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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Опознай Родината, за да я обикнеш“
е казал Алеко Константинов, а пък аз изпълнявам обещанието си от миналия брой и продължавам разка-
за си с посещението ни в Килифаревския манастир. 

Манастирът „Рож-
дество Богородич-
но“ се намира на 
десния бряг на река 
Белица. До него се 

стига лесно по пътя южно от град 
Велико Търново, пресичащ Стара 
планина през Хаимбоазкия проход – 
всичко това прочетох в Интернет, до-
като се подготвях старателно за пъту-
ването до Светата обител, паметник 
на културата. Дали, защото не тръг-
нахме от старопрестолния град, или 
защото човек не трябва чак толкова 
много да се доверява на указанията 
на навигацията, не знам. Факт е, че 
живописният път, по който ни пове-
де модерното устройство, се изкачва-
ше все по-нависоко, а към шосето, и 
от двете страни, се протягаха толко-
ва буйно израснали треви и храсти, 
че съвсем го стесняваха и правеха 
почти невъзможно разминаването 
на два автомобила. Как ли се пъту-
ва оттук през зимата, не ми е ясно! 
Минавахме през малки села, в които 

през този сезон кипеше оживление 
– хората събираха край къщите си 
ябълки и сливи, от които, сещате се, 
ще стане ароматна българска ракия. 
Най-после стигнахме до главния път 
и докато се чудехме накъде да продъл-
жим (указателни табели традиционно 
липсваха), забелязахме встрани от на-
горещеното шосе обширен паркинг. 
Е, „С питане и до Цариград се стига“, 
е казал народът – любезен мъж под-
робно ми обясни как да стигнем до 
Килифаревския манастир и много 
скоро се озовахме пред манастирски-
те порти. Светата обител ни посреща 
с тишина и спокойствие, само реката 
ромоли наблизо, създавайки усещане 
за прохлада. Влизаме в манастирския 
комплекс, който е действащ женски 
манастир, а част от сградите са пре-
върнати в хотел. 

Възникването на Килифаревския 
манастир „Рождество Богородично“ 
е свързано с името на видния българ-
ски исихаст и книжовник Теодосий 
Търновски. Съпроводен от ученика 

си Ромил Видински, след няколкого-
дишно странстване из Атон и Източна 
България, Св. Теодосий най-сетне на-
мира усамотение в гъстите гори над р. 
Белица до с. Килифарево. Постепенно 
около него се събират още ученици 
и много бързо, със съдействието на 
цар Иван Александър, тук е издигнат 
манастир. Светата обител е построе-
на на висок хълм, край река Белица, 
между 1348 и 1350 г. В Килифарев-
ския манастир Теодосий създава своя 
школа. Името му на религиозен мъ-
дрец скоро се понася из Търновското 
царство и извън него. Монаси и уче-
ници пристигат от Сърбия, Унгария, 
Влашко и другаде. Създаденото мона-
шеско средище става не само място за 
проповядване, но се превръща в забе-
лежителен за своето време просвет-
но-литературен център. Превеждат 
се богослужебни книги, византийски 
хроники и източни повести, съста-
вят се сборници, пишат се жития на 
български, сръбски и гръцки светии, 
съчиняват се проповеди против ере-
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тиците. В Килифаревския манастир 
получават първите си писателски 
уроци много известни личности: 
Киприан – митрополит на цяла Русия, 
Григорий Доброписец, йеромонасите 
Сава и Тимотей. Възпитаник на Кили-
фаревската книжовна школа е и беле-
житият български книжовник и про-
светител Евтимий, който по-късно 
става патриарх Търновски. Към 1360 
г. броят на монасите, учениците и кни-
жовниците в школата на Теодосий дос-
тига до 460 души. Според някои данни 
тук творят и най-добрите български 
художници-миниатюристи, 
които през 1360 – 62 г. съста-
вят и илюстрират прочутия 
Томичев псалтир – един от 
най-ценните художествени 
паметници на българското 
Средновековие. Поради на-
личието на такава многопро-
филна и мащабна културна 
дейност, с основание се счи-
та, че в Килифаревския мана-
стир е поставено началото на 
Търновската книжовна шко-
ла. След смъртта на Теодосий 
религиозно-богословската и 
книжовна дейност продъл-
жава свободно още 30 годи-
ни. Археологическите раз-
копки показват, че през XIV в. 
един до друг били изградени 
два манастирски комплекса – 
един по склона на хълма на р. 
Белица и друг в подножието 
на хълма, непосредствено до 
брега. И двата са оградени 
с мощни крепостни зидове, 
снабдени с бойни кули. Пред-
полага се, че манастирът е оцелял при 
турското нашествие през 1393 г., тъй 
като се споменава и през 1442 година. 
През 1598 г., според други документи, 
от яките му зидове се отбранявали 
отряди на въстаници от т. нар. Първо 
Търновско въстание. Едва тогава, след 
потушаването на въстанието, турците 
сриват двата манастирски комплекса. 
Малкото оцелели монаси изградили 
веднага два параклиса върху събо-
рената църква на крайречния мана-
стирски комплекс. Именно тук про-
дължава живота на Килифаревския 
манастир. Неговата съдба е подобна на 
съдбата на десетките други български 
манастири по време на турското роб-

ство – манастирските постройки са 
многократно опожарявани, иконите 
насичани, но въпреки това възкръсват 
от пепелищата. През 1718 г. манасти-
рът е издигнат на днешното му място 
на брега на река Белица, на 400 метра 
западно под стария манастир. Тогава 
е построена и изографисана църквата 
„Рождество Богородично“ с 2 парак-
лиса, посветени на Иван Рилски и Те-
одосий Търновски. В края на XVIII век 
част от манастира е разрушена по вре-
ме на кърджалийски набези, но скоро 
след това е възстановена. След дълго-

годишно настояване пред турските 
власти и събиране на средства, през 
1840 г. вдъхновеният майстор Уста 
Кольо Фичето започва изграждането 
на днешната еднокорабна, еднокупол-
на църква „Св. Димитър“. Възрожден-
ският майстор запазва част от старата 
олтарна стена и двата параклиса – на 
Св. Теодосий и на Св. Иван Рилски. 
Църквата е завършена през 1842 г., 
а украсата е направена през 1843. 
Вътрешното пространство на храма 
е разчленено във формата на кръст. 
Куполът е разположен върху 4 камен-
ни колони, които очертават рамената 
на кръста. Повечето от стенописите 
се намират в параклисите и датират 

от 1718 г. Сцените от евангелските 
събития се намират в горните пояси, 
докато долният ред е зает от фигури 
в цял ръст. От двете страни на олтара 
са изобразени фигурите на Архангел 
Гавраил и Богородица, а в апсидата е 
представена „Богородица Ширшая не-
бес“ с образа на Младенеца в утробата 
й. Най-долният пояс е зает от сцената 
„Поклонението на жертвата“. Позла-
теният иконостас е дело на резбарите 
Цоню и Симеон Витанови, баща и син 
от Трявна; впечатляващи са иконите, 
рисувани от тревненските зографи 

Досю Коев, Симеон Симе-
онов, Йонко Попвитанов. 
През 1849 г. са завършени и 
жилищните сгради, а през 
1856 г. и красивата каменна 
порта. Днес Килифаревският 
манастир има внушителен 
изглед и изключителен архи-
тектурен силует, характерен 
за епохата на Възраждането.

За съжаление, скъпи чи-
татели, на страниците на 
списанието няма да намери-
те снимки от вътрешността 
на гореописаната църква – 
кротко и смирено поисках 
разрешение за снимане: мо-
нахинята, която в този мо-
мент беше в храма, ме изпра-
ти при друга монахиня. Не 
разбрах каква точно беше 
длъжността й. Знам, че през 
2015 е починала дългого-
дишната игумения на Кили-
фаревския манастир – Юс-
тина (Светла й памет!). Дали 
жената, с която говорих, е 

новата игумения, нямам представа. 
Така или иначе, молбите ми останаха 
напразни и бях изпратена до В. Тър-
ново, за да се срещна и поискам раз-
решение от владиката?!

Според популярна легенда някъ-
де около Килифаревския манастир, 
увити във восък, се съхраняват сви-
тъците от библиотеката на Търнов-
ската книжовна школа, която е изне-
сена в този район след падането на 
Търново през 1393 г. Дали светини-
те наистина са оцелели? Трудно е да 
се отговори на този въпрос, но, ако 
имате път през тази част на Родината 
ни, непременно посетете една от кре-
постите на българския дух! ◆

Подпокривна арка на храма

Църквата „Св. Димитър“, построена от Кольо Фичето


