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за някогашното свидно гнездо за някогашното свидно гнездо 
на българщинатана българщината
Посещението на това селце, забравено днес от Бога, пък и от правителствата на две 
държави – българската и сръбската, ще остане незабравим спомен за мен, макар и на-
вяващ горчиви чувства и още по-горчиви размисли. 

За да стигнат до него 
участниците в Десетата 
световна среща на бъл-
гарските медии, бяха не-
обходими три микробуса 

и един по-малък автобус. Ще по-
питате: „Нямахте ли си доста-
тъчно голям автобус?“ – имахме, 
разбира се, луксозен и просторен, 
но до село Извор с него нямаше 
как да се доберем. Пътят е срав-
нително тесен и стръмен, на места 
всъщност шосе нямаше, но нао-
коло се виждаха работници, ясен 
знак, че по този участък се рабо-
ти. Без да искам, изрекох на глас 
риторичния си въпрос: „Как ли се 
придвижват по този път хората 
през зимата, когато затрупа сняг“. 
Чул неволното ми питане, Сашо 
(Александър Димитров) ме успо-
кои, че снегът се чисти редовно, 
защото там, горе, е каптажът на 
Босилеград. Затова пък следваща-
та му реплика въобще не звучеше 
успокоително – до преди няколко 
години жителите на Извор не са 
имали водоснабдяване, макар в 
центъра на селото да се намира 
въпросният извор, дал името на 
населеното място и който, според 
местните, никога не пресъхва. 

Село Извор се намира на 5 км от 
Босилеград. Състои се от десетина 
махали, разположени в подножи-
ето на Рудина планина. Първите 
писмени данни за селото са наме-
рени в турски регистър от 1576 г. 
В миналото с. Извор е било важен 
административен, търговски, кул-
турен и просветен център.

Днес селището е почти обезлю-
дено (жителите му са емигрирали в 
България или във вътрешността на 
Сърбия), улиците не са асфалтира-
ни и са обрасли с трева, тук-там се 
мяркат неколцина възрастни хора 
и домашни животни. В селото жи-
вее едно дете, но заради него има 
училище с един учител! 

Стигаме до заветната цел – 
църквата „Света Троица“. Сградата 
е с особено внушителни размери: 
36 метра дължина и 19,5 метра ши-
рина или около 720 кв. м. застроена 
площ. Историята разказва, че на 
21 юли 1833 г. султан Махмуд Хан ІІ 
издал ферман за построяване на из-
ворската черква върху основите на 
стария, разрушен от турците, храм. 
С много хитрости относно размера 
на основите, есента тук изворци 
открили първото килийно учили-
ще в Босилеградско, а през следва-
щата година започнал строежът на 
църквата като централна, нахийска 
или, както я наричат тогава, „вила-
етска“ черква с предназначение да 
служи на цялото Краище.

Строежът продължил три го-
дини с волни пожертвувания и до-
броволен труд на местните селяни. 
Майстори-зидари били доведени 
от Дебър, а материал се донасял, 
най-добър, от някои запуснати 
вече черкви – камъни, каменни 
стълбове, гранитни первази, а и 
разни украшения. Внушителни-
ят храм е украсен с икони, рабо-
та на майстора от Самоковската 
иконописна школа – Димитър Зо-
граф – син на Христо Димитров и 

по-голям брат, закрилник и учи-
тел на Захарий Зограф. През 1835 
и 1854  г. е изрисувал 58 икони от 
иконостаса, разпределени в цар-
ския, в апостолския и в празнич-
ния ред. Чудните образи на Св. 
Йоан Кръстител, на Св. Анаста-
сий, на Св. Йоан Рилски - Чудо-
творец, на Св. Андрей Първозва-
ни и др. са излезли изпод четката 
на Зографа. Според Александър 
Димитров от Босилеград, храмът 
е близнак на църквата „Света Тро-
ица“ в Банско. Изворската църква 
донася такава слава на селото, че 
то се превръща в средище на ця-
лото Кюстендилско Краище. След 
Освобождението се говори за Из-
ворска околия чак до 27 ноември 
1889 г., когато седалището на око-
лията е пренесено в Босилеград. 

Толкова за историята – днес 
църквата се нуждае от ремонт, част 
от ценните икони са откраднати, 
други са унищожени по време на 
комунистическия режим, а ки-
лийното училище се държи като 
по чудо. Верен на мечтата си да се 
възроди този духовен паметник на 
българщината, Александър Дими-
тров провокира кмета на Босиле-
град Владимир Захариев с въпро-
са: „Обещавате ли пред всички, че 
ще намерите пари за реставриране 
на килийното училище, господин 
кмете?“. Не обеща... Остава една 
надежда – Сърбия да бъде приета 
в Европейския съюз, та поне тога-
ва да се намерят европейски пари 
за съхраняване на българските ни 
паметници. Ако не е късно!  ◆

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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Църквата „Света Троица“ в с. Извор

Икона на Св. Георги – вероятно дело на Димитър Зограф

Днес тежка църковна порта пази храма

Първото килийно училище в Босилеград, 1833 г.

Руините на школото-прогимназия, строено през 1901 г.

Село Извор е обезлюдено, а голяма част от къщите – изоставени

Част от ценните икони са откраднати
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