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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

ЗавръщанеЗавръщане
Горещ августовски ден. Централната улица на гр. Свищов е безми-
лостно огряна от слънцето, а откъм полупресъхналия Дунав не 
повява никакъв ветрец. Жега. Това като че ли въобще не ме впечат-
лява. Съзнанието ми е заето с по-съществени неща: ровичка скри-
тите спомени, а погледът търси и се опитва да открие познати 
улички и сгради. Това е моето завръщане – след 40 години – отново 
в родния ми град...

Какво може да види чо-
век в това малко, чисто и 
спокойно крайдунавско 
селище, ако за пръв път е 
решил да го посети? 

Историята

Поради специфичното географ-
ско разположение на града (най-
южната точка на р. Дунав), тук през 
48 г. сл. Хр. се настанява Осми Ав-
густовски легион. В околностите на 
днешния град Свищов по римско 
време е съществувало селище под 
името Нове (Novae). През Средно-
вековието по времето на цар Иван 
Шишман се споменава крепостта 
под името Зибестова, която е била 
областен център. По време на тур-
ското робство, през 1810 г., градът 
е опожарен от поробителите, но от-
ново възкръсва от пепелищата, въз-
становен от своите жители и става 
един от най-многолюдните градове 
по Дунав. През 1856 г., с дарения от 
заможни българи, е изградено едно 
от първите в България читалища – 
„Еленка и Кирил Д. Аврамови“. 

В Свищов изгря свободата

Още на входа на града ме по-
срещнаха големи билбордове, при-
помнящи знаменателна годишнина, 
наскоро отпразнувана от гордите 
свищовлии: „140 години свободен 
Свищов“. По-късно ми подариха бро-
шура, издадена по същия повод – на 
корицата й виждам фрагмент от кар-
тината „Преминаването на Дунава“ 
на Н. Д. Димитриев-Оренбургски, а в 
нея намерих интересни факти за съ-
битията от онези времена.

През нощта на 26 срещу 27 юни 

1877 г. от брега на Дунав край Свищов 
започва легендарната епопея за Осво-
бождението на България. Малко след 
полунощ, Руската Дунавска армия под 
ръководството на ген. Михаил Дра-
гомиров форсира реката. Боевете са 
ръкопашни и много ожесточени. Сле-
добед на 27 юни стрелковата бригада 
на ген. Петрушевски влиза в Свищов. 

Десантът на реката е проведен блес-
тящо, а успехът на операцията остава 
като класически образец във военна-
та история на света, осъществена с 
цената на 812 свидни жертви. 

Свищов, градът на първото чи-
талище, на плеяда от просветители, 
общественици и революционери, 
става първият свободен град. На 16 
юли 1877 г. в църквата „Св. Преобра-
жение“ се поставя началото на пър-

вото самостоятелно гражданско уп-
равление. Свищов става седалище на 
губерния с губернатор Найден Геров. 

140 години след описаните съби-
тия, Свищов чества свободата си с 
богата културна програма, кулмина-
ция, на която е почитането паметта 
на героите в парк „Паметниците“ 
на 27 юни, с участието на президен-
та Румен Радев. Споменатият парк 
се намира на около 3 км източно от 
града, до римския легионен лагер 
и ранновизантийския град Нове. 
Именно тук се водят първите военни 
действия за свободата на България. В 
него има десетки паметници, посве-
тени на загиналите. През 1878 г., по 
поръчка на руското правителство, в 
местността са издигнати 7 обелиска, 

изработени в мраморните работил-
ници на Одеса. През 1881 г. е постро-
ен и паметник на Александър II. През 
1969 г. „Паметниците“ са обявени за 
исторически резерват. 

Чак сега, докато пиша тези редо-
ве, ярък спомен изплува в съзнание-
то ми – именно тук някога ми върза-
ха чавдарската връзка – е, тогава едва 
ли изобщо съм осъзнавала величие-
то на мястото!

парк „Паметниците“ край гр. Свищов
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Всяка от изброените забележи-
телности си заслужава да бъде посе-
тена. Но да продължим нататък...

Съборната църква

Най-внушителната като размер и 
съвършенство при изработката сви-
щовска забележителност е „Света Тро-
ица“. Тя е последната изградена църк-
ва от големия български строител от 
времето на Възраждането – майстор 
Кольо Фичето. Намира се в централна-
та част на града, като навремето това е 
била и най-високата му част.

Строителството започва на 14 
април 1865 г. и в разстояние на две 
години и четири месеца, благодаре-
ние на упорития труд и самопожерт-
вователност на местните християни, 
храмът е завършен. На 19 септември 
1867 г. новата църква, позната и като 
„Съборна“, е осветена и за пръв път 
посреща миряни. За построяването 
й свищовските енориаши заплатили 
461 613 гроша. Резултатът е порази-
телен – високо над града се извисява 
величествен трикорабен, четирику-
пулен храм с камбанария-кула над 
придверието. За да оживи грамад-
ното тяло на църквата, Кольо Фи-
чето въвежда ритмично вертикално 
членение на фасадите чрез стройни 
полуколонки, свързани с фриз от 
малки слепи арки. За първи път в 
църковното строителство майсторът 
нарушава канона и превръща цялата 
източна фасада в огромна абсида с 
огъната вълнообразна форма.

Иконостасът е с размери 16 м на 
дължина и 10 м на височина и е дело 
на майстор Антон Пешев, родом от 
Крушево (Македония). Изработен 
е в периода 1870 – 1872 г. и върху 
него са нарисувани 73 икони – дело 
на знаменития свищовски художник 
и иконописец Николай Павлович. 
Шестте църковни камбани с обра-
зи на светци са уникален дар от ру-
ския цар Александър II, който през 
1877 г., веднага след освобождението 
на Свищов, присъства на молебен в 
църквата в памет на падналите пър-
ви жертви за Освобождението.

Сериозно засегната от Вран-
чанското земетресение през 1977 г., 
„Света Троица“ дълги години е под-
ложена на реставрационни действия. 

Днес, 150 години след тържест-
веното й освещаване, църквата 

посреща посетителите с голяма 
възпоменателна плоча на входа си, 
припомняща нелепата смърт на 
свищовските деца при катастро-
фата в река Лим, Сърбия. Първото 
впечатление, когато човек прекрачи 
прага й, е внушителност и уникал-

ност. Следва изненадата – църква-
та е чисто бяла, с изключение на 
иконостаса. Стана ясно, че и досега 
сградата не е напълно реставрира-
на, много от ремонтните дейности 
явно са некачествени, защото личат 
следи от течове под прозорците на 
купола, а средства за изографисва-
не на храма липсват. 

Строена с широк замах, погъл-
нала големи материални средства, 
църквата „Света Троица“ увековеча-
ва сплотеността на възрожденските 
граждани на Свищов, техният сговор 
и топлотата на религиозното им чув-
ство. Дано пък в бъдеще се намерят 

средства за нейното изографисване, 
та така и съвременниците да оставят 
нещо на бъдещите поколения.

Любезни дами-свищовлийки ми 
показват пътя към следващия обект 
от набелязаната програма, но... той 
заслужава по-специално внимание, 
затова му посвещавам самостоятел-
на статия...  ◆

Последната изградена църква от майстор Кольо Фичето – внушителна и уникална

Иконостасът е съхранил делото на знаменит свищовски художник


