
Житие на преподобна Димитра Доростолска 

 
Света преподобна Димитра Киевска 

(Доростолска), в света Матрона Александровна 

Егоровна, е родена през 1810 г. в българския град 

Силистра. Град Силистра е основан в римско време с 

името Дуросторум (Доростол), откъдето и светицата 

се нарича Доростолска. Тя била възпитана от 

благочестивите си родители Александър и Мария в 

духа на православната вяра, с многочислените 

примери на житията и благочестието на светците, 

прославили българската земя.  

В края на 20-те години на XIX в. семейството на 

преподобната Димитра се преселило в Бесарабия. 

Съпругът й, капитанът от руската армия Иван 

Егоров, загинал геройски в Кримската война (1853–

1856). Матушка Димитра взела участие в отбраната 

на Севастопол (1855–1856), като помагала на 

ранените на бойното поле. През Руско-турската война (1877–1878) пък организирала в 

дома си в Киев лазарет за ранените войници. За участието си във войните тя получила 

няколко награди.  

През 1856 г. тя заминала за Киев и се установила в Печерск. Водила благочестив и 

скромен живот, черпела нравствени сили в молитвата и в четенето на духовни книги, 

и  посещавала често манастирските храмове. Часовете на уединение и молитва укрепили 

духа и надеждата й в Божието милосърдие.  

Тук, в Киев, се състояла забележителна среща, която променила целия й по-

нататъшен живот. По Божий промисъл матушка Димитра се запознала с Киевския 

митрополит Исидор (Николски) (1858–1860), един от най-известните йерарси на Руската 

православна църква. Той станал неин духовен отец и наставник в продължение на много 

години. Тя дълбоко почитала своя духовник и не предприемала без благословията му 

нищо. Митрополит Исидор посочил на матушка подвижническия път и тя като го 

следвала, тя успяла да направи много за благото на Църквата и обществото.  

По предложение на владиката, матушка Димитра се заела със създаването на 

религиозна женска община за вдовици и сираци на загиналите през време на войните и за 

бедни безприютни. За благослов и покровителство  на бъдещата обител, митрополит 

Исидор й подарил досточтимата Боголюбската икона на Божията Майка. По-късно, 

когато заемал Сакт-Петербургската катедра (1860-1892), митрополит Исидор неизменно 

покровителствувал и подмагал общината. 

С благословията и помощта на митрополит Исидор преподобна Димитра започнала 

през 1960 г. да изкупува имоти около нейния и през 1876 г. притежавала огромен 

земеделски участък с многобройни постройки - почти целия Печорски квартал в Киев. В 

него тя възнамерявала да създаде женска религиозна община. Това си намерение тя 

изложила в своето духовно завещание, написано в Санкт-Петербург.  

През 1877 г. тя се обърнала с молба към Киевския митрополит Филотей да разреши 

основаването на женска община, в която да живеят 33 вдовици и сирачета, които нямат 

средства за живот и желаят да се посветят на Бога и Църквата. Молбата й била 



удовлетворена и на 4 март 1878 г. с указ на император Александър II в Киев била 

учредена Веденската женска религиозна община "Въведение Богородично".  

В полза на общината тя дарила земеделски участъци и няколко жилищни домове, 

както и ценни книжа на стойност 21 000 рубли. Тя подготвила всичко относно 

устройството на общината и поръчала в Санкт-Петербург да бъде изработен иконостас.  

През средата на XIX в. в Украйна се появили много женски религиозни общини. Те 

имали забележителна роля в делото на християнското милосърдие. Общините 

обединявали жени от всички възрасти и съсловия, които имали еднакъв духовен стремеж 

- служба на страдащите. За разлика от манастирите, в общините не практикували 

пострижение на иконики (монахини), но се съблюдавал обета на безбрачието и 

правилата на религиозния и трудовия живот. Пътят на развитие и характерът на тези 

общини бил различен, но всяка от тях била белязана от личността и жизнения път на 

своята учредителка. Първа от създадените такива общини в Киев била Свето-Веденската, 

основана от Матрона Александровна Егорова.  

Матрона Егоровна не успяла да дочака завършека на своето свято дело. Броени дни 

след основаването на общината, тя починала мирно и с упование на Господа на 9 (22 

март) 1878 г. в Санкт-Петербург. Още приживе матушка приела тайно монашески 

постриг с името Димитра, в чест на св. Димитър Солунски - светия покровител на 

българите и на войниците.  

По решение на митр. Исидор преподобната била погребана временно в лаврата "Св. 

Александър Невски", но още същата година мощите й били пренесени в Киев и 

положени във втория храм на общината "Св. великомъченик Димитър". Обитателките 

почитали молитвено паметта на основателката на общността. Ежегодно на 9 март (22 

март) - в деня на нейната смърт, и на 26 октомври (8 ноември) - храмовият празник на 

общината, киевските митрополити, архимандрити от Киево-Печорската Лавра или други 

йереи отслужвали Божествената литургия в храма "Св. Димитър" и панихида на гроба на 

преподобната.  

През 1992 г. Руската Православна църква предала Веденската църква на 

Украинската Православна църква.  

На 8 ноември 2008 г., по време на тържественото честване на 130-годишнината от 

основаването на Свято-Веденския манастир, Украинската православна църква 

(Московска патриаршия) причисли Матрона Александровна – света Димитра Киевска 

към лика на поместно почитаните светии. Тя бе канонизирана с още една монахиня от 

манастира - св. Олимпиада, духовна наставница на архим. Антоний, впоследствие 

игумен на Троице-Сергиевата лавра в Русия. 

Днес поклонници от Украйна и други православни страни се покланят на мощите на 

света Димитра в процъфтяващия Свето-Веденски манастир. По благодатните молитви на 

преподобна Димитра много от тях получават изцеление. Нейният духовен подвиг и 

богоугоден живот приживе, нейната жертвеност, безстрашие и готовност да се притече 

на помощ на бездомните и страдащите, са благотворен пример за много православни, 

поведени от Господа по пътя на покаянието и дейната любов за спасението на своите 

души.  

Паметта на света Димитра Киевската църква чества на 9 март (22 март стар стил). 

Българската православна църква почита света Димитра Доростолска на 26 октомври. 
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