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Храмът-паметник „Рождество Христово“ – известен още като Шип-
ченски манастир – е православна църква и се намира в южното под-
ножие на Шипченската планина, в северозападните покрайнини на 
гр. Шипка, на пътя Казанлък – Габрово. Създаден е в знак на въз-
поменание и възхвала на православните руски воини и български 
опълченци, отдали живота си за свободата на България през Освобо-
дителната война (1877 – 1878).

Повече от 450 паметници са построе-
ни в цялата страна, израз на благодар-
ност към освободителите, в памет на 
загиналите руски войници, офицери 
и българските доброволци, но Шип-
ченският манастир е най-големият и 
най-красивият. Той е построен през 
1902 г. по инициатива на Граждански 
комитет начело с граф Игнатиев и 
Олга Скобелевна (майка на ген. Ско-
белев – герой от войната) и е офи-
циално открит на 28 септември 1902 
година. Инициативният комитет за 
строителството на манастира е съз-
даден през 1880 г. начело с принц 
Алексей Николаевич Церетелев, 
принц Евгений Михайлович Лихтен-
берски и др. Инициаторите отправят 
апел към руския народ за дарения и 
само за една година са събрани 700 
000 златни рубли, като в кампанията 
се включват и много българи.

През 1881 г. е обявен конкурс за 
проект на манастира и от осем про-
екта е избран този на архитект проф. 
Антоний Осипович Томишко (1850-
1900), роден в Пардубице, Чехия. Той 
завършва Художествената академия в 
Санкт-Петербург с отличие и приема 
руско поданство през 1875 г. През 1879 
г. е удостоен със званието „академичен 
архитект“, по-късно става ръководител 
на архитектурно ателие в Академията, 
а в периода 1897-1898 е ректор на Ви-
сшето художествено училище.

Жителите на с. Шипка подаряват 
мястото, където ще се изгражда ма-
настирът, подготовката е завършена 
и строителството започва през 1885 

г. За строежа пристигат майстори-
зидари и дърводелци от Русия, ка-
меноделци от Италия, както и много 
местни майстори.

Възпоменателната църква на мана-
стира е построена в стила на Ярославл-
ската църковна архитектура от ХVІІ в., 
наричан „руската древност“ и много 
популярен през 80-те години на ХІХ в. 
в Русия. Той е известен с характерните 
арки, фризове, фронтони, многоцвет-
ни и позлатени детайли, както и розе-
ти и стенописи на външните стени.

На 15 септември 1902 г. храмът е 
осветен от Старозагорския митропо-
лит Методий. Манастирът се открива 
официално на 28 септември 1902 г. в 
чест на 25-та годишнина на Шипчен-
ската епопея, като за тази цел прис-
тига и специална имперска делега-
ция от Русия.

Храмът е кръстокуполен, с квадра-
тен наос и три апсиди. Главният вход 
е оформен с три арки, намира се на 
западната фасада, до която е долепена 
внушителна кула-камбанария, висока 
53.35 м, със 17 камбани, като най-го-
лямата тежи 11 643 кг и е личен пода-
рък от руския император Николай ІІ. 
Седемнадесетте камбани са отлети от 
около 30-те тона отстреляни оръдей-
ни гилзи, събрани в района на битки-
те. Дърворезбованият иконостас е от 
липово дърво с позлатена дърворезба. 
Изработен е в работилниците за худо-
жествени предмети и архитектурни 
детайли на арх. А.Ю. Янг в Украйна, 
по проект на проф. А.Н. Померанцев. 
Иконите са дар от монасите на руския 

Красив и впечатляващ паметник 
на загиналите 
за българската свобода

манастир „Св. Пантелеймон“ в Света 
гора Атон. Храмът е стенописван на 
два пъти – през 1902 г. и през 1957-
59 г. Наред с традиционните сцени – 
портрети и картини, отнасящи се до 
историческото минало на България и 
Русия, показващи възстановяването 
на славянското единство между двата 
народа, централно място заемат и из-
ображенията на светите братя Кирил 
и Методий, създатели на славянската 
писменост и техните ученици – пре-
подобните Наум Охридски, Климент 
Охридски, Сава, Горазд и Ангеларий, 
които са зографисани на северната сте-
на от интериора на църквата. Св. княз 
Борис І, който покръства българите е 
зографисан в естествен ръст на една 
от колоните – челно на олтара. Сред 
известните фрески са „Победата на Св. 
св. Кирил и Методий“, Св. патриарх 
Евтимий Търновски, Св. великомъче-
ник Георгий Софийски и др. До 1934 
г. Шипченският манастир „Рождество 
Христово“ е извънтериториална соб-
ственост на Русия заедно с принад-
лежащата земя и постройки, но на 23 
юли обителта е предадена на българ-
ската държава.

Снимки на Шипченския манастир, 
реализирани от екип на „Роден глас“, 
са използвани като илюстрации на но-
вия Православен календар’2016. ◆


