

VELTCHO: (Recebemos o prisioneiro Popov em nossa sala de

interrogatórios. O mesmo chegou acompanhado por um dos

militares que realizaram a prisão.) 

VELTCHO: Você sabe qual a diferença entre a milícia e a

polícia?

POPOV: Não, não sei. Nunca me interessei por essas questões

policiais.

VELTCHO: Não brinque comigo, prisioneiro Popov. Fique de pé,

olhando para a parede e não se mova!

VELTCHO: (Continuei a fazer-lhe a mesma pergunta, das oito

horas da noite até à meia-noite, estando ele rigidamente de

pé. A cada cinco ou dez minutos a pergunta era repetida.)

VELTCHO: Você sabe qual a diferença entre a milícia e a

polícia?

POPOV: Eu não sei. Eu não sei. Já disse.

VELTCHO: Nós lhe ensinaremos uma lição! Levante os braços e

não mova um músculo! Vou lhe dizer a diferença entre a

milícia e a polícia. A polícia é empregada para resguardar os

interesses dos capitalistas ricos, e a milícia cuida dos

interesses do povo trabalhador e honesto. Agora me diga

exatamente porque está aqui.

POPOV: Hoje, dois homens foram até a minha casa e me trouxeram

até aqui.

VELTCHO: Não. Você sabe porque está aqui.

POPOV: Mas não tenho certeza.

VELTCHO: Agora eu vou embora. Já você, fique de pé até pela

manhã, quando chegarei para ouvir sua resposta; então veremos

se você ainda se mostrará esperto.



O INTERROGATÓRIO

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Os interrogatórios duravam a noite inteira e

continuaram por semanas. O método era sempre o mesmo. Logo

que escurecia, eu era levado para sala de interrogatórios  e

tinha de ficar de pé a exatamente vinte centímetros da parede.

Até que um dia...)

VELTCHO: Popov, saia daí! Você foi transferido.

POPOV: (Transferido? Eu sequer havia sido julgado. Seguimos

pela rua principal de Sofia; e em apenas alguns minutos,

chegamos a um grande edifício branco. Era o quartel-general

da DS – A temida Polícia Secreta.)

VELTCHO: Bem-vindo à Casa Branca, prisioneiro Popov.

Abandonai toda a esperança, vós que aqui entreis.

POPOV: Dante. Que apropriado!

VELTCHO: Popov, e eu lhe aviso que, se quiser ver novamente

sua esposa, terá de fazer exatamente o que eu lhe disser.

POPOV: Mas o que eu fiz?

VELTCHO: Você precisa reprovar seus crimes. Se confessar isso,

será muito mais fácil para você. O Governo do Povo é muito

clemente, e perdoaremos todos os seus crimes. Sabemos que você

é uma pessoa boa, mas terá de conformar-se a nós e à nova

sociedade que estamos erigindo.

POPOV: Terá de conformar-se a nós?!

VELTCHO: Se você se recusar a obedecer-me, estará cometendo o

pior erro da sua vida; e só se lamentará. Nós não estamos

brincando.

POPOV: O povo da Bulgária me conhece. Eles saberão a

verdadeira razão pela qual vocês estão fazendo isso.

VELTCHO: Ah! Eu posso ver. Você gostaria não é? Se tornar um

mártir? Você não é um mártir religioso. Nunca será. Você será

uma desgraça aos poucos cristãos que restarem. 



O INTERROGATÓRIO

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

VELTCHO: Podem Começar.

POPOV: (Esse comando dado  pelo Sr. Inspetor, fez com que dois

militares entrassem na sala de interrogação e começassem

minha tortura.)

MILITAR:  De pé. Vire para a parede e levante os braços.

POPOV: (Essa parede era totalmente branca e mais uma vez eu

estava acerca de vinte centímetros dela.)



A TORTURA

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

MILITAR: Não se mova um centímetro.

POPOV: (Recebi o primeiro golpe de muitos que viriam.)

MILITAR: Não feche os olhos por um momento sequer.

POPOV: (Recebi mais violência. A cada ordem, um golpe era dado.)

MILITAR: Não divida seu peso numa perna por vez. Não mova um

músculo!

POPOV: (Após alguns minutos, meus olhos estavam queimando.)

MILITAR: Fale-me sobre suas atividades como espião!

POPOV: Sou pastor. Tenho trabalhado para Cristo durante toda a

minha vida. Nunca espionei.

MILITAR: Conte-me como espionava para os americanos.

POPOV: Sou pastor. Tenho trabalhado para Cristo durante toda a

minha vida. Nunca espionei.

MILITAR: Diga a verdade.



A TORTURA

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Interrogatorio

POPOV: (No primeiro dia: Já não sentia minhas pernas;

No segundo dia: a fome era avassaladora;

No terceiro dia: Meus olhos queimavam;

No quarto dia: Eu sentia uma profunda sede;

No quinto dia: Eu via o rosto de Rute... Rode e Paul;

No décimo dia: Eu estava à beira de um colapso.

No final, pelo reflexo da janela, consegui ver meu rosto. Eu

era um monstro. Uma figura horrível.)
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RUTE E IVANKA

 

RUTE: (Eu estava voltando para casa, após o trabalho quando

encontrei Ivanka.)

IVANKA: Rute! Rute! Espere.

RUTE: Minha amiga. Eu estou com pressa. Acabo de voltar da

Igreja de Angel Dinoff. Eu estava limpando o salão em dias

alternados. Mas agora preciso buscar as crianças.

IVANKA: Eu sei. Eu sei. Mas preciso lhe entregar algo.

RUTE: Do que se trata?

IVANKA: Venha aqui.

(Ivanka retirou um envelope pardo de um de seus livros com

uma boa quantia em dinheiro.)

IVANKA: Tome. Isso é seu.

RUTE: Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Ivanka, Hoje mesmo

orei ao Senhor de joelhos. Não temos mais dinheiro. Haralan já

está há mais de seis meses na prisão e chegamos ao final de

nossos recursos. Quem enviou esse dinheiro?

IVANKA: Fale baixo. Um pastor do Norte recolheu entre a

comunidade e enviou a você e a esposa de Cherneff.

RUTE: Louvado seja o Senhor! Hoje mesmo Paul e Rode estavam

chorando de fome.

IVANKA: Fale baixo. Nesse mesmo dia em que recolheu o

dinheiro, esse pastor foi abordado na rua onde lhe

perguntaram: Quem lhe deu permissão para recolher dinheiro

para as famílias dos prisioneiros? Portanto, não estamos

seguras.

RUTE: Agora entendo porque o pastor Dinoff me demitiu hoje.

Isso tem se espalhado por todo o canto. Me preocupa a

possibilidade de meus familiares não saberem a verdade e

acreditarem em toda essa farsa. 

IVANKA: Venha, vamos até sua casa. Lá falaremos melhor.

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

DATA:  JANEIRO DE 1949



IVANKA BORISOV

 

TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DA PRISIONEIRA IVANKA

BORISOV

DATA:  JANEIRO DE 1949

IVANKA: (Eu estava voltando de um encontro com uma amiga,

quando fui abordada por um oficial.)

MILITAR: O que a senhora está fazendo a essa hora pela rua? Não

percebe que é arriscado andar por aí sem a presença de um

homem? Não queremos que nenhum subversivo lhe faça alguma

atrocidade. Queremos? 

IVANKA: Não se preocupe. Eu já estava de saída.

MILITAR: Posso saber o que há nos envelopes?

IVANKA: Desculpe, senhor. De que o senhor está falando?

MILITAR: Os envelopes que estão em sua bolsa. Me entregue, por

favor.

IVANKA: Isso é mesmo necessário?

MILITAR: Soubemos da existência de alguns indivíduos que têm

tentado compartilhar informações de prisioneiros ou

entregar dinheiro para financiar ações ilegais no país.

IVANKA: Eu não faria isso.

MILITAR: Não?

IVANKA: Claro que não. Você sabe quem eu sou? Sou a esposa de...

MILITAR: Sabemos muito bem quem a senhora é, senhora Ivanka.

Assim como sabemos que a senhora que lhe acompanhava mais

cedo é a esposa do prisioneiro Popov. Agora me dê os envelopes

com dinheiro. Você vai se arrepender disso. Nem mesmo seu

marido será capaz de livrá-la dessa situação.



 

 

A LUTA FINAL

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Tortura

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Eu estava sentado em uma cadeira escrevendo em um

bloco de papel. O Inspetor chegou e bateu na mesa.)

INSPETOR: O que é isso?

POPOV: Estou fazendo exatamente o que me mandaram.

Escrevendo com detalhes a minha vida lá fora.

INSPETOR: Você acha que somos idiotas, Popov. Essas páginas

estão repletas de pregações e passagens bíblicas.

POPOV: (Ali estava eu, em uma prisão comunista, usando papel e

tinta comunistas para contar aos comunistas o que me fora

ensinado da Palavra de Deus. Eles me pediram todos os

detalhes. Eu lhes dava todos os detalhes.)

INSPETOR: Já estou farto de você!

POPOV: (Logo após essas palavras, dois militares entraram na

sala e começaram a me espancar.)

 

POPOV: (Até hoje não sei o que aconteceu. Eu não era mais um ser

humano, e sim um gravador, que rodava tudo o que me pediam

para repetir.)

INSPETOR: Você é um espião de primeira categoria.

POPOV: Sim

INSPETOR: Finalmente. É disso que eu gosto em você. Espere até

que o advogado chegue e faça com que ele repita tudo

novamente.

POPOV: (E foi assim, que nós, quinze líderes religiosos

búlgaros, nos tornamos espiões.)
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A SENTENÇA

Ouvidas as testemunhas e de acordo com a confissão do réu, o

tribunal de Sofia, benevolentemente, declara: O pastor Vasil

Ziapkoff, representante das Igrejas Evangélicas Unidas; O

pastor Janko Ivanoff, representante auxiliar das Igrejas

Evangélicas Unidas; O pastor Georgi Chermeff, presidente-

auxiliar das Igrejas Evangélicas Unidas; Nickola Michailoff,

Presidente das Igrejas Evangélicas Unidas; CONDENADOS à

prisão perpétua e confisco dos bens pelo Estado. 

O pastor Haralan Popov e demais membros do Supremo Concílio

das Igrejas Evangélicas Unidas, CONDENADOS a 15 anos de

prisão.

Extra! Extra!

Pastores

espiões são

condenados à

prisão!

ARQUIVO DO JORNAL DE SOFIA

DATA:  JANEIRO DE 1949

ÁUDIO DA SENTENÇA EMITIDA PELO

TRIBUNAL DE SOFIA:

MANCHETE DO JORNAL LOCAL:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Sentença
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ESPIÃO

RUTE: (Encontrei Haralan completamente imóvel, sentado em

uma cadeira. Era como se ele não estivesse ali. Então eu me

aproximei e o chamei pelo nome.)

RUTE: Haralan. Olhe pra mim. Sou eu, Rute. 

RUTE: (Foi como se ele houvesse despertado de um sono

profundo.) 

RUTE: Acalme-se. Acalme-se. Está tudo bem. Eu estou aqui. 

POPOV: O que eu fiz!

RUTE: Calma. Vai ficar tudo bem. (para os militares) – O que

vocês fizeram com ele? Veja! Seu corpo está todo inchado. 

RUTE: (Haralan levou o dedo nos meus lábios, pedindo silêncio.

Entendi que ele queria me proteger.)

POPOV: Minhas roupas estão um pouco apertadas. Se você puder

me enviar calças mais frouxas, será ótimo.

RUTE: (Entendi que não deveria falar sobre o assunto.)

RUTE: Claro. Vou providenciar.

 

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

DATA:  JANEIRO DE 1949



ESPIÃO

 

POPOV: Você está vendo o que ganhou por ter se casado comigo?

Talvez fosse melhor se você tivesse ficado na Suécia. Eu só te

trouxe sofrimento.

RUTE: Não, o meu lugar é junto de você.

POPOV: Um fraco... Traidor... Espião?

RUTE: Olhe pra mim. Nunca nos disseram que seria fácil.

Simples talvez, mas nunca fácil. Lembra?

POPOV: Oh, Deus!

RUTE: Eu me casei com um servo do Senhor. Esse é você. Um

homem corajoso, bondoso e um pouco atrasado. Agora se

recomponha, porque Deus quer fazer algo com você por aqui.

Nós vamos ficar bem.

RELATOS DA ESPOSA DO DR. POPOV: RUTE POPOV

DATA:  JANEIRO DE 1949



A MORTE DE IVANKA BORISOV

 

TRANSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO FINAL DA PRISIONEIRA

IVANKA BORISOV

DATA:  JULHO DE 1949

A prisioneira Ivanka Borisov, sentenciada à morte pelo crime

de traição, receberá hoje sua sentença. São estas as suas

últimas palavras:

 

IVANKA: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à

morte por amor de Jesus. Cri, por isso falei; nós cremos, por

isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou a Cristo

nos ressuscitará também por Jesus. Em tudo somos atribulados,

mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.

Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não

destruídos; Porque tudo isto é por amor a vocês.



AS PAREDES DA PRISÃO FALAM

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Quantas narrativas de bravura humana, desespero e

sonhos despedaçados pude ver nessas paredes e de incontáveis

outras prisões, durante treze anos. Mas uma das mensagens que

ali encontrei me chamou a atenção: Dum spiro spero – Enquanto

eu respirar, esperarei. Eu os conhecia. De certa forma, eu os

amava. Havia esperança naquelas paredes. Então comecei a

escrever ali, a Palavra de Deus. As paredes que foram erguidas

para aprisionar, agora podiam libertar o homem. Conhecereis a

verdade e a verdade vos libertará. Se eles tiveram esperança,

Senhor. Eu também que conheço a verdadeira esperança.)

TSONY: Parecem um diário, não é? Oi. Meu nome é Tsony. É bom

estar com mais alguém aqui. Mesmo nessas circunstâncias.

POPOV: Haralan.

TSONY: Eu chamo essas paredes de diário dos condenados. Vejo

que você gostou dessa passagem. É latim, não é? Enquanto eu

viver, esperarei.

POPOV: Respirar. Enquanto eu respirar... Spiro é respirar.

TSONY: Ah, sim! Não fique tão próximo das paredes. Elas estão

repletas de percevejos e outros insetos. Assim como a cama, o

chão... Acho que eles colocam propositalmente. Ali é nosso

banheiro. Eles esvaziam a latrina uma vez por semana, mas às

vezes, esquecem.

POPOV: Então acho que temos trabalho pela frente. Venha, me

ajude a arrumar essa bagunça. Acho que ficaremos aqui por um

bom tempo.

TSONY: Estou com medo. Eu sou inocente. Nunca me disseram o

porquê de eu estar aqui. Eu vou morrer aqui?

POPOV: Existe esperança. Única e verdadeira, e ela ultrapassa

as paredes dessa prisão.

 



 

AS PAREDES DA PRISÃO FALAM

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Durante os cinco meses em que ficamos naquela cela, eu

falei de Jesus para Tsony. Até que um dia...)

TSONY: Pastor, ore por mim!

POPOV: Deus, aqui está meu amigo e irmão Tsony. Ele quer se

apresentar ao Senhor.

TSONY: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida para o

Senhor. Eu me arrependo de todos os meus erros e quero que o

Senhor governe a minha vida. Em nome de Jesus, Amém.

POPOV:  (Senti-me mais livre naquela cela do que já me sentira

do lado de fora. Livre do mundo, de todas as suas pressões e

anseios, senti uma proximidade com Deus como nunca antes

sentira em meus dias atarefados. Entendi ali, naquela cela, o

porquê de estar passando por tudo aquilo.)



NATAL NA PRISÃO

 

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Freira

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Após minha condenação fomos transferidos para a Ilha

de Persin, às margens do Rio Danúbio, uma espécie de campo de

concentração. Éramos obrigados a trabalhar por horas em

campos de trigo e milho, ou construindo departamentos da

prisão, que mais tarde seriam usados para intensificar nossas

torturas. Durante uma de minhas atividades, eu estava

atravessando madeira em uma balsa quando a mesma virou. Eu

estava fraco, não conseguia nadar mais, então clamei: Senhor,

me ajude mais uma vez! O Senhor é a minha força.

Milagrosamente, consegui chegar à outra margem do rio, onde

funcionava a ala feminina da prisão. Eu estava lutando contra

a lama, quando a vi.)

FREIRA: Me deixe te ajudar.
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CÂMARA DA MORTE

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Persin

POPOV: (Na Ilha de Persin, eu fazia parte da brigada de

punição, com vários outros presos. Durante semanas cavamos

uma espécie de prisão subterrânea. Um buraco no chão, onde

mais tarde fomos jogados.)

PRISIONEIRO 311: Para de falar e continua cavando.

POPOV: (Ali só havia uma pequena escotilha de onde recebíamos

o alimento.)

CARCEREIRO: Comida!

TODOS: Pega, pega, pega.

PRISIONEIRO 311: Olha! Um feijão!

POPOV: (Parece que alguém deixou escapar um pequeno caroço de

feijão. E nós celebramos juntos pela benção dada ao nosso

amigo. Nós estávamos amontoados naquele buraco. A

superlotação era um problema. Então decidimos que seria

preciso um rodízio. Enquanto uns deitavam para dormir, os

outros permaneciam de pé. Mas de uma coisa não dava pra

escapar: o calor.)

PRISIONEIRO 432: Que calor! Meu Deus, que sede!

POPOV: (De vez em quando um desmaiava.)

PRISIONEIRO 311: Socorre aqui! Ele desmaiou.

POPOV: (Nós ficamos naquele buraco por nove meses, saindo

apenas para continuarmos nosso trabalho forçado.)
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PEQUENAS PRISÕES

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

POPOV: (Após o período da câmara da morte, fomos transferidos

para uma pequena cela, onde tínhamos exatos sessenta

centímetros para dormir.)

PRISIONEIRO 311: Pessoal, preciso de um pouco mais de espaço

para dormir. Será que conseguimos providenciar isso?

PRISIONEIRO 432: Claro. Que tal cada um ceder dez centímetros

de seu espaço para ele?

POPOV: (Assim vivíamos, tentando ao máximo ajudar uns aos

outros. Quem sabe assim continuaríamos a nos sentir humanos?

Dormíamos em paralelo. Assim, se alguém precisasse se virar a

noite...)

PRISIONEIRO 311: Preciso me virar.

POPOV: (Então todos acordavam e tinham que se virar também.)

 



A BÍBLIA

POPOV: (Em uma dessas noites na pequena cela em que fomos

colocados, vi um dos companheiros de cela com um pequeno Novo

Testamento nas mãos.) Amigo, onde você encontrou esse livro?

PRISIONEIRO 311: Quando fui transferido do quartel para cá,

encontrei-o em uma lata de lixo. 

POPOV: Me dê esse livro, por favor.

PRISIONEIRO 311: Não. Eu estou lendo.

POPOV: Eu sei que você o está usando para fazer cigarros.

PRISIONEIRO 311: Cigarros?

POPOV: Me dê o livro. Eu lhe dou todo o dinheiro que tenho. – (A

essa altura podíamos receber dinheiro de nossa família, que

nos permitia comprar algum alimento na cantina da prisão.)

PRISIONEIRO 311: Opa, Pastor, já que o senhor o quer tanto,

pode ficar com ele. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Bíblia
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TELÉGRAFO DA PRISÃO

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

ARQUIVO EM VÍDEO:

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Telégrafo

POPOV: (Com meu Novo Testamento, senti-me renovado para

pregar na prisão. Para isso, decidi usar o telégrafo dos

presos. Algo simples que existia em quase todos os campos de

concentração. Era algo como um rude código morse. Uma

pancada leve na parede indicava a letra A. Duas pancadas

leves, B. E assim por diante. Imagina o trabalho que dava para

dizer qualquer coisa com a letra V.)

POPOV: Qual é o seu nome?

MITSHEV: Mitshev.

POPOV: Há quanto tempo você está aí?

MITSHEV: Três semanas.

POPOV: Você é cristão?

MITSHEV: Não.

POPOV: Você já ouviu que Cristo morreu por nossos pecados?

MITSHEV: Só na missa ortodoxa, quando menino.

POPOV: Quero te dizer o que Cristo pode fazer por você. -

POPOV: (Durante três dias seguidos, preguei para Mitshev.)

MITSHEV: Pastor, eu estou pronto para crer em Jesus. Ore por

mim. Quero receber a Cristo.

POPOV: Se ajoelhe aí em sua cela. Senhor receba a Mitshev em

seus braços. Fale com ele Mitshev.

MITSHEV: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e entrego

minha vida a ti. Pastor, muito obrigado. Eu entreguei minha

vida a Cristo.
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FIM DO PESADELO

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

INSPETOR: Popov. Levante-se e se vista. Você foi solto.

POPOV: Solto?

INSPETOR: Não agradeça a mim. Por mim, você apodreceria aqui

dentro.

POPOV: (Fiquei sem acreditar no que estava acontecendo.

Olhava para o Inspetor sem acreditar no que estava ouvindo.)

INSPETOR: Não olhe para mim. Eu odeio vocês. Vocês me tiraram

ela. Ande, vista-se logo. 

POPOV: (Ele, de forma brusca, me jogou minhas antigas roupas. )

INSPETOR: Ela cedeu às ideologias de vocês. Deixou o

pensamento crítico de lado e passou a acreditar nesse conto de

fadas. Vocês a tiraram de mim. Ela morreu por ajudar vocês. Por

tentar ser um de vocês.

POPOV: (Tentei abraçá-lo, mas recebi um tapa que quase me

derrubou.)

INSPETOR: Não. Não ouse tentar isso comigo.

POPOV: (E esta foi a última vez que o vi.)



POPOV: (E foi assim que cheguei ao final dos meus treze anos de

aprisionamento com minha fé intacta e mais forte do que antes.

Tive a imensa alegria de saber que, em cada prisão e cada

pavilhão de celas em que permaneci, pude levar homens a

Cristo. Ele estava lá, em incontáveis celas, nos trechos

bíblicos que escrevi e no consolo aos corações de cada um de

nós. Não me considero um herói ou um mártir. Comigo, carrego o

peso do fim da juventude. Eu fora preso como um pastor jovem,

no vigor dos anos. Saí da prisão com o corpo encurvado e a

saúde debilitada. Mas sempre levarei em minha memória o fato

de que homens que nunca vi com meus próprios olhos estavam

servindo a Cristo. Por isso, pensei, enquanto cruzava os muros

brancos daquele prédio sem sequer olhar para trás: Sim, valeu

a pena passar por tudo isso. Porque nós cristãos colocamos

nossa mão no arado e temos uma missão. Nós colocamos a mão no

arado e não desistiremos, até que todos saibam.)

O FIM DA ENTREVISTA

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988



O FIM DA ENTREVISTA

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANASTÁSIA FARINA

DATA:  OUTUBRO DE 1988

SRTA FARINA: E como é para o senhor estar de volta a sua igreja

de origem, 26 anos após sua libertação?

POPOV: Tenho pra mim que, de certa forma, nunca deixei esse

lugar. Sou pastor. Minha vida é no púlpito. Seja ele onde for.

SRTA FARINA: Bem, vou deixá-lo sozinho agora... Bem, não

sozinho. Vou deixá-lo com Ele.

POPOV: Espere, Anastásia.

SRTA FARINA: (Popov retirou um Novo Testamento do bolso e me

entregou. Com um sorriso no rosto, ele olhou em meus olhos e

disse...)

POPOV: Eu carrego uma sempre comigo. Essa é sua agora.

SRTA FARINA: (Deixei o templo daquela antiga igreja com meu

coração aquecido. As palavras do Dr. Haralan Popov me tocaram

de uma forma sobrenatural. Como ele mesmo me disse em vários

momentos dessa entrevista: A luz de Deus brilha mais

intensamente em meio às trevas.)



O Pastor Haralan Popov foi solto

em 25 de Setembro de 1961 e se uniu

a sua família na Suécia um ano

depois. Popov fundou a

organização Door Of Hope

(http://www.dohi.org), focada na

distribuição de Bíblias e na

defesa do direito à liberdade

religiosa. Tendo ele mesmo

enviado dezenas de Bíblias

através da cortina de ferro.

Após 26 anos, Haralan Popov foi

autorizado a retornar à Bulgária

para enfim visitar sua igreja. Ele

faleceu logo após essa visita.

DR. HARALAN POPOV

Acesse:

ciadeartesmc16.com/popovfile

Senha: Popov
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ARQUIVO POPOV

Texto Teatral Ilustrado baseado na biografia 

do Dr.  Haralan Popov "TORTURADO POR SUA FÉ",  oitava 

edição em português publicada pela Editora Fiel,  

traduzida do original "TORTURED FOR HIS FAITH"  

Copyright Haralan Popov.
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