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„В България се строят нови и нови православни 
храмове като крепости на православния български 
дух в прослава на Светата и Единосъщна Троица 
Отца и Сина и Светия Дух!“ 
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РАЗПЯТИЕ. ИКОНА ОТ БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР. 
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СТРАЖ НАД ИВАЙЛОВГРАД.              /Вж на стр. 32!/ 
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Кръст в Балкана 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

Жители на село Меляне 

вдигнаха 6-метрово 
Разпятие в планината над 

Лопушанския манастир. 
 
Горещ 
летен ден. 
От най-
горещите. 
Рано 
сутринта 
от Меляне 
нагоре  
към 

Балкана поема весела, шумна и 
шарена група хора. Всички са 
от селото.  
Има много малки деца и малко 
по-големи, има млади и по-
стари. Възрастните носят в 
ръцете си вода и тежки торби, а 
на гърба са нарамили раници. 
Младо момче е преметнало на 
слабите си рамене резачка, мъж 

е подхванал дълга алуминиева стълба. Вървят към планината с бодри викове и 
спират за кратки почивки. 
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Трудният планински 
преход е първи за  
2-годишната София и  
4-годишното й братче 
Илиян, които смело 
крачат с родителите си 
Петя и Петър. Повечето 
от тези хора не са 
запалени планинари, 
макар и да обожават 
Балкана. Те са хора с 
мисия – да вдигнат 
кръст. Кръстът ще е от 
обикновени дървени 

греди, но от възможно най-дългите и най-дебелите, така че ще се вижда от далеч. 
Идеята е на Петър. Висок, силен, красив мъж с руси чупливи коси и сини очи. На 
31 години, със заразителна енергия и ентусиазъм. Дни по-рано с ентусиасти като 
него намерили мястото за разпятието, разчистили клони и храсти, изнесли 
материалите и излели основите. Било е тежко, 19-годишният Слави се шегува, че 
резачката, която носи, е най-лекият товар, с който се катери към върха...  

Целта им е да изпълнят мисията си непосредствено преди 1 август, когато 
православната църква 
отбелязва изнасянето на 
Кръста Господен.  
И когато вдигнат дървеното 
Разпятие, да извикат игумена на 
Лопушанския манастир да го освети. 
Той вече е дал благословия за 
инициативата им. 
Групата вече е стигнала до мястото. 
Мъжете успяват да напаснат по-
дългата дървена греда в металната 
основа още от първия път. Петър се 
качва на стълбата с по-късата, 
вклинява я и я подсигурява с метален 

болт. След него се качва Слави, за да укрепи конструкцията. Кръстът е готов. От 
мястото се вижда връх Ком, язовир Огоста и Врачанският Балкан, а при добро 
време – и река Дунав. Гледката е невероятна, но все пак: защо е това усилие? 
Харчове за материали, преходи по труден терен, жега, умора... 
 "Който и да се качи тук, накъдето и да се обърне, може да направи отново 

връзката с Бога."  …Повече нищо не ги 
питам. "  /Рени ХРИСТОВА, в. „МОНТ-ПРЕС” ~ 
/Снимки: Петър Петров. 
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 Хра м „Св .Пророк И л ия ” с . Див л я , 1865 година. 
 

 
 

 

 

 

След пожар 

през1993- 
та/, който 
спрял току 

пред двора 
на черквата, 

всяка година 
на Успение 
Богородично 

в село Дивля 
правят 

благодарст- 
вен молебен 
и курбан. 
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… Но Дивля помни и друг пожар. В края на турското робство, за да 

предотвратят нападение на черкези, дивлянчани запалили оратници (на 
Сирни заговезни въртят факли, изработени от дървена щипка, 

наблъскана със слама), та черкезите, като видят огньовете, да си 
помислят, че други са ги изпреварили и да се откажат! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
В храма 

 
 
 

 
 
 

„ Ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, 
то колко ли голяма  ще  е тъмнината?” /Мат. 6:19-23 

 

През 1864 година Костадин Божилов и баща му Тодор Божилов*/ 

даряват имот за построяване на черквата, училището и игрището. 

Техни внучка и правнучка са сред ктиторите на този брой /вж. стр. 32/ 
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СПОРЕД 

ВЯРВАЩИ  ОТ 

ОКОЛНОСТТА 

ТОЗИ КРЪСТ 

ОТ БЯЛ 

КАМЪК   

Е СПРЯЛ 

ЗАД ХЪЛМА 

ОГРОМНИЯ 

ПОЖАР ПРЕЗ 

АВГУСТ, 2018. 

-------------. 
Кръстът на 
Каннисто*/ 
лежи на 
стръмен 
склон на 
хълма над 
неговия стар 
дом, 
разположен 
непосредств 
ено на север 
от Сонома 
Нighway*/ 

и на изток 
от пътя за 
Калистога**/ 

Видим от 
километри, 
Кръста е 
възприеман 
от мнозина 
като 
природна 
забележител 
ност. 
През 1981 

Каннисто иска разрешение от собственика на терена да създаде 
кръста, който се извисява на 215 м над долината. / На север от 

Сан Франциско. 

---------------------------------------------------------------------------. 

**/ Ветеран от боевете на Втората Световна война, 

Каннисто създаде големия Кръст/38.7 на 20. м/в почит към 

Иисус Христос и другарите си войни, паднали в боя, които 
не се завърнаха вкъщи…Познаваме хора, които казват: 
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"Това е моят природен храм", някои се прекръстват всеки 

път като зърнат Кръста...“ Каннисто се уволнява от Армията 
като подполковник. Жилав, бивш планинар катерач, той 

събира едри камъни, някои по 40 кг, и ги разполага в 
прецизно очертан кръст около 8.5 м. висок. След като 

оглежда кръста от различни гледни точки, Каннисто 
разбира, че размерът е много малък и започва отново, 
пренасяйки тонове скали, за да го увеличи до сегашните му 

размери. По-късно Каннисто белосва/боядисва в бяло 
близо 3,000-те камъка. 

 

 

 
 

        Статията е от The Press Democrat ,местният вестник, 

от 20 Януари, 2016, "Арно Каннисто, пазителят на Кръста върху 

склона на хълма при Санта Роза": 

„Арно Каннисто, създателят и пазителят на Кръста върху хълма 
над северо-източните части на града, кръст от белосани камъни, 

почитан и харесван вече 35 години, почина тази сряда на 97 г.“ 
-----------------------------------------------------------------------------. 

***/ Сонома и Калистога са градове в Калифорния на 

север от Сан Франциско. 
/ държавна магистрала в Калифорния, в посока изток-запад от State 
Route 116 в окръг Sonoma до State Route 49, северно от Сан Андреас. 
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Тропар 

Подражаващ в нрава на 
ревнителя Илия  
и последвал правите 
пътеки на Кръстителя, 
отче Антоние,  
си бил жител на 
пустинята и си 
утвърдил вселената с 
твоите молитви.  
Затова моли Христа 
Бога да се спасят 
нашите души. 

 

 

Кондак 

Отхвърлил житейската мълва, си преминал безмълвно житие  
и по всякакъв начин си подражавал на Кръстителя, 
преподобни: с него те почитаме, началниче на отците Антоние. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Кръстът над селището  
Фай дела Паганела, 

Италия. 
----------------------------. 
<<< Снимката   
на този Кръст  ни изпрати  
Цветана Божурина *. 
 
 

--------------------------------------------------------. 

*/Три пъти шампионка      
на България и три пъти 
шампионка на Италия  
по волейбол. 

 

---------------------------------. 

Faidella paganella / Фай 
дела Паганела, Италия. 

                                      >>> 
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ЦЪРКВАТА НА АСЕНОВАТА КРЕПОСТ 

 

 

АСЕНОВАТА КРЕПОСТ 
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СТЕНИТЕ НА АСЕНОВАТА КРЕПОСТ 

 

 
 

Снимките на 12, 13 стр. са от www.bulgariatravel.org 
 

 

http://www.bulgariatravel.org/
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През V-IV в. пр. Хр. траките изграждат върху недостъпната 
скала военно укрепление. 
Минават няколко столетия, но крепостта, многократно 

щурмувана и опожарявана, продължава да стои все така 
невъзмутимо изправена. 
През ранното Средновековие Източните Родопи са вече в 
пределите на първата Българска държава, а крепостните 
стени, надвесени над скалния рид, охраняват териториите й 
от чужди нашественици >>> 
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АСЕНОВАТА /Асеновградската/ крепост. 
През 13 век, след като разширява територията на България до три 

морета – Бяло, Черно и Адриатическо, цар Иван Асен II достроява 
крепостта и я  увековечава с осемредов надпис на старобългарски 
език, поставен над входа й. Издълбаното върху скалата послание 

става причина крепостта да бъде наречена Асенова, а близкият 
съвременен град – Асеновград. 
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Приблизително от 
тази епоха датира 

и съвременният 
й облик. 

Надписът гласи: 
“В лето 6739 (1231 
година), индикт 4, 

от Бога 
въздигнатий цар 

Асен на българи, 
гърци и други 
страни, постави 

Алекси севаста 
и изгради 

този град.” 
 

 

 

 

 
 

Най-голямата забележителност в крепостта, определено е църквата, 
която се извисява над скалите – “Света Богородица Петричка”, 
построена през XIII век. Тя е двуетажна, като първият етаж най- 

вероятно е служел за склад, а същинската църква се е помещавала на 
втория етаж. Църквата е отворена за посещения, като вътре са 

запазени малка част от стенописите. Интересното за нея е, че макар и 
крепостта да е била разрушена по време на Османското нашествие, 
църквата си остава почти непокътната до 20 век, когато е напълно 

реставрирана и осветена. Това е първата църква в източно 
православния свят , в която се появява кула. 

По това време в подножието им се обособяват две села, които по- 
късно образуват заедно с крепостта средновековния град 

Стенимахос. 
То отбранявало прохода, свързващ териториите на древна Тракия с 

Беломорието. Близо хилядолетие по-късно, по време на големите 
славянски нашествия, император Юстиниян пък издига тук висока 

крепост с цел да спре вражеските набези.Обвеяна от ветрове и 
легенди Асеновата крепост стои изправена, като страж в предверието 

на планината. Някога е имала стратегическа роля за отбраната на 
българските земи от чужди нашественици. Днес е сред най- 

посещаваните ни средновековни паметници. 
/от Уикипедия, свободната енциклопедия/ 
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<<<ЦЪРКВАТА „СВ. БОГОРОДИЦА 

ПЕТРИЧКА“, АСЕНОВГРАД. 

Храмът отвътре~ 
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Безспорно една 
от най-големите 

забележителности 
и със сигурност 
символ 
на крепостта 
е църквата. 
Тя е построена 
през XIII век 
и е двуетажна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Първият етаж най-вероятно е служел за склад, а същинската църква 
е била на втория етаж.  Най-впечатляваща е архитектурата на 
църквата с нейната фасада. Със стенописите, част от които са се 
запазили и до днес, църквата е един от блестящите примери за 
средновековна архитектурна и изобразителна школа. През 1991 
година “Св. Богородица Петричка” е била напълно реставрирана и до 
момента изпълнява функцията си на православен храм. 
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~ Бачковски манастир „Успение на Пресвета Богородица” 

БАЧКОВСКИ МАНАСТИР 

Съществуват различни мнения за времето на изграждане на 

този забележителен паметника на църковната архитектура. 
Доайените на българската наука Никола Мавродинов и Кръстю 

Миятев отнасят издигането на сградата към XII в. Според 
Виолета Димова строителният метод, планът и архитектурният 

стил на църквата са причислени към първата половина на XIV 
в. А изтъкнатият наш изкуствовед Лиляна Мавродинова датира 
живописта на храма в средата или третата четвърт на XIV в. 

 

 



20 
 

 

 
 

 

 

За датирането на паметника не е за подценяване и доводът, 
както ще се види по-долу, свързан с някои характерни 

архитектурни особености на сградата, които не се срещат нито 
в Солун, нито в Цариград, нито някъде в Гърция., а са 
свойствени за старобългарската архитектура през XIII в. 

Относно предназначението на църквата, изхождащо нейната 
функционалност, напоследък си пробива път и мнението, че 

освен за храм тя е използвана и за наблюдателница и 
камбанария. Това мнение е напълно основателно, защото е 

било нужно камбана да подканя населението от съседното 
селище Петрич*/ за молитва и макар там да е имало църкви, 

най-нормално е било тази чест да се е падала по право на най- 
важната църква, а именно тази в крепостта, строена вероятно 
по заповед на цар Иван Асен. **/ Още повече, че 

наблюдателни- цата идеално пасва за тази цел. 
Арх. Стоилов изказва хипотезата, че съчетанието на църквата с 

кулата-камбанария е направена заради малкото места за 
сгради в крепостта. 

Старинната църква устоява на историческите напрежения и 

удари, докато не е била частично засегната (куполът над 
наоса) от земетресението през 1904 г. Впоследствие е 
възстановена в автентичния си вид от арх. Рашенов през 1936 

година. Независимо от липсата на категоричен отговор за  
 времето на издигането ѝ, самият факт, че църквата 

  „Св. Богородица Петричка“ се е съхранила през вековете в 
оригиналния  си вид почти непокътната 

/от “Свети места svetimesta.com “Свети места”/ 
 

------------------------------------------------------------------------. 

        */ Петричка идва от „πέτρα“~„камък“/ 

 
 

 

 

**/След успението на Св. Иван Рилски /946/   
нашите царе турят пред името си Иван: 
Цар Иван Владислав (1015 – 1018) 
Цар Иван Асен I (1190-1195), 

Цар Иван Асен II (1218-1224) 

Цар Иван Александър, 
Цар Иван Шишман, 
Цар Иван Страцимир ~ 

~ за успех и  в  прослава на Бога! 
 
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_II
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Бачковския манастир „Успение на Пресвета Богородица” 

  . 
Имало е и спор за принадлежността на храма и затова някои смятат, 

че той е част от комплекса на Бачковския манастир  
---------------------------------------------------------------------------. 
Бачковският манастир е мястото, където най-вероятно е заточен 

последният патриарх на Втората българска държава – Св.Патриарх 

Евтимий. Тук той е приел и кончината на благословения си живот. 
Българският книжовник от първата половина на ХVв., Константин 
Костенечки, посещава манастира, воден от желанието да се учи от 

най-видния книжовник и духовник на Втората българска държава, но 
не го заварва между живите. Намира неговия ученик Андрей или 

Андроник. Очевидно Патриарх Евтимий е продължил книжовните и 
духовните си трудове и в Бачковския манастир. Още повече, че от 



22 
 

 

края на ХІV и началото на ХVв. в обителта има и българи монаси,       

и е имало кой да приеме и продължи Евтимиевата традиция. За 
съжаление времето и историческите премеждия не пожалват 

манастирската книжнина и ценности и сега данните, с които 
разполагаме, са твърде оскъдни. 

Началото на ХVІІ в. е времето, когато на Бачковския манастир е 
вдъхнат нов живот, обителта е основно обновена при игумените Матей 

и Партений. Препостроени са из основи съборният манастирски храм 
„Успение на Пресвета Богородица”, манастирската изба, трапезария и 

метохът в Асеновград. От средата на ХVІІв. е и последното писмено 
свидетелство за наличието на грузински монаси в манастира – 
иерусалимският патриарх Доситей посещава обителта в 1669 г. 

и оставя приписка в манастирския устав, отбелязвайки, че 
„манастирът е на грузините”. С възстановяването си в 

седемнадесети век, Бачковският манастир окончателно губи 
останките от църковна самостоятелност и става ставропигия на 

Цариградската патриаршия. Игумените се назначават от Фенер, често 
пъти са гърци и така гръцкото присъствие в манастира нараства, 

което не минава без съпротивата на българските монаси. 
Българските монаси, независимо от затрудненото си положение, не 
пропускат да подкрепят възрожденското просветно дело. В тефтерите 

е отбелязана помощта им за първото пловдивско българско училище 
„Св. св. Кирил и Методий”. Първата половина на ХІХв. манастирът е 

разширен с втори двор, за нуждите на нарасналото, след реформите 
поклонничество. В 1836г. е построена в него третата манастирска 

черква „св.Никола”, изписана по-късно от Захари Зограф.
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 СВЕТИ НАУМ~Изглед от езерото /Охридъ, IX век. 

. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ---. 

 Македонска православна църква - Охридска 

архиепископия, Дебърско-Кичевска Архиерейско 
наместничество  

  
 

 

Манастирът е построен през 893-900 година от свети Наум Охридски, 
най-младият от първите ученици на свети Кирил и Методий,[3] със 
съдействието на българските владетели Борис и Симеон. След като 
прекратява учителската си дейност, през 900 година Наум 
Охридски се оттегля в този манастир. След смъртта му на 23 
декември 910 година манастирската църква, първоначално носеща 
името „Свети Архангели“, започва да бъде наричана с неговото име. 
В нея се съхраняват и мощите на Свети Наум Охридски. 
Манастирът е с типичната византийска архитектура. Манастирската 
църква е кръстокуполна и изграждането й протича на няколко етапа 
между IX век и XIV век. По двата си притвора тя прилича на 
охридската църква „Света Богородица Перивлепта“. След пожар 
през 1711 година е поставен нов иконостас, зографисан от 
йеромонах Константин.  
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Вляво от входа е изобразен като ктитор на храма „Михаил, архонт на 
България“. Надписите на всички икони и стенописи са на гръцки 
език. В средата на XIX век игуменът грък Дионисий изгаря 
славянските книги в манастира.[4] 

 
Манастирът 
“Свети Наум“ 
на южния 
бряг на 
Охридското 
езеро. 
<<< 
 
Манастирът е 
преустройван 
неколкократно. 
Така през 
втората 

половина на XVII век игуменът Гавриил изгражда болница.  
Надписът над входа е от 1806 година и гласи: 
„ Изписа се този честен храм на преподобния и богоносен отец 
наш чудотворец Наум, с иждивението и надзора на 
всепреподобния катигумен господин Стефан от Пловдив, нов ктитор, 
през дните на всесветейшия митрополит на Преспа господин 
Калиник, и с помощта на хаджи господин Яков и епитропа на 
свещения този манастир господин Йоан Гавриил. От ръката на Търпо 
Зограф, син на Константин Зограф от Корча, в година 1806, 
септември 6. 
 В 1811 година са пристроени покрити тераси. В 1845 година 
манастирът е засегнат от пожар, а през 1870 година изгаря напълно, 
с изключение на църквата, и сегашните манастирски сгради са 
изградени след това. По това време в манастира вече не пребивават 
монаси. През 1873 година той преминава под управлението на 
гръцката църковна община в Охрид. През Възраждането в деня на 
Свети Наум, в манастира се е провеждал панаир.[6] 
След завладяването на Охридско от Сърбия в 1912 година, край 
манастира е построена кралска резиденция и новата църква „Свети 
Иван Владимир“.    В миналото манастирът „Свети Наум“ притежава 
значителна собственост, в резултат на многобройни дарения. Така в 
средата на XIX век той разполага с 8 хиляди овце и доходите от 
селата Любанища, Поян и Стение. 
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Ман. „Св. Климент и Пантелеймон“ .ОХРИДЪ. след    ремонта! 
 
 

 
Манастир-
ският 
комплекс 
„Свети 
Климент и 
Пантелей-

мон“                              
  / по време 
на  ремонта/ 

~  едно от 
най-старите  

и популярни 
светилища  

в нашата 
история. 
Манастирът е 

изграден по инициатива на Свети Климент Охридски и лично 
поръчение на княз Борис I Покръстител. Археологически проучвания 
показват, че на мястото на църквата на манастира е имало голяма 
раннохристиянска петкорабна базилика, за която няма запазена 
информация. Според средновековното житие на Климент Охридски в 
886 година княз Борис I изпраща в Охрид светеца със задача да 
подготви свещеници, владеещи писмения български език, за да замени 
един ден гръцкия език в богослужението с български. Климент 
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пристига в Охрид заедно с новоназначения областен управител Домета, 
на когото е заповядано да изпълнява всички искания на Климент. Княз 
Борис I подарява на просветителя и три болярски къщи в областта. В 
новоизградения манастир, посветен на Свети Пантелеймон, Климент 
Охридски обучил до 893 година близо три хиляди и петстотин 
свещеници. По-късно просветителската дейност в манастира е поета от 
друг от учениците на Св. св. Кирил и Методий - Свети Наум. Когато в 
916 година Климент умира, той е погребан именно тук.  /Уикипедия/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

Храм  “Св. Възнесение”~Крепостта  Царевец,  В. Търново. 

Архитектурно-музейният резерват „Царевец” е един от най-
посещаваните туристически обекти България. Разположен е 

на хълма Царевец, който се намира в старата част на град 
Велико Търново. През 1185 г.Търново е провъзгласено за 

столица на Второто българско царство. 
Хълмът е обитаван още от III хил. пр. Хр. През V-VII в. н.е. тук 
се е намирал най-големият град на Византийската империя в 
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провинция Долна Мизия – Зикидева. 

През IX в. тук възниква старобългарско селище, което бързо 
се разраства. Изграждането на крепостната стена, която е 
запазена и до днес, започва през XII в. Стената е с дължина 

1100 м, дебела на места до 3,40 м и висока над 10 м. 
Крепостта е имала три входа, които се виждат и днес. 

Главният вход, който е бил отбраняван от кули, е разположен 
от запад. Вторият вход е т. нар. Малка порта (Асеновата) и се 

намира на северозападната крепостна стена. Третият вход – 
Френкхисарската порта, е в югоизточния край на крепостта и 

се охранявал от бойна кула. Тази кула е известна като 
Балдуиновата кула, на името на латинския император Балдуин 
Фландърски, пленен в битката при Одрин през 1205 г. от цар 

Калоян. Легендата разказва, че след битката Балдуин бил 
затворен в тази кула, където по-късно умира. 

В централната част на крепостта е разположен дворцовият 
комплекс – няколко постройки, обградени от вътрешна 

каменна стена, две бойни кули и два входа.  
Включва тронна зала, дворцова църква и царски покои. 

 
Черквата  
~Св.Йоан 
Канео~ 
е уникално 

живописно 
видение. 

Тя е 
изящно 
разположе-

на на една 
крайбреж-

на скала 
над 

охридското 
езерото, 

западно  
от Канео - 
стар рибар-

ски квартал на Охрид, на който е кръстена. /предполага се, че е от 
края на ХIII или от началото на ХIV век. Била е манастирска черква, но 

манастирът е бил разрушен през време на османското владичество. 
Самата черква е запустяла през ХVII век. Тя има кръстокуполна основа 

с вписан кръг. Долната част на черквата е градена с необработен 
камък, но е украсена с хоризонтални редове от бигор и тухли. По 

източната фасада и купола се забелязва керамопластична украса. По 
всичките осем страни на купола са поставени ъглести фронтони. За 
фреските  може да се съди само по оцелелите фрагменти. 
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Асеновград. „Света Богородица Петричка“ 
 

 
 

 

 

„Света 

Богородица 
Петричка“ ~ 

Асеновград. 
~Интериор >>> 
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Асеновата крепост~ „Света Богородица Петричка“ 
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<<< 

КРЪСТЪТ 
НАД 
ИВАЙЛОВ
ГРАД 
 

 
Християнският кръст над Ивайловград е висок 7.77м, колкото е 

бил Кръстът, на който бил разпнат Иисус Христос. Идеята е  
на кмета на общината. Символът на християнската вяра бе 

издигнат на 22 август, 2006 година и е дарение от строителната 
фирма "Монолит". За постамент служи стар военен бункер. 

Кръстът е метален, със светлоотразителна повърхност. Той ще 
пази ивайловградчани от беди. Символ е и на борбите и мъките 
на тази част от България за свобода и църковна независимост. 

 

 
Снимките  

на стр,стр. 
12,13,29,31  

са от www. 
Bulgariatravel.org 
 

КТИТОР НА БРОЯ СА 

РУМЕН И ЕЛЕНА МЛАДЖОВИ 

 

КНИЖКАТА  ИЗЛИЗА И С ПОДКРЕПАТА НА 

 Доц. АНГЕЛА ГУСИЙСКА И Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА 
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Самуиловата базилика „Свети Ахил“. 
 

На остров Свети Ахил са развалините на средновековния 
български град Преспа с базиликата „Свети Ахил“, в която в 

1965 година Николаос Муцопулос открива погребението 
на цар Самуил. 
Базиликата „Свети Ахил“ е в североизточната част на острова. 

Северно от нея е средновековната църква „Свети Георги“ от XV 
век, гробищна църква на село Ахил, разположено в 

северозападната част на острова. На юг от селото на останките 
на базиликата „Свети Апостоли“ от XI - XII век. В южната част 

на острова е храмът „Свети Димитър“ от XIV век, а в 
югоизточната му част, на хълма Калето е разположена 

църквата „Света Богородица Порфирная“ /средата на XVI век. 
-----------------------------------------------------------------------------. 

*/  ЗА ТОЗИ ОСТРОВ ПИШЕ ТАЛЕВ В ТЕТРАЛОГИЯТА СИ ЗА САМУИЛ - ТОЧНО 

ТАКА ГО ПРЕДСТАВЯ - КАТО ЛЮБИМОТО МУ МЯСТО.  ТОВА Е НЕОЧАКВАНА 
ИЛЮСТРАЦИЯ КЪМ ТОЗИ ТЕКСТ И СЕГА СЕ ЧУДЯ - ЩО ЗА НЕБРЕЖНО ИЗДАВАНЕ НА 
КНИГИ НА КЛАСИК - НЯМАШЕ ЛИ КОЙ ДА ДОБАВИ НЯКОЛКО СНИМКИ ПОНЕ. А 
РОМАНЪТ СИ Е КЛАСИЧЕСКА ИСТОРИЧЕСКА ПРОЗА.   / МОНИ~СИМЕОН ДИМИТРОВ/! 

 



34  

 

 

 
Остров Свети Ахил се издига в централната част на Малкото 
Преспанско езеро. На самия остров има малко селище, носещо името 

на острова и наброяващо 21 жители. Малкото Преспанско езеро се 
намира в западната част на географската област Македония. 

Понастоящем, по-голямата част от него е част от територията на 
Гърция, а малка част попада в пределите на Албания. 

 
Из Историята на остров Свети Ахил 

 
На остров Свети Ахил се е намирал средновековният български 
град Преспа. 

Връзката на остров Свети Ахил с българската история датира от края 
на 7-ми век, приблизително от времето, когато Аспаруховите българи 

преминават Дунава и се заселват на Балканския полуостров. По това 
време, един от братята на кан Аспарух – кан Кубер, се заселва в 

земите около двете Преспански езера и там основава друга българска 
държава – Куберова България, населявана от българи и славяни, 

подобно на Аспарухова България. При княз Борис Първи земите 
около Малкото Преспанско езеро са в границите на България. За 
утвърждаване на Християнството в новопокръстената българска 

държава, той построява 7 големи епископски храма в различни 
краища на България, един от които е базиликата на остров Свети 

Ахил. По това време – краят на 9-ти век, князът изпраща в този район 
големия български просветител, един от учениците на братята Кирил и 

Методий ~ Климент Охридски. 
Близо век по-късно, в края на 10-ти век, цар Самуил обновява 

основно базиликата и я превръща в патриаршеска. Той пренася от 
току-що превзетия от него град Лариса в базиликата мощите на Свети 
Ахил и от тогава насетне храмът, както и самият остров носят 

неговото име. В тази базилика Самуил е бил ръкоположен за 
български цар и пак там в нея е бил погребан заедно с част от своите 

ослепени от жестокия Василий Българоубиец воини. 
Някои историци смятат, че за известен период Преспа е била столица 

на България по Самуилово време. 
Преспа попада под византийска власт през 1018 година, а през 1073 

година базиликата и средновековния град са разрушени от германци и 
викинги.По времето на Втората Българско царство в продължение на 
половин век районът отново е част от България. 
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През 1887 година Христо Сисес (Χρήστος Σύσες) дарява 
собствения си дом за построяване на българска църква. 
Църквата е построена в началото на 1890-те в квартала 
Вароша, срещу гръцката митрополия и община, на 
съвременната улица „Василеос Георгиос“.[1]Към 1895 година 
в Лерин българската църковна община поддържа 
училищата и катедралата „Свети Панталеймон“.  
На 10 ноември 1910 година храмът е осветен тържествено в 
присъствието на митрополит Мелетий Велешки, 
архимандрит Никодим, други висши български духовници и 
всички свещеници от Леринска кааза. След 1913 година 
църквата е отнета от Българската екзархия. 
 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD)#cite_note-flo-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Посвещаваме на 90-годишнината  на писателя 
 АНТОН ДОНЧЕВ, роден на 14 септември, 1930.  
 

 

1(14) септември, 

индикт*/ – 
начало на 
Църковната  

нова година 
+++ 

/Иска ми се да вярвам, 
че не случайно е 

избрана датата 1/14 
септември за начало и 

на учебната година!/ 
 

 
На Днешния ден 30-годишният Иисус чете в синагогата 
ония редове от Стария завет, в които пророк Исаия  

/7-ми век. пр.Хр./ е предсказал това събитие... 
 

Ето как е предадено то от евангелист Лука: 
 

“ И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си, влезе 
един съботен ден в синагогата, и стана да чете. (16) 

Подадоха Му книгата на пророк Исаия и Той, като я разгъна, 
намери мястото, дето бе писано (17):  
“Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя 

на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца 
съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на 

слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените(18),  
да проповядвам благоприятната Господня година (19)”  

И като сгъна книгата, и я даде на слугата, седна; и очите на 
всички в синагогата бяха насочени в Него (20).  

И почна да им говори: Днес се изпълни това писание, което 
чухте.  всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на 
благодатните Му думи, които излизаха от устата Му: не е ли 

този Иосифовият син? /Лука, 4:16,17,18,19,20,21,22 / 
--------------------------------------------------------------------------------. 
 

Антон Дончев е роден на 14 септември /Кръстовден/, 1930 г. в Бургас.  
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….Родителите му са пощенски служители, семейството се мести от град в град 

и той не може да си спомни и да нарече свой 
роден дом нито едно жилище. Но опознава 
все нови селища – край морето, в равнините и 

в планината, и среща нови хора. Като юноша 
преживява бомбардировките на София и 

бягството на столичани. Когато бащата се 
пенсионира, семейството се установява във 
Велико Търново, столица на Второто 

българско царство, в столетна къща, паметник 
на културата. В нея баба Сребра, майка на 

майката на писателя, която не умее да чете и 
пише, от сутрин до вечер пее народни песни. 
(Баба Сребра е описана със собственото си 

име в романа „Време разделно“.) 
От дете Антон Дончев страда от силно 

късогледство, но до 12-годишна възраст не 
носи очила. Той живее в свой собствен, особен свят, потънал в мъгла, и търпи 
всекидневни неудобства и предизвикателства – от невъзможността да прочете 

в училище написаното върху черната дъска до обидата на приятелите, че не ги 
поздравява, а всъщност той не ги вижда и разпознава. Когато четенето му 

отваря вратите към нови пространства, в които зрението му се връща, той 
започва да чете с упоение – забравя да се храни за ужас на родителите си, 
притиска лице в стъклото на прозореца, за да гони последната светлина на 

залеза, и го счупва…. 
Той започва да пише стихове още щом научава буквите, но публикува първата 

си книга едва на 25 години, и то в съавторство. Пише научнофантастична 
повест на 12 години и съвременен роман – за своя живот и за съучениците си, 
на 15 години. 

Антон Дончев завършва гимназия във Велико Търново и право в Юридическия 
факултет на Софийския университет. Докато учи, работи по строежа на шосета 

и железопътни линии. Връща се при родителите си и работи само няколко 
месеца в Окръжния съд, но се отказва, обезкуражен от правосъдието. 
Първата самостоятелна книга на писателя бива отхвърлена от издателите като 

„художествено несъстоятелна“ и „поради липса на литературни качества“. 
Почти три години авторът, който живее в провинцията, трябва да пътува до 

издателството в София, затъва в дългове, разболява се и моли да прочетат 
книгата му. Когато романът „Сказание за времето на Самуила“ излиза, той 

получава наградата за най-добър роман на годината на Съюза на българските 

писатели. Досега от книгата – са продадени повече от 500 000 екземпляра. 
Оженва се за Евелина Троянска, международен майстор по шах, първенец на 
България. Ражда им се син Никола и двама внуци – Антон и Калин.  

Евелина умира през 2000 година. 
През 1963 г. Антон Дончев написва романа „Време разделно“. За почти 

петдесет години книгата има неустановен брой издания на български език – 
повече от 30 издания, в тираж от около 1 050 000 екземпляра, и е преведена 
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на повече от 30 езика. Обемът на отзивите за романа на български език и на 

чужди езици значително надминава страниците на книгата. 
След публикуването на „Време разделно“ в продължение на повече от 

двадесет години авторът работи с киното и телевизията, като се опитва да 
запознае зрителите по света с участието и дела на българите в решаването на 
световните проблеми. Той си сътрудничи с Карло Понти, Дино де 

Лаурентис, „Парамаунт“, Ай Си Ем, „Колумбия“ и „Сони пикчърз“, със 
световноизвестни продуценти, сценаристи и режисьори – италианци, 
американци, французи, немци и руснаци – при реализирането в големи 

международни филмови продукции на български теми. Българската 
кинематография и Българската телевизия подписват договори за филми по 
сценарии на Антон Дончев с италианската телевизия RAI, с френската FR3, с 
немската CDF и с десетки продуценти. Авторът пише сценарии със сценаристи 

и режисьори, които работят в студиата на Берлускони.  

НИТО ЕДИН от десетките сценарии, написани самостоятелно или в 
съавторство за световни кинопродукции, не се филмира. 

Тогавашните управници на България външно проявяват желание да си 
сътрудничат със Запада, но всъщност вземат решение да не допускат 

чужденци до българското кино и телевизия. Това не иска нито Българската 
кинематография, нито Държавна сигурност. 
През 1968 г. Генералният секретар на Обединените нации У Тан кани Антон 

Дончев на вечеря в Ню Йорк. Авторът не получава поканата. Същата година 

Ървинг Стоун 1/ предлага и номинира романа „Време разделно“ за 

наградата „Най-добър исторически роман, издаден в САЩ“. Със 
специално решение на журито романът е допуснат до конкурса, защото 

наградата се дава само на американски автори. Съюзът на българските 
писатели скрива поканата и авторът е принуден да откаже пътуването в Ню 
Йорк, „защото е зает в Европа“. Това довежда до разрив с американския му 

издател. Незнайно кой проваля отиването на автора в Лондон, за да присъства 
на премиерата на „Време разделно“. Българска делегация пристига в Рим, за 

да подпише договор за производството на филм по сценарий на Антон Дончев, 

но получава телеграма от правителството да се върне в София. „Подателят на  
телеграмата не е открит“. Ричард Бъртън иска да играе във филм по сценарий 

на Антон Дончев. Отказват му.( По онова време правата върху произведенията 
на българските управлява държавата!.) 
От 1968 г. Антон Дончев пише както многобройни варианти на сценария 

„Началото“ за основаването на Първото българско царство, така също и 
романа „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес“. Сценарият, за 

който има подписан договор за филм с „Парамаунт“, се реализира като 
театрален сериал в Българска телевизия, а романът излиза до 1953 година в 
четири тома и се продава в тираж около 890 000 екземпляра. 
През 1958 г. Антон Дончев издава романа си „Странният рицар на свещената 
книга“. Романът всъщност е преработка на сценария „Еретиците“, който 

съществува в различни варианти на пет езика, писани с участието на чужденци. 
Съществува и нелегално копие-плагиат на сценария в Холивуд със заглавието 
„Свещеният терор“, подписано от световноизвестен американски писател и 

сценарист. Има още един вариант плагиат с участието на известен 
американски режисьор. Романът в България има тираж няколко десетки хиляди 

екземпляра и преводи на десет езика. Той печели литературната награда 
„Балканика“ за най-добър роман на Балканите. 
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През 2008 г. Антон Дончев издава романа „Трите живота на Кракра“ в два 

тома – за невероятната петдесетгодишна битка на българите с ромеите в края 
на Х век. Романът е изчерпан с тираж 104 000 броя с мека подвързия и 10 000 

книги с твърди корици. 
Антон Дончев е автор на сценариите на няколко игрални филма и на 
сценариите на телевизионни сериали, три от които международни. Той е 

работил като редактор и сценарист в киното и телевизията – в България и 
чужбина. Написал е книги за деца, стотици разкази, репортажи и статии, 

преведени на десетки езици. Давал е многобройни интервюта за печата у нас и 
в чужбина, както и за български и чужди телевизии. За творчеството му са 
публикувани няколко книги и са заснети два документални филма. 

Издателство „Захари Стоянов“ издава събрани съчинения на Антон Дончев, от 
които вече са публикувани 12 тома. Авторът се е срещал със своите читатели в 

България повече от хиляда пъти, а в чужбина е имал стотина срещи. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

На снимката: Боян Болгар, Дамян Дамянов, Елисавета Багряна, 
ЪРВИНГ СТОУН и съпругата му; Васил Попов, Димитър Пантелеев, 

Дончо Цончев. /зад тях са Владимир Минков и Емил Симеонов / 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

На път за Гърция, да представи романа си „Гръцкото съкровище“, 
се отби в станцията на СБП, Златни пясъци. Тогава именно случаят 

ни срещна с автора на серията знаменити романи:“Морякът на 
кон“ /за Джек Лондон“/, “Страдание и възторг“/за 

Микеланджело/ “Жажда за живот”/за Ван Гог/, “Гръцкото 
съкровище” /за Хенри Шлиман/.  Васил Попов –ученик на 

Хемингуей и Фокнър, владеещ английски, участваше активно в 
разговора.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/Ървинг Стоун е създател на жанра биографичен роман.              

/Константин Еленков, Варна, авг, 1975. 
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РОМАНЪТ „ ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО” е написан 

през 1965-а. Творбата е създадена за 43 дни. 
Събитията, описани от Антон Дончев, са 

от 1666-та година на мястото, където е 
разположен гр. Якоруда. В Родопите, долината 

Елинденя, пристигат еничари, за да принудят 
българското население да приеме "правата 

вяра". Предвожда ги Караибрахим, роден по 
същите места, взет от турците още като дете. 
..Първенците се събират  

в конака. Заявяват на Караибрахим, че вярата 
си няма да дадат. Дошло е време разделно! 

---------------------------------------------------------------------. 

55 години от създаването на романа  
„ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО” от АНТОН ДОНЧЕВ 
--------------------------------------------------------------- 

*** 
ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ или ХРИСТОС И АПОСТОЛИТЕ ВЕЧЕРЯХА  
/Откъс/ 
„Черквата тънеше в полумрак. И в дъното, над портите 
на олтара, изплува като из мъгла Тайната вечеря. 
Избледняла, мека, сияеща. Не, имаше и друга 
светлина. Невидим прорез в лявата стена хвърляше 
пред стенописа завеса от светлина.  
Христос и апостолите вечеряха. Наистина вечеряха. 
Тесните прозорци, изписани зад гърба им, бяха 
отворени и светли – открити към света. Гледаха 
някъде извън черквата и от тях струеха лъчи. 
Истински прозорци. И хората около трапезата бяха 
живи, с овчарски дрехи и червени наметала и пред тях 
имаше хляб и лук. И Христос носеше червено овчарско 
наметало. Знаех, че в купите няма вино, а мляко. 
На другия ден Христос щеше да бъде разпнат. 
Апостолите щяха да се пръснат по света. Очакваха ги 
тегла и смърт. А всички ядяха съсредоточено, 
спокойно, вглъбени в себе си, и от прозорците зад тях 
извираше тиха светлина. Притворих бавно вратата, 
сякаш да не събудя някого. Сърцето ми беше 
изпълнено с мир.“ 
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 „Има една поразителна сцена 
в романа, при която Манол 
купува със своите сребърни 
чанове Петгласец като нова 
земя за своите хора.  
Манол припомня на бея, че под 
земята е съхранена крепост, 
строена от неговите бащи и деди. 
И там, долу,  
в недрата, сякаш продължава 
безмълвно и невидимо животът  
на една уж изчезнала 
цивилизация, като че ли тази 
подземна крепост  

на минало величие, достолепие и могъщество 
облъчва и зарежда през столетията Манол и 
неговите съселяни с енергията на националното 
устояване. Прави ги непобедими и непокорими.  
Във "Време разделно" във висша степен е 
изразено удивителното качество на Антон Дончев 
да показва движението на времето. Според него то 
не е линейно, не е еднопосочно.  
Античното светоусещане, духът на орфическите 
мистерии, магията на езичеството се преплитат по 
причудлив и фантастичен начин с духа на 
съвремието.  

             Реалното е отвъдно,  
             отвъдното е реално“                                            

 
/Иван Гранитски 

 

 

 
РЕДАКТОР И СЪСТАВИТЕЛ: КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ.     ISSN 1311-5146 
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*** 
 „…И тъй – записките на цар 

Лизимах, хиляда и петстотин 
години след като са написани, 
слизат като семе към сърцето 
на земята, за да чакат своето 
възкресение. В тях цар 
Лизимах говори повече за 
Александър Велики, отколкото 
за себе си. Правилно е –  
Луната-сянка да говори 

повече за Слънцето-светило. И аз, монахът Антоний, с правото 
на свободен човек, със своя мисъл и слово, син Божи, брат на 
всички, аз питам Слънцето и Луната: 
– Брате Александър и брате Лизимах, вие кои сте? 
Месии ли сте? 
Чувам глас. Той ми отговаря. Изповядва: 
– Не сме ние месии. 
Питам ги: 
– Кои сте? Пророци ли сте? 
Гласът отговаря: 
– Не сме. 
Събирам сили и настоявам: 
– Кои сте? Чакаме. Какво ще кажете за себе си? 
Гласът отговори. И рече: 
– Аз съм гласът на орача, който вика в пустинята, докато крачи 
в браздите на разораната целина. Аз викам: „Прави правете  
пътя на Господа! И зная – 
няма да дочакам сеяча“. 
– Царю Александре, царю 
Лизимах! Сега над 
разораната от вас пустиня 
се простира Царството 
Божие”. /стр.349/ 

--------------------------------------------. 
Акад. Антон Дончев подарява 

на Мирослав Боршош романа  
„Сянката на Александър 

Велики“, НДК, 26 Април, 2016 г. 
>>> 
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ВАСИЛ  ЛЕВСКИ - 184 ГОДИНИ 
 

 

 

 
 

              ЛЕВСКИ!... 

- в прегръдката на 
Виолета и Румен Замфирови 

------------------------------------------------------------. 

/Снимка Тошо Пейков/ 

 

Храм „Света Петка Самарджийска“ 
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ  
 

 
                     120 години от първото издание на "Под игото" 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -. 

“България, това е една райска градина, из която вървим мижешком, 
една обетована земя, в която живеем скудно”. 
 
*** 
“Само една велика вяра, неизвестна на нашето време, е способна 
да внуши подобно свръхчовешко мъжество и упорство” (За свети 
Иван Рилски) 
 
*** 
 “Поклонниците на свети Ивана, които едно време посрещахме, 
като че идват от Амерка, разказваха ни само за обителта на великия 
пустинник, но нищо за пустинята. Те помнеха чудесата на рилския 
чудотворец, но бяха пропуснали да видят чудесата на Бога – самата 
Рила.” 
 
  ...И мен огромна смути тревога: 
   В тоя миг, помня, усетих Бога! 
                \Иван Вазов \ 
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ИВАН ВАЗОВ ~170 ГОДИНИ 

Родих се в Сопот на 1850 

година. 

Свърших трикласното 

училище там; следвах на 

1867 година в четвърти 

клас на Пловдивската 

гимназия. По-горе не 

отидох… Чрез постоянно и 

безсистемно четене книги 

довърших - тъй да се рече 

- моето самообразование. 

Но в него останаха големи 

празнини… 

Записах стихове - 

зачиракувах в поезията - 

от 18-та си година. От 20-

годишната ми възраст се 

захвана периода на моите 

безконечни скитания из странство, имайки два неотлъчни другаря: бедността 

и вдъхновението. Нуждата и съдбата ме развождаха цели 25 години из 

Румъния, Турция, Русия, Гърция, Швейцария, Франция, Италия и пр., винаги 

сиромах, винаги богат със звучни рими и песни. 

От 1895 година, по-честит от Скитника евреин - аз видях края на моите 

странствания, познах вече мирен живот в София. 

Но пак не патасах… творческият демон постоянно ми нашепваше: "Работи!"  

И аз работих и изливах съдържанието на моята душа в песен. Дадох всичко 

добро, каквото можах да дам на отечеството. Малко бе, но толкова имах. 

През моя дълъг писателски живот имах и радости, и страдания. Първите 

бяха къси, скоропреходни, вторите бяха по-големи: аз понесох неизчислими 

удари, изтърпях болежки на честолюбието и на вярата ми. 

Но аз не клюмнах, все вървях напред, защото Стара планина, под чиито 

борове се родих и чист въздух дишах предаде на духа ми твърдостта на 

своите скали. Но да не хуля Бога: 24 октомври т.г. чрез най-величавия начин 

ме обезщети, той освети с лучезарно слънце облачното небе на моята есен. 

ноември 1920        
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…С МАМА! 

 

ДИМИТЪР В ХРАМ „СВ. АЛ. НЕВСКИ“ 

----------------------------------------------------- 

<<<ИИСУС ХРИСТОС~ 
/Худ. St. Thalassios the Libyan 

св. Таласий Либиец~ 
Починал преди 660 г. 
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Стенописно 

изображение  

на „Света 

Богородица 

Царица 

Небесна“/ 

Църквата 

~Успение 

Богородично 

~при рилския 

метох 

~Пчелина~ 
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Mетох 

Пчелино~  
Храм 
„Успение 

Богородично“  
~Рилски 

манастир. 
/Макарий 

Галатишки  
------------------. 
От запазения 
ктиторски надпис 
се разбира, че 
стенописите на 

църквата са 
завършени на 9 
март 1834 година. 

Църквата е 
изписана от 
видния бански 

майстор Димитър 
Молеров.[5][2][1] 
Впечатляваща е 
сложната 

композиция 
Страшния съд, изписана на цялата западна стена отвън в преддверието. 
Красиви са и двата ктиторски портрета на Севастиан йеромонах и отшелник 

и Серафим архиерей Болгарски на западната стена в наоса, вляво от 
вратата.[2] 
Забележително е уникалното за България стенописно изображение на 
Света Богородица Царица Небесна с предобразни символи на източната 

стена на храма, отдясно на апсидната ниша. Света Богородица е нарисувана 
в цял ръст, седяща на трон с Младенеца на колене. Отстрани два ангела ѝ 
поставят корона, а в облаци около изображението има старозаветни 

предобразни символи, които свидетелстват за раждането на Месията и за 
достойнствата на Неговата майка: небесен трон, 

Църквата е построена през 1789 година.[1] Ктитор е митрополит 
Серафим Босненски, от Банско и бивш игумен на Рилския 
манастир. 
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БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ ГОТВЯТ КОПИЕ НА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА 

Копие на Голямата базилика в Плиска градят бесарабските 
българи от град Арциз в Украйна. Над 500 души вчера работиха 

доброволно, за да се завърши църковният комплекс, разказа 
Максим Димитров от Конгреса на българите в Украйна 

специално пред „Труд”. Хората изкупуват стари полуразрушени 
сгради и използват материалите от тях за новия строеж. 
Арциз е вторият по-важност център на нашите сънародници в 

Украйна. Храмът се строи от четири години по идея на отец 
Генадий. Той се прави на мястото на стара детска градина. 

Идеята на нашенците е новият проект е да е точно копие на 
Симеоновата Базилика у нас, за да могат да „пренесат на своя 

земя част от българската култура и история”. Целият е наречен 

на името чудодейната икона „Всех скорбящих радост”, 
която се намира в Москва. В комплекса ще има място за 
събирания на българите за празници, сиропиталище за стотина 

деца и спортен комплекс с фитнес. Доброволците се подписаха 
на тухли, които ще бъдат вградени в темелите на сградата. 

Очакваме българският храм да се превърне в духовна и 
туристическа забележителност на Одеския регион, надяват се 
нашите сънародници. /trud.bg /от Предание БГ 
 

 
Арциз,гр. Украйна, бълг строят  копие на Голяма базилика в Плиска. 
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ДОРА ГАБЕ~ХРАМ 
 
Защо е омагьосан тоя свят 
в един безкраен храм около мене, 
тъй чуден и дълбок и неузнат. 
И спирам свойте стъпки във смущение, 
сама сред него. Нямам роден край 
и нямам дом – в едно се всичко сплита 
бездомна, безприютна, а честита, 
че свойто чедо Господ ще познай. 
И ще го види сам-само, когато 
сърцето си разтваря като цвят, 
за да поеме целий Божи свят и 
мъката му като дъх да прати... 
-------------------------------------------------------------------------------------. 
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