
Н ачалото на вечерта постави 
Севда Коваржова. С някол-

ко думи тя представи изложбата от 
графики, инсталирана в галерията. 
Творбите представляваха компю-
търни отпечатъци от цветни лито-
графии, дело на Петър Митев, препо-
давател в Софийската художествена 
академия. Изобразяваха български 
църкви и манастири, с което тема-
тично се вписваха в повествовани-

ето.
След това Севда представи и даде 

думата на Красимира Мархолева. 
„Онези от вас – каза Краси – които 
ме познават, знаят, че съм историк, 
но едва сега научават, че съм била 
и екскурзовод в България. Днес ви 
предлагам една екскурзия из българ-
ските манастири, която ще открие 
пред нас далечното Възраждане – 
една романтична епоха, но изпъл-
нена с много драми и затрогващи 
човешки съдби.“

С първите си думи Краси сподели 
вярата си, че от значение са не само 
броят на културните паметници 
и историческата им стойност, а най-
вече какво означават за съответния 
народ. И че ако говорим за значе-
нието на българските манастири, 

то може би най-точен е Иван Вазов, 
който преди повече от век е написал: 
„Ценни са за нас българските мана-
стири, почетни останки от твърди-
ните, с които се запази жив българ-
ския дух, възвестители на зората на 
българското пробуждане. Те са жива 
и трогателна история на една епоха, 
толкова славна и толкова мрачна.“

Пътят, по който Краси ни поведе, 
беше продиктуван от опита на екс-

курзоводката. Тя оч-
ерта няколко турис-
тически маршрута, 
с което разумно 
въведе логика и ред 
в хаоса. Започна 

с българската Света гора – името, 
под което са известни манастирите 
край София. На картата приличат 
на червено-черни мъниста и така ги 
и наричат – манастирски броеници 
или гроздове. Най-известен сред тях 
е „Св. Богородица Витошка“, познат 
като Драгалевския манастир. След 
това свърна на юг от София, към 
Рила, чието сърце бие в Рилския ма-
настир. Следваха още две броеници 
от манастири: първата, украсяваща 
Родопите, чието най-ценно съкро-
вище е Бачковският манастир и вто-
рата – Търновската, където манасти-
рите са толкова много, че на картата 
почти се сливат един с друг.

Най-популярното туристическо 
трасе са манастирите от двете страни 
на Стара планина. Носят поетичното 

име „По пътя на слънцето“, защото се 
смята, че когато слънцето изгрее над 
България, първо погалва върховете на 
Стара планина. Тук се намира Троян-
ският манастир „Успение Богородич-
но“. „Винаги имах проблеми с тури-
стите тук, защото не искаха да тръгват 
и редовно закъснявахме!“.

Соколският и Дряновският ма-
настир Краси окачестви като два от 
„най-размирните манастири“. „Днес 
гледката е много красива и роман-
тична, но едва ли е било така по вре-
ме на Априлското въстание, когато 
тук са се водили битките между въс-
таниците и поробителите. Споменът 
за тях няма нищо общо със спокой-
ствието, което виждате в момента. 
Затова Дряновският манастир е на-
речен „Бастионът на непокорните“.

Името на Васил Левски е тясно 
свързано с манастирите. „Бях учудена 
в колко много манастири видях него-
ви скривалища. Понякога те бяха така 
добре замаскирани, че специално съм 
се връщала в помещението, за да търся 
и видя къде се е крил Апостолът.“

Последни в екскурзията бяха връх 
Столетов, Шипченският манастир 
и споменът за Опълченците, опре-
делили със саможертвата си хода на 
Освободителната война. И пожела 
да завърши с мисълта на Достоев-
ски: „Красотата ще спаси света“. 
„Бих добавила – каза тя – че красо-
тата е начин за запазване на духа на 
всеки народ.“ 

Манастирите – твърдини  
на българския дух
на 5 маРт, БълГаРският култуРен инсти-
тут в ПРаГа отБеляза националния ни 
ПРазник с Поетична сказка, наРечена 
„БълГаРските манастиРи и национал-
ното освоБождение“. автоРката кРаси-
миРа маРхолева умело ни ПРенесе По-
кРай оБщоизвестните факти Почти Без 
да Ги докосне. лиРичният й Разказ-из-
Повед ПоГали ПРисъстващите с искРе-
ност, лишена от уловки. в замяна, те 
я даРиха с цялото си внимание и охот-
но се ПРенесоха навсякъде, където Ги 
отведе с думи и фотоГРафии.

Красимира Мархолева
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