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Tajemnice południowowschodniej Bułgarii

Kilka unikalnych
faktów o Bułgarii

Pliska – stolica pierwszego Państwa
Bułgarskiego. Miasto znajduje się około
400 km na południowy-wschód od Sofii,
blisko miasta Kaspichan, w regionie
Shumen. To tutaj przez 865 r. bułgarski
car Boris I (852-889) przyjmuje religię
chrześcijańską
od
Bizancjum,
a
chrześcijaństwo
zostaje
uznane
oficjalną państwową religią.
Na terytorium Bułgarii odkryto szczątki od bogatej
starożytnej
cywilizacji.
Jest
to
cywilizacja
prahistorycznych społeczeństw traków i antycznych
greków, Rzymu i Bizancjum, ale i bułgarów i islamu.
W Bułgarii zostały przeprowadzone istotne odkrycia,
mówiące o rodzeniu się ludzkiej cywilizacji i kultury, o
różnorodności
religijnych
kultów,
praktykach
i
obyczajach, utwierdzili się na dzisiejszym terenie Bułgarii
tysiąclecia przed Chrystusem. Imigranci zostawili na jej
terytorium bogate kulturowe dziedzictwo od siedmiu
różnych cywilizacji.

Duża Bazylika w Pilsce (IX w.)

Bułgaria jest pierwszym słowiańskim krajem, które
przyjęła chrześcijańską religię jeszcze w 865 roku, i
pierwszym
chrześcijańskim państwem w Europie, w
г
вktórym język liturgiczny staje się językiem państwowym –
сstarobułgarski. Święte pisma i liturgiczne księgi są
жprzetłumaczone na język mówiony jeszcze przez IX wiek.
оWłaśnie wtedy świat przyznaje język starobułgarski jako
oficialny język liturgiczny, na równi z greką i łaciną.
пр
бо

Św. św. Cyryl i Metody

Przez IX wiek święci bracia Cyryl i Metody stworzyli
Прgłagolicę (starożytny starobułgarski alfabet), która to
ва odkrywa
nową
kulturową
epokę
w
Europie.
коя Starobułgarskie pismiennictwo jest ogłoszona jako
бълoficjalna, a starobułgarski język staje się językiem
стаcerkwii, literatury i narodu. Przez następne wieki
книstarobułgarska kultura rozprzestrzenia się w całej
стаpołudniowym-wschodzie, jak i w Rusi Kijowskiej.
Юго

Złota cerkiew w Wielkim Presławie

Św. Car Borys-Michał Bułgarski

W starożytnej stolicy Pliska odkryto
pozostałości pierwszego największego
kompleksu klasztornego w chrześcijańskiej
Bułgarii. Kompleks był ogrodzony z każdej
strony wysokim kamiennym ogrodzeniem z
murami. Największym zabytkiem była
sama klasztorna cerkiew, popularna
jeszcze
jako
episkopatska
(wielka)
bazylika, której architektoniczny plan i
wielkość nie miał sobie równych na całym
półwyspie Bałkańskim. Dał schronienie
pierwszym uczniom św. braci Cyryla i
Metodego, królewski monaster zmienił się
w najważniejsze duchowne centrum w
Bułgarii.

Wielki Presław
W 893 roku miasto staje się stolicą Bułgarii i
siedzibą pierwszej bułgarskiej szkoły literackiej
– Presławska. W IX wieku następuje tu epoka
Złotego wieku w bułgarskiej kulturze podczas
panowania cara Simeona Wielkiego (893927r.). Bułgaria
staje się
pierwszym
duchownym i kulturowym centrum wśród
słowiańskich narodów, a nowo zbudowane
monasterystają się centrami bułgarskiej
literatury.

Wielki Presław znajduje się w północnowschodniej Bułgarii, blisko do okręgu miasta
Shumen. Dziś ruiny tej dawnej bułgarskiej
stolicy mieści się na terenie większym niż 3,5
km2. Za wewnętrzną ścianią zostały odkryte
cytadela (wewnętrzne miasto) i imponujący
kompleks pałacowy. Tam została odkryta
Złota (Simeonova) cerkiew, zbudowana na
początku X w. Była to główna cerkiew z
olbrzymim
monasterem,
związanym
z
literaturną
działalnością
bułgarskich
nauczycieli.
Cerkiew
całościowa
była
zbudowana
z
marmuru,
kopuła
była
pozłocona, a od wewnątrz ozdobiona mozaiką.

Podróżowanie do świętych
miejsc w północnej Bułgarii

Cerkiew św. Dimityr Sołuński (XI w.)

Cerkiew św. Apostołowie Piotr i Paweł (XIII – XIV w.)

Wielkie Tyrnowo. Kiedy w 1187 r. Bułgaria oswobodziła się spod bizantyjskiej władzy, Tyrnowo zostało
stolicą Drugiego państwa bułgarskiego (1187-1393). Średniowieczne miasto rozrasta się szybko i rozwija
się jako jedno z najtrudniejszych bułgarskich twierdzy do zdobycia w XII-XIV w. Miasto, leżące w centralnej
Bułgarii, u stóp Starej Płaniny, zadziwia turystów z swoją unikalną urodą, z swoimi unikatowymi zabytkami,
związane z wielowieczną bułgarską historią. Zachowane twierdze i cerkwie są świadkami rozkwitu
bułgarskiej kultury i sztuki w tym okresie.
W Wielkim Tyrnowie są zachowane chrześcijańskie cerkwie, które są unikalnymi zabytkami
średniowiecznego i odrodzeniowego malarstwa i architektury. Wśród nich znajduje się najstarsza
dokładnie datowana na średniowiecze cerkiew św. Dimityr Sołunski, której budowa jest związana z
ogłoszeniem powstania bułgarów w 1185r., doprowadzone przez bojarów Asena i Petyra, mające na celu
odrzucenie bizantyjskiego panowania. Interesująca jest również cerkiew św. Apostołowie Piotr i Paweł
(XIIIw.), do której w czasach panowania tureckiego została przeniesiona cała patriarchalna biblioteka.W
niej służył św. Ewtimii Tyrnowski (ok. 1327-1401/2) – ostatni bułgarski patriarcha (1375-1393).

Cerkiew św. 40 Męczenników w Wielkim Tyrnowie jest
najpopularniejszym średniowiecznym bułgarskim zabytkiem,
zbudowany przez bułgarskiego cara Iwana Asena II w XIII
wieku. W cerkwi przechowuje się jeden z bardziej
znaczących zabytków piśmienniczych, związany z bułgarską
historią – kolumny hana Omurtaga i cara Asena.
Napis na Asenowej kolumnie jest poświęcony historycznemy
zwycięstwu bułgarów z 1230 r. na Klokotnicy przeciwko
epirskiemu władccy Teodor Komnin. Ta epiczna bitwa
wywyższa bułagrskie państwo jako potężną siłę na Półwyspie
Bałkańskim.
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Monastyrskie krużganki w
okolicy Wielkiego Tyrnowa

Preobrażenski monaster św. Preobrażenie Gospodne (Przemienienia Pańskiego)

W czasie Drugiego bułgarskiego państwa (1187-1393) monastery w kraju a zwłaszcza te około
stolecznego miasta Tyrnowa zamieniają się w prawdziwe centra edukacji asymilujące średniowieczną
bułgarską literaturę, sztukę i kulturę. W nich rodzą się nowi religijno-filozofskie nauki, które pozostawiły
ogormny wpływ na rozwój kultury wśród bułgarskiego narodu.

Preobrażenski monaster św. Preobrażenie Gospodne
(Przemienienia Pańskiego)
7 km od miasta Wielkie Tyrnowo, w pięknym wąwozie nad rzeką
Jantrą, znajduje się jesden z największych zabytków
architektonicznych w bułgarskim budownictwie – monaster św.
Preobrażenie Gospodne. Powstał w czasach cara Iwana
Aleksandra (1331-1371 r.) i stał się jednym z najważniejszych
duchowych i kulturalnych ośrodków w Bułgarii. Główna cerkiew w
monasterze to Sweto Preobrażenie zbudowana w1843 r., jest to
unikalna architektura, dla której trudno znaleźć podobieństwo.
Malowidła ścienne i ikony w cerkwii są arcydziełami bułgarskiego
odrodzenia w dziedzinie sztuki pisania ikon.
Kilifarewski monaster Rożdestwo Bogorodichno

Kilifarewski monaster
Rożdestwo Bogorodichno
5 km od wsi Kilifarewo, blisko Wielkiego Tyrnowa, znajduje się
Kilifarewski monaster Rożdestwo Bogorodichno. Zbudowany
został w czasach bułgarskiego cara Iwana Aleksandra (13481350). Później zaczyna działać jako ważne centrum literatury,
które daje początek sławnej wśród bułgarskiej litartury Kilifarewska szkoła. W niej uczył się przyszły patriarch
Bułgarskiej cerkwii Ewtimii (wielka osobowość i przewodnik
duchowy Bułgarii, ostatni przedstawiciel cerwkii w Drugim
państwie bułgarskim).

Plakowskijat monaster św. Prorok Ilija
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5 km od Wielkiego Tyrnowa znajduje się jedno z
najbardziej twórczych bułgarskich wsi – Arbanasi,
ogłoszona jako rezerwat architektoniczne muzeum.
Oprócz
typowych
budynków
w
stylu
odrodzeniowym, we wsi są zbudowane piękne
cerkwie i monastery. Wśród nich znajduje się
cerkiew św. św. Archanieli Michał i Gabriel,
monaster św. Nikola (powstał najprawdopodobniej
około XII w), arbanaski monaster św. Bogorodzica,
w której przechowuje się cudowną ikonę św.
Bogorodzicy Troeruchica.

Skalne cerkwie i monastery wzdłuż
rzeki Rusenski Łom

Cerkiew św. św. Archanieli Michał i Gabriel, wieś Arbanasi

Św. Dimityr Basarbowski

Patriarchalen monaster św. Trójca
Leży w wąwozie nad rzeką Jantrą pod zachodnimi
zboczami płaskowyżu Arbanasi (w pobliżu Wielkiego
Tyrnowa). Znany jest jako jeden z najstarszych
monasterów w Bułgarii, zbudowany w czasach cara
Iwana Aleksandra (1331-1371). Tu w 1376 r. została
otworzona Tyrnowska szkoła literacka, została ona w
historii wraz z zabytkową językową reformą dla
literackiej poprawnej pisowni.

Patriarchalen monaster św. Trójca

Drianowski monaster św. Archanioła Michała

Drianowski monaster św. Archanioła Michała
Około 20 km na południe od Wielkiego Tyrnowa, blisko
Drianowa (okręg Gabrowo), znajduje się jesten z
najczęściej odwiedzanych monasterów w Bułgarii –
Drianowski, został zbudowany w czasach drugiego
państwa bułgarskiego. Jego historia jest związana z
wojnami bułgarskiej nacji o narodową wolność. Za
ścianami monasteru Wasil Lewski, apostoł wolności,
przygotowywał powstanie narodowe w okręgu Tyrnowo.
To tutaj, po wybuchu Powstania kwietniowego oddział
dwustu ludzi opiera się, przez 9 dni, atakowi licznej armii
tureckiej. Po pokonaniu buntu monaster został spalony.
Na jego miejscu jest postawiony pomnik, który ma
przypominać o poświęceniu powstańców. Dla swoich
gości Drianowski monaster oferuje możliwość noclegu.
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Sokolski monaster św. Uspenie Bogorodichno, wieś Etyr, Gabrowo

Iwanowskie skalne monastery

Na północy Bułgarii, na południe od miasta Ruse, w
dolinie rzeki Rusenski Łom i około średniowiecznej
twierdzy Cherven, są wybudowane unikalne
monastery i cerkwie wysoko w skałach. Przypuszcza
się, że istnieją one od początków pierwszych stuleci
Drugiego państwa bułgarksiego (XII w.). Duchowe
życie rozwijało się pod ochroną tyrnowskich władców
i duchowych przewodników z państwa bułgarskiego z
tej epoki.

Iwanowske skalne monastery
Iwanowske skalne monastery są położone na brzegu rzeki Rusenski Łom, niedaleko wsi
Iwanowo, na południowy zachód od Ruse. Rejon ten jest nazywany „Listami”. Twierdzi się, że
Cerkiew (sztuczna jaskinia, wyżłobiona w pionowej skalnej ścianie wysoka na 32 metrów od
ziemi) powstała jako symbol wsparcia bułgarskiego cara Iwana Aleksandra (1331-1371 r.).
Wśród ocalałych do dziś fresków jest portret ofiarodawcy cerkwii. Freski w Cerkwi w
Iwanowskim monasterze uważa się za szczyt możliwości malarzy z średniowiecznej
Tyrnowskiej szkoły malarstwa (XIVw.) i są jednym z najcenniejszych wzorów bułgarskiego
średniowiecznego monumentalnego malarstwa.

Basarbowski monaster Św. Dimityr Basarbowski
W malowniczej dolinie nad rzeką Rusenski Łom, blisko wsi Basarbowo, 10 km od miasta
Ruse, znajduje się jeden z najbardziej interesujących monasterów w Bułgarii, wykuty w
skale – skalny monaster Św. Dimityr Basarbowski. Twierdzi się, że monaster zaczął
swoją działalność w XII w., lecz jego pierwsze dzieła piśmiennicze są datowane na XV w.
U podnóża skał znajdują się dwa pomieszczenia i jaskinia-jadalnia. Schody prowadzą do
skalnego placu z niszą, w której znjaduje się skalna cerkiew. Drugie schody prowadzą do
naturalnej jaskini, gdzie znajdują się grób chrześcijańskiego mnicha, który odnowił
monaster w 1937 roku.
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Zabytki chrześcijańskie w
północno zachodniej Bułgarii

Klisurski monaster Św. św. Cyryl i Metody

Klisurski monaster Św. św. Cyryl i
Metody
W zachodniej części Starej Planiny,
niedaleko wracy, u stóp góry Todorini kuli,
znajduje się Monaster Klisurski Św. św. Cyryl
i Metody. Twierdzi się, że monaster powstał
jeszcze w XIII wieku. W 1862 r. święte
miejsce zostalo opuszczone i spalone przez
pashę Jusuf Bej. Wtedy zostało zabitych
około 120 osób świeckich – kobiety, starcy i
dzieci, a mnisi zostali spaleni żywcem.
Ikonostas w monasterskiej cerkwii jest
prawdziwą twórczą apoteozą w bułgarskim
odrodzeniowym
duchu,
przechowywane
przez
członków
Samokowskiej
szkoły
Debyrskiej. Dla swoich gości monaster
Klisurski oferuje noclegi, wycieczki w góry
oraz jazdę konną.

Cherepishki monaster
Uspenie Bogorodichno
Około 30 km od miasta Wraca, za
malowniczym przełomem rzeki Iskyr w
Starej Planinie, wywyższa się stary
Cherepishki
monaster
Uspenie
Bogorodichno. Średniowieczna legenda
wiąże nazwę moansteru z okrutnymi
walkami, które to wojska, ostatniego
bułgarskiego średniowiecznego władccy
Iwana Sziszmana (1371-1393), walczyły z
nieprzyjacielskimi wojskami tureckimi.
Według tradycji czaszki bułgarskich
wojaków pokonanych w bitwach było tak
wiele, że ludność zaczeła nazywać
miejscowość Czerepich (od cherep =
czaszka), a pobliski monaster został
nazwany Cherepishki. Mimo renowacji,
Cherepishki monaster dotrwał do naszych
czasów w swoim pierwotnym wyglądzie.
Monasterska cerkiew zachowała swój
wygląd aż z 1612 roku. Oprócz starego
wyglądu monaster zadziwia również z
zabytkami - wykonanym ze złota
ikonostasem w cerkwii, portale na ołtarzu,
tron władccy i srebrny relikwiarz.
Monasterski kompleks oferuje możliwość
noclegu przez ciepłe sezony.

Trojański monaster Uspenie Bogorodichno

Chudotvorna ikona Św.
Bogorodica Troeruchica
W głównej cerkwii w Trojańskim
monasterze strzeże się ikonę świętej
monasteru
Presveta
Bogorodica
Troeruchica, która jest kopią ikony
Hilendarska Troeruchica.

Ikona Św. Bogorodica Troeruchica

Cherepishki monaster Uspenie Bogorodichno
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Trojański monaster Uspenie
Bogorodichno
10 km na wschód od miasta Trojan, w
pięknym otoczeniu na brzegu rzeki Cherni
Osum, znajduje się Trojański monaster
Uspenie Bogorodichno – jest to jeden z
zabytków bułgarskiej kultury i trzeci
monaster pod względem wielkości. Przez
epoki Bułgarski odrodzeniowy monaster
przeobraża się w duchowne centrum i
ożywiony ośrodek literatury i edukacyjny.
Jeszcze w połowie XVIII w. była tutaj
utworzona przyklasztorna szkoła, pomogło
to w wyedukowaniu wielu znanych bułgarów.
Freski w cerkwii Uspenie Bogorodichno w
Trojański monaster są dziełem bułgarskiego
odrodzeniowego artysty malarza Zahari
Zograf. Jego freski pokrywają wszystkie
wewnętrzne ściany w cerkwii. Dla swoich
gości monaster posiada część hotelową, w
której są oferowane noclegi.

Glozhenski monaster Św. Georgi
Pobedonosec
W zachodnim przedbałkanem, 870
m nad poziomem morza i 15 km od
miasta Tetewen, na wysokim
kamiennym tarasie, oddzielonym
od reszty przyrody przez skały,
zawisł
malowniczy
jeden
z
najinteresujących
staroplaninski
monaster - Glozhenski monaster
Św. Georgi Pobedonosec. Według
zapisków monaster powstał w
połowie XII w. dzięki kijowskiemu
księciu Georgi Glozhenski. To tu
Kijowska
Pechorska
Ławra
doniosła
ikonę
ze
swojego
monasteru
Św.
Georgi
Pobedonosec. Interesujące są tam
dwie pieczęscie, od których
monaster wziął swoją nazwę –
Kijowski.

Glożenski monaster Św. Georgi Pobedonosec
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“Serdika jest moim Rzymem”
(Imperator Konstanty Wielki)

Sofia jest jednym z najstarszych miast europejskich. Bułgarska stolica, nazywana przez traków
Serdiką, była ulubionym miejscem rzymskiego imperatora Konstantyna Wielkiego (306-337). W
jego czasach miasto staje się miastem biskupim i jednym z pierwszych miejscowości gdzie
chrześcijaństwo zostało uznane jako oficjalna religia. To tutaj w 343-344 roku przeprowadza się tak
zwana Serdinskia kongregacja, potwierdziła ona prawosławną naukę o Św. Trójcy i Symbol Wiary,
przyjęte zostały one na Pierwszej ekumenicznej kongregacji (Niceja, 325 r.).

Cerkiew Św. Velikomachenik Georgi Pobedonosec
Cerkiew Św. Velikomachenik Georgi Pobedonosec jest
najstarszą zachowaną architektoniczną wartością w
dzisiejszej Sofii, jest symbolem wielkości starożytnego
Rzymu. Imperator Konstantyn Wielki przemienia budynek w
Katedrę chrześcijańską jeszcze w IV w. W cerkwii jest
zachowany najstarszy bułgarski fresk (IX w.), który cechuje
się wysoką artystyczną wartością.

Cerkiew Św. Velikomachenik Georgi Pobedonosec

Cerkiew Św. Sofii

Cerkiew Św. Sofii
Cerkiew Św. Sofii jest jedną z najstarszych i imponujących
zabytków w sztuce bizantyjskiej od wczesnej chrześcijańskiej
epoki na Bałkanach. Zbudowano ją w czasach rozkwitu
bizantyjskiej sztuki, w czasach imperatora Justiniana (527537) na pozostałościach od starszych chrześcijańskich
budynków. Ściany w cerkwii są pokryte freskami i złotymi
mozaikami, przedstawiające sceny z Biblii, a ikonostas
wznosi się na 12 złotych kolumnach. Dziś cerkiew jest jedną
z najbardziej znaczących architektonicznie wartości,
zachowanych od wczesnego chrześcijaństwa.

Bojanska cerkiew
Bojanska cerkiew w mieście Sofia została zbudowana w XI-XII
wieku, jest znana jako jedna z najbardziej zakończonych i w
całości zachowanych zabytków wśród wschodnioeuropejskiej
średniowiekownej sztuki. Jej światowa popularność jest
spowodowana unikalnymi freskami z 1259 roku, jest to dzieło
popularnego zografa z okresu Drugiego państwa bułgarskiego
(XII-XIV wieku). Freski przedstawiają jedną z najbardziej
cennionych zbiorów średniowiecznego malarstwa, wyprzedziły
nawet arcydzieła włoskiego Renesansu.
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Bojanska cerkiew

Świątynia-pomnik Św. Aleksander
Newski
Katedra patriarchalna Św. Aleksander
Newski jest jednym z symboli miasta
Sofia. W 1924 r. świątynia jest ogłoszona
zabytkiem kultury. Dzwonnica cerkwii jest
wysoka na prawie 53 metry i ma 12
dzwonów, wytopionych i dostarczonych z
Moskwy. W krypcie są wystawione jedne z
najpiękniejszych bułgarskich ikon.

Katedralna świątynia Św. Nedelia
Na tak samo nazwanym placu w centrum
Sofii wznosi się majestatyczna katedralna
światynia Św. Nedelia. Znana jest z tego,
że 16 kwietnia 1925 r. staje się obiektem
największego ataku terrorystycznego do
tamtych lat, zostało zabitych 193 ludzi, a
rannych około 500. Dziś w świątyni
przechowuje się relikwie serbskiego króla
Św. Stefana Milutina.

Cerkiew Św. Nikolaia Chudotvorec
(cerkiew rosyjska)
Ma swoje miejsce wśród najpiękniejszych
chrześcijańskich świątyń w Bułgarii,
zapisany jest na listę Światowego
dziedzictwa UNESCO. Na początku XX w.
cerkiew zamienia się w duchowne centrum
dla tysięcy rosyjskich emigrantów. To tutaj
służył Serafim Sobolev – arcybiskup
rosyjskich prawosławnych parafii w kraju.
Został on pochowany w krypcie świątyni i
mimo to że nie jest kanonizowany, jest
traktowany
jako
święty
do
dnia
dzisiejszego.

Katedra katolicka Św. Josif
Historia konkatedralnej świątyni Św.
Josif zaczyna się jeszcze w 1875
roku. Przez 1944 r.w czasach Drugiej
wojny światowej, budowa katedry jest
prawie zakończona, ale 30 marca
1944 r. została zburzona przez
bombardowanie. W tym samym
miejscu, gdzie była stara katedra,
papież Jan Paweł II w 2002 roku
położył pierwszy kamień dla nowej
światyni.
Dziś
Św. Josif
jest
największą katolicką katedrą w
Bułgarii.

Świątynia-pomnik Św. Aleksander Newski

Katedralna świątynia Św. Nedelia

Cerkiew Św. Nikolaia Chudotvorec
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Katedra katolicka Św. Josif

Map of Monasteries in Bulgaria
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Krużganki – arcydzieła
architektoniczne i w sztuce

Arkana południowej
Bułgarii
Cerkiew św. Joan Predtecha w
Kardżali
Cerkiew św. Joan Predtecha w
mieście Kardżali jest częścią
kompleksu
monasteru,
który
najprawdopodobniej
został
zbudowany już w IX wieku.
Świadectwem tego są odkryte w
czasie
wykopalisk
unikalne
malowidła ścienne, datowane na
czasy
Pierwszego
państwa
Bułgarskiego. Podczas wykopalisk
na terenie Monasteru zostały
odkryte również dwa krzyże z Xi
wieku, odtwarzające Krzyż na
Golgocie, jak i kadzidło ze srebną
oprawą, która oznacza, że jest
najstarsze
na
Półwyspie
Bałkańskim.
Pozostałości
przechowuje się w muzeum w
mieście Kardżali.

W górach Riła znajduje się najbardziej imponujacy zabytek
bułgarskiej architektury i sztuki – Monaster Rilski Św. Ivan Rilski.
Jego powstanie jest związne z życiem i aktywnością duchową
bułgarskiego pustelnika Ivana Rilskiego (X w.), nazywany w
kontekście bułgarskiej prawosławnej cerkwii największym
świętym. W czasach Pierwszego państwa bułgarskiego monaster
zostaje jednym z centrum bułgarskiej duchownej kultury. Na
dzisiejszym miejscu Rilski monaster został zbudowany w XIV w.,
wtedy kiedy przyjechał tam prosebastos Dragovol Hrelio jako
samodzielny władca, to on wznosi pięciopiętrową wieżę obronną
(Hreliovata kula) – zabytkowy pomnik bułgarskiej średniowiecznej
architektury. Pomimo że przetrwał turecką inwazję, został w pełni
zniszczony podczas nagłego pożaru w 1833 r., monaster został
wzniesiony między 1834-1851 r. w dzisiejszym wyglądzie, bez
głównego architekta i bez poprzedzającego to planu.
Główna cerkiew monasteru posiada freski, namalowane w 1840-1848 r. W
bibliotece znajdującej się w monasterze przechowuje się tysiące rękopisów i
starodruki ksiąg, najstarszy pochodzi z X wieku. Arcydzieła sztuki rzeźbiarskiej
to Krzyż Rafaela i rama ewangelii Krupniszkiej. Znakomity jest również główny
drewniany ikonostas. W Monasterze Rilskim znajduje się starą cudowną ikonę
Św. Bogurodzicy Odigitria, która według tradycji kościoła została przekazana do
klasztoru przez siostrę bułgarskiego cara Iwana Sziszmana (1371-1395 r.)
Marię, która była małżonką sułtana Murada I (1326-1389). Unikatowe w tej
ikonie są 32 prostokątne przegródki, każda z nich posiada relikwie różnych
świętych.
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Rożenski Monaster Rożdestwo Bogorodichno
W okolicach najmniejszego miasta w Bulgarii – Mełnik
(znajduje się około 170 km na południe od miasta Sofia)
znajduje się Rożenski Monaster Rożdestwo Bogorodichno
(XII-XIII w.). Monaster był często wykorzystywany przez
rewolucjonistów na WMRO (Wewnętrzna macedońska
rewolucyjna organizacja), poświęcili oni swoje życie aby
oswobodzić bułgarskie ziemie, pozostali pod władzą Imperium
Osmańskiego do 1912 r.

Rożenski Monaster Rożdestwo Bogorodichno

Cerkiew Św. św. Teodor Tiron i Teodor Stratilat

Cerkiew Św. św. Teodor Tiron i Teodor Stratilat (XVII
w.) we wsi Dobirsko, blisko do bułgarskiego kurortu
zimowego Bansko, została ogłoszona jako zabytek kultury
pod ochroną UNESCO. Autentyczna architektura świątyni i
jej freski dorównują do najcenniejszych przykładów
bułgarskiej sztuki.

Kompleks światynny Uspenie Bogorodichno w
Kardżali
Kompleks światynny Uspenie Bogorodichno znajduje się
w południowej części miasta Kardżali, niedaleko jeziora
Kardżali. Unikalne pozostałości potwierdzają jego zmianę
jeszcze w X-XI wieku w ośrodek episkopatu i metropolity.
Przez wysoką wartość artystyczną i architekturalną
kompleks został ogłoszony zabytkiem kultury o wysokim
narodowym znaczeniu.
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Kompleks światynny Uspenie Bogorodichno

Zabytki chrześcijańskie w
mieście Plowdiw i okolicach

Rodopska
góra Athos

Plowdiw – miasto, znajdujące się na dwóch
brzegach rzeki Marica w nizinie Górnotrackiej w
Południowej Bułgarii, nie przestaje zadziwiać swoich
gości
ze
swoją
zadziwiającą
antycznością,
średniowiecznym
czarem,
przeplatających
się
elementów Orientu i unikalnej architektury w stylu
odrodzeniowym oraz barokowym. W mieście jeszcze
przed oswobodzeniem Bułgarii spod panowania
Osmańskiego
(1878
r.)
powstało
wiele
chrześciajańskich cerkwii, które zachowały swój
niezmieniony wygląd po dziś dzień. To tutaj znajduje
się cerkiew Św. św. Konstantyn i Elena zbudowana w
1832 r, cerkiew św. Marina i kilka innych. Cennym
przykładek wczesnego baroku w cerkwii Św. św.
Konstantyn i Elena jest pozłacany ikonostas w
świątyni, w stylu wiedeńskim.

Asenowgrad jest nazywany jeszcze „bramą” do Rodopów. Miasto
znajduje się w południowej Bułgarii, 15 km od miasta Plowdiw.
Rejon tej jest niebywale przyciągający ze swoim unikalnym
połączeniem bogactwa przyrody oraz pozostałości i zabytków
kulturowo-historycznych. Monastery około Asenowgradu, wielość
cerkwii i kaplic, obraca region w to, co dziś nazywamy „Rodopską
górą Athos”. Z tym związana jest i inna nazwa regionu „Bułgarskie Jeruzalem”. To tutaj znajduje się jeden z najbardziej
zabytkowych przykładów średniowiecznej architektury w Bułgarii –
cerkiew św, Bogorodica Petrichka w Twierdzy Asena z XI w;
paraklis św. Joan Predtecha; cerkiew św. BogorodicaBlagoweshtenie i wiele innych. Rodopska święta góra liczy w sobie
kilka monasterów, wśród których jest Baczkowski, Kuklenski,
Muldawski i Wodenski, jak i Arapowski monaster – jedyny w
Bułgarii, zbudowany w czasach panowania tureckiego w 1856 r.
Kaplica św. Joan Predtecha

Cerkiew Św. św. Konstantyn i Elena

Katolicka Katedra św. Ludwig w Plowdiwie
Katedra została zbudowana w latach 50-tych XIX wieku.
Tutaj w 1861 roku zostały zamontowane pierwsze w Bułgarii
organy. Dzwonnica została zbudowana w 1898 r. i jest
wyposażona w 5 dzwonów, które są darem od papieża
Leona XIII. W świątyni znajduję się płyta nagrobna
bułgarskiej księżnej Marii Luizy – pierwsza żona cara
Ferdynanda.

Świątynia katedralna Uspenie Bogorodichno

Czerwona cerkiew blisko Peruszticy
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W
okolicy
Plowdiwu
znaleziono
wiele
wczesno
chrześcijańskich cerkwii. Kiedy w VI-VII wieku słowianie przeszli
rzekę Dunaj i osiedlili się na Półwyspie Bałkańskim, tutaj ludzie
zapełnili okolicę z chrześcijańskimi cerkwami i monasterami.
Najwyraźniejsze dowody dla chrześcijańskiego życia w tym
czasie są zachowane pozostałości Czerwonej cerkwii (V-VI w.)
niedaleko Peruszticy, bazylika Św. Spas blisko Belowa i inne.

Katolicka Katedra św. Ludwig

Baczkowski monaster Uspenie Bogorodichno

Arapowski monaster Św. Nedelia przy Asenowgradzie

Baczkowski monaster Uspenie Bogorodichno
Bezpośrednio do wsi Baczkowo, około 9 km od Asenowgradu, znajduje
się Baczkowski monaster Uspenie Bogorodichno, ogłoszony zabytkiem
kultury o światowym znaczeniu. Powstał w 1083 roku, jedyny budynek,
zachowany z czasów kiedy został zbudowany monaster, to dwupiętrowa
cerkiew-kostnica. Jest ona ozdobiona unikalnymi freskami, jako
najcenniejsze pośród nich są obrazy założycieli monasteru, utworzoni w
końcu XI i początku XII wieku. Najstarszym budynkiem w monasterze jest
cerkiew św. Archaniołów Michała i Gabriela(XII-XIIIw.) W monasterze
Baczkowskim przechowuje się jedną z największych przybytków świętych
w Bułgarii – cudowna ikona Św. Bogorodica. Cała ikona jest otoczona
złotą i srebrną otoczką, jak i widzi się narysowane portrety
św.Bogurodzicy i Jezuska.
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Miejscowa
Krzyżowa góra

Od czasów starożytnych masyw górski Rodopi
jest czczona jako bułgarska sakralna ziemia –
połacie lasów, dźwięki gajd i śpiewy. Bizantyjscy
kronikarze nazywali ją Magna Silwa Bulgarika –
Święty bułgarska góra.
Tutaj, 45 km od Asenowgradu, znajduje się
miejscowość Gradishte lub góra Krzyżowa.
Wracając do tyłu kilka wieków, znajdujemy historię
góry Krzyżowej, splecionej z starych latopisów i
opowieści. Według legendy to tutaj była zakopana
część od Krzyża chrześcijańskiego, która była
znaleziona od imperatora św. Konstantyna
Wielkiego i jedo matki Eleny, przemieścili ją w
Konstantynopola. Według drugiej legendy na tym
miejscu była doniesiona olbrzymia ikona, a w niej
części Krzyża chrześcijańskiego, aby nie była
naruszona przez osmańskich najeźdźcy. Później
była ona zakopana u pondóża samej góry
Krzyżowej. Około 300 mnichów zginęło tutaj w
czasach masowej islamizacji w Środkowych
Rodopach w XVIII w. Jednak nawet to nie
zniszczyło
wiary
w
miejscowej
ludności
chrześcijańskiej w świętości Krzyżowej góry.

Na tym miejscy nocą między 13 a 14 września co roku
odbywa się masowa religijna uroczystość w Bułgarii –
tysiące wierzących zbierają się na wzgórzu na nocną
liturgię i modlą się o zdrowie i dobrobyt.

Kompleks monasteru św. Trójca

Miejscowość Rupite
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Cerkiew św. Petki we wsi Rupite

Na
obszarze
wsi
Rupite,
leżącej
w
połódniowo-zachodniej
Bułgarii, około 8 km na
północ od miasta Petricz
znajduje
się
znana
miejscowość Rupite.
Na tym obszarze znajdują
się źródła mineralne i
baseny.
Interesująca jest cerkiew
św. Petka, zbudowana na
prośbę bułgarskiej prorokini
Wangi. Każdego roku 15
sierpnia
(Uspenie
Bogorodichno) odbywa się
tu tradycyjny zjazd. Obszar
Rupite razem z świątynią
św. Petka Bulgarska, jest
częścią
pośród
stu
narodowych turystycznych
obiektów
w
Bułgarskim
Towarzystwie Turystycznym.

Podróż w regionie Morza
Czarnego
Cerkiew św. Bogorodica Pagania

Świątynia katedralna Uspenie Bogorodichno

Warna jest nadmorską stolicą
Bułgarii.
Położenie
miasta
Warna, jak i bogate zasoby
przyrodnicze,
przeobrażają
północne
wybrzeże
Morza
Czarnego w przyciągający kurort
dla europejczyków i dla całego
nadmorskiego regionu. Dziś
Warna jest siedzibą warneńskiej
i wielkopresławskiej eparchii,
a prawosławnych świątyń jest
tu
ponad
300.
Świątynia
katedralna
św.
Uspenie
Bogorodichno jest jednym z
symboli miasta i pierwszym
zabytkiem
chrześcijańskim,
wzniesionym
ku
pamięci
wszystkim wojnom rosyjskim i
wszystkim zabitym podczas prób
oswobodzenia Bułgarii w trakcie
rosyjsko-tureckiej
wojnie wyzwalającej (18771878 r.). Najstarsza zachowana i
działająca do dziś świątynia w
mieście
to
cerkiew
św.
Bogorodica pagania, zbudowana
już w 1602 r. W niej
przechowuje
się
cudowną
ikoncę św. Bogurodzicy.

Monaster Aładża

Monaster Aładża znajduje się około 15 km na północ od miasta Warna i jest najbardziej znanym
skalnym monasterem nad Bułgarskim Morzem Czarnym. Nazwa Aładża pochodzi z języka perskotureckiego i oznacza „kolorowy”, „pstry”, najprawdopodobniej z powodu niewiele zachowanych
fresków. Taki typ monasteru jest spotykany na półwyspie Krymskim w Gruzji. Zachowane są
informacje o życiu mnichów jeszcze od XI-XII w. W zachowanych pomieszczeniach monasteru
większość fresków datuje się od XIV w. Sądzi się, że katakumby, bazylika i cały sklany kompleks
są jednym z najwcześniejszych centrów nad Morzem Czarnym od IV-VI w.
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Arkana południowego
Morza Czarnego

Cerkiew św. Sofia

św. Stefan

Christos Pantokrator

Nesebyr
Stare miasto Nesebyru znajduje się nad
brzegiem Morza Czarnego w południowowschodniej części państwa na małym
skalistym przylądku w północnej części
zalewu Burgaskiego tylko 35 km na północ od
drugiego co do wielkości miasta nad Morzem
Czarnym w Bułgarii – Burgas. Tutaj znajdują
się zachowane cenne zabytki ze wszystkich
epok od jego wielo wiekowego istnienia: stare
mury twierdzy z epoki rzymskiej i
średniowiecznej, bizantyjskie i starobułgarskie
cerkwie, domy z XVIII i XIX wieku. Jeden z
najbardziej imponujących budynków w
Nesebyrze to bazylika św. Bogorodica Eleusa
(V-VIw.) z powodu odkrycia w niej ikony Matki
Bożej. Interesującym obiektem w mieście jest
również budynek przedstawiający trójnawową
bazylikę św. Sofia, cerkiew Christos
Pantokrator, jak i cerkiew św. Stefan,
zachowane są tam freski z XVI wieku z
wysoką artystyczną wartością.

Sozopol
Urocze miasto nad Morzem Czarnym Sozopol
znajduje się na małym półwyspie na najdalej
wysuniętym punkcie na południe w Zalewie
Burgaskim, 36 km od Burgas. Znany jest jeszcze
jako Apolonia, nie jest to tylko najstarsze miasto na
bułgarskim wybrzeżu , ale może i najbogatsze
miejsce z archeologicznymi znaleziskami. W 2010
roku odkryto tutaj części relikwii św. Jana
Chrzciciela na wyspie Św. Iwan – wydarzenie,
spowodowało że tysiące wiernych z kraju i z
zagranicy zainteresowało się tym miejsce. Relikwie
przechowywane są w sozopolskiej świątyni św.
Georgi, gdzie chroni się części Krzyża świętego i
relikwie świętego Andrzeja. Interesująca jest
również cerkiew św. Bogorodicy z XV w., ogłoszona
zabytkiem kultury, znajdująca się na światowej
liście zabytków UNESCO, cerkiew św. Zosim
(1857) i wiele innych.

Święte miejsca innych wspólnot
religijnych
Informacje o sąsiednich ludnościach na dzisiejszych ziemiach
bułgarskich, muzłumanie przebywają tutaj już od drugiej połowy VII
wieku, kiedy dwa razy arabska armia oblegała Konstantynopol. Dziś
około 80 % turków w Bułgarii żyją w dwóch strefach – północnowschodniej i południowo-wschodniej Bułgarii.
Meczet Dzhumaja (XV w.)
Meczet Dzhumaja znajduje się w centrum miasta Plowdiw i według
opowieści został on zbudowany w miejscu starożytnej chrześcijańskiej
cerkwii św. Petka. Na zewnętrznej ścianie na południowo-zachodnim
kącie znajduje się zegar słoneczny.
Meczet Bajkarli (XIX w.)
Meczet Bajkarli znajduje się w mieście Samokow i został
ogłoszony zabytkiem kultury o narodowym znaczeniu.
Bułgarscy żydzi
Informacje o obecności żydów w Byłgarii istnieją już z czasów
Pierwszego Państwa Bułgarskiego (681-1018). W czasie Drugiej
wojny światowej Bułgaria ratuje około 50 tysięcy żydów przed
wysyłaniem ich do obozów pracy nazistowskich Niemców. Deportacja
żydowskiej ludności jest wspierana przez Święty Synod bułgarskiej
prawosławnej cerkwii, bułgarski parlament i bułgarski car.

Główna synagoga w Sofii
Główna synagoga w Sofii jest największą sefardyjską
(hiszpańsko-żydowską) synagogą w Europie i jest również
symbolem bułgarskich żydów. W niej znajduje się siedziba
głównego Rabina Bułgarii i głównego Rabina w Sofii. W
synagodze w Sofii przechowuje się słynną żydowską bibliotekę
sofijskiej
ludności
z
bezcennymi
kolekcjami
ze
świedniowiecznymi rabińskimi dziełami, które były zniszczone po
bombardowaniu w czasie Drugiej Wojnie Światowej.
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Meczet Dzhumaja (XV w.)

Meczet Bajkarli (XIX w.)
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Cerkiew św. Joan Predtecha w Sozopol

Relikwie św. Joana Krystitela

Główna synagoga w Sofii

Cerkiewne święta i
obyczaje

CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
PRZYDATNA INFORMACJA

NARODOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
MINISTERSTWA GOSPODARKI, ENERGETYKI ORAZ TURYSTYKI
SOFIA 1040, pl. Sw. Nedelia nr 1
tel: 02 933 5826; 02 933 5821; 02 933 5811
E-mail: e-docs@mee.government.bg
SOFIA, przejście podziemne Sofijskiego Uniwersytetu
„Św. Kliment Ochridski”
tel: 02 491 8344; 02 491 8345
E-mail: tourist@info-soﬁa.bg
BURGAS 8000, ul. Christo Botew
tel: 056 825 772; 056 841 542
E-mail: tic_burgas@burgas.bg
WARNA 9000, pl. Sw. Sw. Kiril i Metodi
tel: 052 608 918; 052 608 919
E-mail: invarna@abv.bg
WIELKIE TYRNOWO, 5000; ul. Christo Botew nr. 5
tel.: +359 62 622148;
E-mail: ticvt2@gmail.com
WRACA 3000, ul. „Dimitraki Hadzhitoshew nr 6
tel: 092 660 318
E-mail: naturacenter@abv.bg
GABROWO, 5300; pl. Wazrazhdane nr. 3
tel: +359 66 818406;
E-mail: tour_info@gabrovo.bg
UZANA - GABROWO; miasto Gabrowo, pl. Wuzrazhdane nr. 3
tel.: +359 885 825 224;
E-mail: uzana1@abv.bg
DRIANOWO 5370, ul. Shipka nr 65
tel: 0676 71 005
E-mail: tic_dryanovo@abv.bg
ELENA, 5070; ul. Ilarion Makariopolski nr. 13
tel.: +359 6151 7430;
E-mail: otic@elena.bg

Bułgarska cerkiew prawosława kieruje się
kalendarzem Gregoriańskim, znanym jako
kalendrz „nowy styl”. Rok cerkiewny zaczyna
się 1 września. Wtedy jest Początek Indykcji
(indykcja – rozporządzenie rządu, z którym
rozpoczynał się każdy nowy rok). W
zależności od czasu w kręgu roku, kiedy się
świętuje cerkiewne święta, dziela się na święta
ruchome i stałe.
Najppopularniejszy
ze
wszystkich
cerkiewnych świąt ruchomych jest
Wielkanoc (Wazkresenie Christowo,
lub Pascha).

Tradycyjny zjazd Kukerski
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W różnych latach to święto odbywa się w różnym
czasie, w zależności od pierwszej wiosennej pełni.
Oficjalna służba zaczyna się późno wieczorem w Wielką
sobotę. Przed północą wszystkie świece w świątyni gasi
się i po pozdrowieniu „Christos Wozkrese” kapłan wnosi
ogień, z którego każdy zapala świecę. Wielkanocne
posiłki bułgarów jest bogata i musi tu się znaleźć
pieczone jagnię, kozunak (słodki chleb) i czerwone
jajka.
Boże
Narodzenie
(25
grudnia)
jest
drugim
najszczęśliwszym świętem, ustepujący oficjalnie tylko
Wielkanocy. Wieczorem w Boże Narodzenie cała rodzina
zbiera się na skromnej postnej kolacji, podobnej do
ubogiego wydarzenia, w której urodził się Chrystus, a w
mniejszych miasteczkach i na wsi zachował się zwyczaj
Kolędowania – chłopcy w strojach narodowych odwiedzają
domy, śpiewając wesołe pieśni, a ludzie obdarowują ich
owocami i obwarzankami.

Wasilow den (1 styczeń) jest kolejnym dużym świętem
chrześcijańskim.
Świąteczny
stół
jest
zapełniony
smakołykami, a w tym musi być banica z wróżbamiszczęściami na następny rok. Surwakane jest jednym z
wesołych obyczai narodowych – zazwyczaj dzieci uderzają
dorosłych po plecach ozdobionymi gałązkami derenia,
mówiąc specjalne życzenia za zdrowie, długoletnie życie i
wiele szczęścia w nadchodzącym nowym roku. W tym dni
wedug tradycji organizuje się Kukleńskie zjazdy (młodzi i
starzy ubierają się w narodowe stroje, maskują się i
zaczynają przeganiać złe duchy).

IWANOWO 7088, ul. Olimpijska nr 75
tel: 08116 2715; E-mail: tur_iv@abv.bg
NESEBYR 8230 – stara część,
ul. Mesambria nr 10; tel: 0554 29 346
E-mail: visitnessebar@abv.bg
PLOWDIW 4000, pl. Centralen nr. 1
tel: 032 656794; 0620229
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg;
tic.plovdiv@gmail.com
SANDANSKI 2800, pl. Bulgaria nr 1
tel: 0746 30 549; E-mail: tour_centre@abv.bg
STARA ZAGORA 6000, bul. Ruski nr 27
tel: 042 627 098
E-mail: tic@city.starazagora.net
STOB 2638, tel: 0887 204 118; 0879 130 351
E-mail: tourcenter_stob@abv.bg
TROJAN 5600, ul. „Wasil Lewski” nr 133
tel: 0670 60 964
E-mail: infotroyan@yahoo.com;
troyantour@abv.bg
SHUMEN 9700, bul. Slawianski nr17
tel: 054 857 773
E-mail: shumen_opt@abv.bg

PRZYDATNA INFORMACJA
Położenie: Republika Bułgarii jest państwem w Europie, znajduje
się we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Na wschód
graniczy z Morzem Czarnym, na południe z Grecją i Turcją, na
zachód z Republiką Macedonii i Serbią a na północ z Rumunią.
Terytorium: 110,099 km2
Ludność: 7 351 234 (2011 r.)
Klimat: Średnia temperatura zimą:
0 °С do -2 °С
Średnia temperatura latem:
Około 20-22 °С
Język oficjalny: Bułgarski
Alfabet: cyrylica
Najwyższy punkt: Szczyt Musała (2925 m)
Strefa czasowa: GMT+2 (EST+7)
Stolica: Miasto Sofia
Waluta: bułgarski lew (1 EURO=1,955 BGN)
Podział administracyjny: 28 województw, 264 gmin,
Ważne numery telefonów:
Pogotowie: 150
Straż pożarna i awaryjna: 160
Policja:166
Pogotowie górskie: +359 8881470,+3559 9632000
Europejski numer alarmowy: 112

Więcej informacji:
Ministerstwo ekonomiki, energetyki i turystyki
Sofia 1000, Bułgaria
ul. Slawianska nr 8
tel.: +359 2/ 9407001, faks: +359 2/9872190, + 359 2/ 940 23 15
e-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg www.bulgariatravel.org

MOŻLIWOŚCI PRZEZ CAŁY ROK

