
32 Роден глас

БЪ
Л

ГА
РИ

Я 
И

 Б
Ъ

Л
ГА

РИ
ТЕ

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Опознай Родината, 
 за да я обикнеш“
е казал Алеко Константинов, а ние със съпруга ми много често сме си говорили, че сме обиколили повече 
кътчета в Чехия, отколкото в България и че е време да се опитаме поне да изравним резултата. През по-
следните години се стараем да посетим поне един природен или културен обект в Отечеството ни, и повяр-
вайте, усещането е наистина вдъхновяващо!

Не по-малко вярно е, 
обаче, че винаги съ-
четаваме разходките 
с работата ни по спи-
санието и с мисълта за 

издаването на поредния Правосла-
вен календар, към който Вие, нашите 
читатели проявявате голям интерес. 
И така – тази година решихме да раз-
гледаме няколко манастира в района 
на В. Търново, за които предварител-
но бяхме слушали или чели.

 В една слънчева августовска су-
трин се отправихме на път, следвай-
ки набелязания план: Къпиновски, 
Плаковски и Килифаревски мана-
стир – и трите недалеч от старата ни 
столица. Всеки от споменатите обек-
ти е известен паметник на културата, 
но не си мислете, че до тях се стига 
по хубави и гладки пътища – може 
би родните ни управници са решили, 
че трябва като в средните векове да 
изпитаме силата на вярата си, за да 
стигнем до желания манастир. Всъщ-
ност указателните табелки също не 
бяха в изобилие, добре, че хората по 
селата бяха любезни и отзивчиво ни 

упътваха (няма как да не си спомня 
за хубавите големи табели в Чехия, 
които буквално на всеки киломе-
тър те приканват да посетиш някоя 
забележителност). Каква беше из-
ненадата ни, когато наближавайки 
Къпиновския манастир, се оказа, че 
трябва да преминем през къмпинг, 
построен в съседство със Светата 
обител! Чак после прочетох, че е дело 
на българин, завърнал се от чужбина, 
че е уникален, предлага невероятни 
преживявания и пр. Вероятно съм 
със закостенели разбирания, защо-
то никак, ама никак не ми се връзва, 
около манастира да се разхождат по-
луголи хора и да има увеселителни 
заведения, но съдейки по многото 
посетители, явно не съм права в раз-
съжденията си. Сигурно ще прозвуча 
съвсем предубедено, като напиша, че 
собственикът на къмпинга можеше 
да задели някой лев, та да се поопра-
ви и тесния път, излизащ точно пред 
манастирските порти. Всичките ми 
забележки обаче бяха преглътнати, 
когато видях величествената сграда 
на манастира. Тук ще се откъсна за 

малко от собствените си впечатления 
и ще се доверя на прочетеното:

Разположен на брега на река Ве-
селина на 5 км от с. Велчево, на 8 
км от с. Къпиново и на 14 км южно 
от Велико Търново, Къпиновският 
манастир е основан през 1272 г. по 
времето на цар Константин Асен – 
Тих. За това свидетелства надпис на 
апсидата на манастирската черква. 
Според църковното предание осно-
вател е Св. Сергий Къпиновски. През 
турското владичество манастирът е 
опустошаван многократно, послед-
но през 1798 г. от кърджалиите. През 
1794 г. игумен на манастира е Соф-
роний Врачански, който донася пре-
пис на „История славянобългарска“. 
През 1835 г. игуменът на манастира 
заръчва на дряновските майстори 
Пенчо и Рачо да възстановят мана-
стира във вида, в който той може да 
бъде видян и днес. Тогава започва 
изграждането на църквата – дълга, 
еднокорабна, безкуполна сграда от 
камък. В нея се намира дърворезбо-
ван иконостас с много икони. Рису-
вани са между 1811 и 1820 година от 

Къпиновски манастир „Св. Николай Чудотворец“ Плаковски манастир „Свети пророк Илия“
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представителите на Тревненската художествена школа 
Папа Витан Млади, Цаню Захариев – Стари и Йоан По-
пович от Елена. Единственият стенопис е на източната 
стена – „Страшният съд“, дело на разградския зограф 
Йоан Попович (Попрайков) от 1845 г. Най-мащабното 
строителство в манастира е между 1856 и 1864 г. Тогава 
са изградени двуетажните жилищни сгради в източ-
ната му част, чиято външна стена е дебела 1,5 метра. 
Средствата са дарени от братя Хорозови от Елена. На 
втория етаж е построен параклисът „Въведение Бого-
родично“, изографисан от Алекси Атанасов. На първия 
етаж има втори параклис, „Благовещение“, украсен от 
тетевенски майстори. В параклис на двора е погребан 
един от двамата ктитори – Теодосий Хорозов.

Къпиновският манастир е бил важно духовно и 
културно средище. Към него е действало килийно учи-
лище, намирали са подслон четите на капитан Дядо 
Никола, хаджи Ставри Койнов, Филип Тотю, както и 
Васил Левски, Ангел Кънчев и Матей Преображенски 
– Миткалото. През Руско-турската освободителна вой-
на край манастира станала голяма битка, като някои от 
загиналите руси са погребани тук.

Манастирската църква е богата и с икони от 18 и 19 
век. Част от тях са две икони в иконостаса – „Св. Илия“ и 
„Св. Димитър на кон“, както и тези в предверието – „Въ-
ведение Богородично“, „Св. Богородица с пророците“ и 
„Христос с апостолите“. Красиви са иконостасните цар-
ски двери с резбовани елементи, характерни за тревнен-
ските резбари. От 18 в. е и резбованият владишки трон.

Сещате се сигурно, търпеливи мои читатели, че 
точно гореспоменатите икони възбудиха интереса ми, 
защото вече си ги представях колко добре ще стоят на 
новия Православен календар. Тук обаче се наложи да 
водя преговори със строга служителка, на която крот-
ко обяснявах, че живеем извън страната, а тя като чу, 
ме отряза с думите: „За чужбина – не!“. Е, накрая ста-
на ясно, че ако си платя, може. Ами, платих си, но пък 
сами ще се убедите, че иконите си заслужават. Тъжното 
обаче е, че голяма част от тези свети места в България 
са се комерсиализирали дотолкова, че не съм много си-
гурна доколко могат да се нарекат свети, а пък цените 
на свещите... е, спирам дотук!

 Следващата ни спирка бе Плаковският манастир, 
намиращ се само на 2 км от Къпиновския по пътя за 
село Велево. Скромна табела указваше посоката за 
тези, които са решили задължително да го посетят. 

Манастирът е основан по време на Втората българ-
ска държава, вероятно през 1280 г., но не след дълго, 
при падането на България под турско робство, е раз-
рушен. Около 1450 г. бива възстановен отново, но по-
късно многократно (през 1595, 1706, 1794) е разграбван 
и опожаряван. През 1835 г. в манастира е организира-
на Велчовата завера, един от водачите, на която е отец 
Сергий – бивш игумен на манастира. След потушава-
нето на заверата манастирът отново бил разрушен. За 
това напомня голяма мраморна плоча под манастир-Иконостасните царски двери с резбовани елементи

Стенопис на входа на църквата

Под манастирския чардак

Стенопис на входа на Къпиновския манастир

Къпиновски манастир „Св. Николай Чудотворец“
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ите, събрали се преди сто години и загинали за свобо-
дата на своя народ: Велчо Атанасов Джамджията от В. 
Търново, Иванаки Йонков Кюркчията от Враца, отец 
хаджи Сергий, игумен на манастира „Св. Илия“, Ко-
льо Гайтанджията от В. Търново, майстор Димитър от 
София, хаджи Йордан Брадата от Елена, даскал Андон 
Никопит от Македония и мнозина други родолюбци 
начело с кап. Георги Мамарчев от Котел, вдъхновител 
и организатор на заверата. Български народен коми-
тет, София, Великден, 1935 г.“. След потушаването на 
заверата Плаковският манастир е отново опожарен. 
Възстановяването на Плаковския манастир започва 
през 1845 г., когато е построена манастирската църква 
„Св. пророк Илия“. През 1845 г. Захарий Зограф изри-
сува образа на Христос Велик архиерей с Дванадесетте 
апостоли. Освен тази икона, в манастира са запазени 
ценни ръкописни и старопечатни книги. През 1865 г. 
Уста Колю Фичето изгражда величествена 26-метрова 
камбанария с красива декоративна зидария, каменна 
чешма и двуетажни жилищни крила в П-образна фор-
ма, но през 1949 г. при нов пожар голяма част от жи-
лищните сгради отново изгарят.

Здравата порта на обителта беше гостоприемно от-
ворена, а пред нея бдеше симпатично кученце, с кое-
то съпругът ми с удоволствие раздели сандвича си. От 
двора на манастира лъхаше запустение – дали защото 
огромната площ бе обрасла с бурени, или защото пове-
чето сгради са порутени? С блага усмивка обаче ни по-
срещна единственият обитател на манастира, вероятно 
съвместяващ длъжностите на монах, игумен, пазител 
на святото място и извършващ ежедневните служби в 
уникалната църква. С радост ни поведе към нея. Църк-
вата е рядко явление на българската архитектура, от 
т.нар. атонски тип, характерен за епохата на Втората 
българска държава. Тя е просторна (19x7,5 метра), ед-
нокорабна, с една абсида, шест масивни колони с капи-
тели и открит, засводен притвор. Над входната врата 
под нея неизвестен художник е изрисувал през 1852 г. 
„Възнесението на пророк Илия“, който е единственият 
стенопис в манастира. Сладкодумният отец ни разказа, 
че бавно и полека, с дарения от родолюбиви християни 
манастирът се възстановява, но не скри болката си, че 
малко хора го посещават, а още по-малко идват на цър-
ковните служби. Въпреки че обителта очевидно има 
нужда от финансови средства, даже не се наложи да 
искам разрешение за снимане – монахът сам ми пред-
ложи да си фотографираме това, което ни харесва. 

Ще завърша с обяснениято, което боголюбивият 
човек даде, когато го попитах за какво служи една ни-
ска врата в църквата – оказа се, че това е старата, ори-
гинална врата, а защо е толкова ниска? – за да се на-
ведеш, като влизаш, защото пред Бог човек трябва да 
сведе глава и да се поклони. 

Ще кажете: „Ами Килифаревският манастир?“. Не, 
не съм го забравила, но за него.... в следващия брой.  ◆

Църква „Св. пророк Илия“

Иконостасът на църквата

Куполът с изображение на Исус Христос

Икона на Пресвета Богородица с Младенеца от Плаковския манастир

Плаковски манастир „Свети пророк Илия“


