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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Добридолски манастир Добридолски манастир 
„Св. Троица“„Св. Троица“

15 август – Голяма Богородица. Решаваме да почетем празника, как-
то му е редът, и се отправяме към близкия манастир, въпреки насто-
ятелните предупреждения на наши роднини, че дотам ще стигнем 
много трудно. Не се отказвам, а останалите „ми поднасят на акъла“, 
както казват в този край на България. Съвсем скоро вече почти съжа-
лявам за упоритостта си – трикилометровият път до Добридолския 
манастир е почти непроходим.

Буйната гъста растител-
ност допълнително сте-
снява занемарения път, с 
дълбоко изровени коло-
вози, по който е невъз-

можно да се разминат два автомо-
била. Как се стига до Светата обител 
при лошо време, не мога да си пред-
ставя! Най-после, след като пътува-
нето ни се стори безкрайно, стигаме 
до заветната цел. Наоколо вече са 
паркирали няколко коли, успешно 
преодолели препятствията по пътя, 
а откъм манастирската магерница се 
носи аромат на готвено. 

Насочваме се към малката църк-
ва, за да запалим свещи и почетем 

големия празник – посреща ни благ 
отец, който любезно ни показва то-
ку-що зографисания храм и ни кани 
да опитаме от агнешкия курбан, 
подготвян в чест на Успение Богоро-
дично. Много по-късно разбрах, че 
това е игуменът на манастира – отец 
Иван от Нови хан, поел грижите за 
обителта от есента на 2016 г. Едва ли 
има българин, който да не е чувал за 
този благочестив човек, покровител 
на изпадналите в беда наши съна-
родници. Попаднах на едно негово 
интервю, в което споделя, че Добри-
долският манастир не е бил в тол-
кова окаяно състояние от времето 
на турското робство. Това обяснява 

абсолютно занемарения път, пък и 
вида на постройките. Дано новият 
игумен успее да върне предишната 
слава на Светата обител!

Добридолският манастир се на-
мира на около 3 км южно от с. Добри 
дол, на 22 км югозападно от гр. Лом 
и на 35 км югоизточно от гр. Видин.

Разположен е в живописна мест-
ност на дълбок дол, покрит с гъста и 
разнообразна растителност и обита-
ван от богат животински свят. Пър-
вото име на манастира, от създаване-
то му до последното му разрушаване 
и последвалото възстановяване, е 
било „Св. Богородица“, така го е 
отбелязал и известният учен-пъте-

Манастирският храм „Св. Троица“ – рядко явление в българската възрожденска култова архитектура



30 Роден глас

О
ТЕ

Ч
ЕС

ТВ
О

 М
О

Е

шественик Феликс Каниц, по-
сетил обителта през 1868 г. При 
последното възстановяване на 
манастира е внесена промяна 
в патрона му, като е посветен 
на Св. Троица, име, останало 
и до днес. Според преданието, 
промяната се дължи на факта, 
че изграждането на днешната 
манастирска църква е станало 
за 50 дни, и е била готова за 
Петдесетница – денят на Све-
тата Троица.

Откога води началото си 
и каква е била съдбата на ма-
настира през първите векове 
на съществуването му, не е 
известно. Поради близост-
та на мястото, където днес 
е разположен манастирът, с 
римския град Рациария (дн. 
Арчар), който в началото на 
IV в. е бил център на една от 
първите християнски общини 
по днешните български земи, 
считана за предшественик на 
сегашната Видинска епархия, 
се предполага, че тук още то-
гава е имало духовно среди-
ще. За най-старата история на 
манастира не са запазени ни-
какви сведения, но народното 
предание отнася построяване-
то му през времето на „старото 
българско царство“, което ще 
рече, че това трябва да е било 
в периода след покръстването 
на българите в средата на IX 
век до падането на България 
под византийско робство (на-
чалото на XI в.) или преди раз-
грома на Второто българско 
царство в края на XIV в.

След покоряването на Ви-
динското царство през 1396 г. 
от османските турци, са уни-
щожени много епархийски 
манастири и църкви, между 
които е и Добридолският ма-
настир. След това той остава в 
пълно запустение до 1610 г., ко-
гато според запазени сведения, 
е възобновен от преподобния 
Пимен Зографски. След това 
обителта преживява още ня-
колко разорявания: след поту-
шаването на Чипровското въс-
тание (1688 г.) и за последно, по 

време на Руско-турската война 
от 1828 г.

За възстановяването на 
манастира има съхранени раз-
лични предания – според едно 
от тях, сляп старец търсел из-
губената си крава и така стиг-
нал до изворче. След като пил 
и измил очите си с водата му, 
той прогледнал. Благодарни-
ят човек, с помощта на добри 
християни, изградил на това 
място манастир, за да се опа-
зи лековитата вода и да дава 
изцеление на всички болни 
хора. Второто предание гласи, 
че манастирът е построен по 
време на робството от един 
богат и знатен турчин, който 
имал сляпа дъщеря. Момичето 
се излекувало, благодарение 
на целебния извор. Третото 
предание, което е и най-прав-
доподобно, се свързва с името 
на действителна личност – 
йеромонах Силвестър, който 
дошъл по тези места в ранна-
та пролет на 1850 г. от неда-
лечния Изворски манастир. 
Легендата разказва как едно 
козарче изгубило козата си и 
търсейки я, случайно видяло 
изворче с бистра вода, което 
приличало на стубла – покри-
то отгоре и подзидано отстра-
ни. Вечерта, като се прибрало 
в селото, козарчето разказало 
за изворчето. Историята чул и 
селският поп, който бил много 
стар и вече бил монах с името 
Силвестър. След няколко дни 
в съня му дошъл старец, който 
му казал, че там, където козар-
чето е видяло кладенеца, има 
стар манастир. Отецът оти-
шъл на това място и след дъл-
го лутане намерил срутените 
стени на стара църква. С по-
мощта на козарчето, на около 
триста разкрача на юг, видял и 
изворчето. Запален от благо-
честие, той напуснал дома си, 
построил си колиба до църк-
вата и започнал да разкопава 
и разчиства затрупаните й с 
пръст стени. Това се разчуло 
в околните села и тъй като в 
тях нямали църква, селяните 

На входа на църквата величествено се извисява 
едно от трите вековни дървета

Отец Иван, игумен на манастира, благо посреща миряните

Новоизписаните икони греят от красота

През лятото на 2017, за пръв път, 
храмът посреща вярващите с оригинални стенописи
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с труд и средства започнали 
да помагат на поп Силвестър 
в изграждането на нов храм, в 
който да могат да се черкуват.

Пълното възстановяване на 
Добридолския манастир стана-
ло при игуменството на хаджи 
йеромонах Венедикт, чието 
предишно име било Василий. 
Той не бил много образован 
човек, но с буден ум и голям 
родолюбец. С дарение отку-
пил манастирското землище, 
заграбено от турски големци. 
Постепенно били построени 
манастирските сгради – храм, 
параклис над аязмото „Св. св. 
Козма и Дамян“, две жилищни 
постройки, камбанария, чешма 
и стопански помещения.

Много са имената на игуме-
ните след освобождението на 
Видинска област от турското 
робство – някои от тях са оста-
нали в летописите като грижов-
ни стопани, служили смирено 
за нравственото възпитание 
на миряните, други проявяват 
безстопанственост, чиито сле-
ди се виждат и до днес. Част 
от историята на манастира е 
и игуменството на широкоиз-
вестния в района отец Герман. 
Той се грижи за светата оби-
тел от 1931 до края на дните си 
през 1995 г. Имал смелостта да 
приюти на работа в манастира 
хора, гонени след 1944 г. като 
народни врагове и лишени от 
възможността да упражняват 
професията си, наемал дори 
съдени от Народния съд.

Манастирският храм „Св. 
Троица“ е рядко явление в бъл-
гарската възрожденска кул-
това архитектура и изкуство. 
Той спада към кръстовидния 
тип църкви и е квадратна, ед-
нокорабна, едноапсидна сгра-
да, с купол изграден върху 
осемстенен барабан. Планът й 
наподобява старинната черква 
на Раковишкия манастир. Над 
входа има ктиторски надпи-
си и каменни фигурки, осо-
бен интерес представляват 
барелефите на южната фаса-
да – на телец и овен, които са 

единствени по рода си в Бъл-
гария. Неизвестни са причи-
ните, поради които църквата 
е останала без стенописна ук-
раса – чак до 2017 г., когато с 
благословията и с помощта 
на владиката Дометиан, хра-
мът е изографисан и свети от 
красота. Иконите на иконо-
стаса са изработени през 1860 
г., дело на майстори от Дебър-
ската художествена школа. 
Тези творби са дали основание 
църквата да бъде обявена за 
паметник на културата. Хра-
мът има странна камбанария. 
На първия й етаж се намира 
беседка, а до втория, където са 
камбаните, се стига по стълба. 
В основата й е вградена чешма, 
дарена през 1861 г. на Светата 
обител от ломския хлебарски 
еснаф. Параклисът „Св. св. 
Козма и Дамян“, изграден над 
аязмото, е имал съдбата на ма-
настира и също е разрушаван 
и преизграждан нееднократно. 
В днешния си вид е от 2002 г., 
когато е осветен от Видинския 
митрополит Дометиан. Света-
та вода от извора под парак-
лиса, както в легендите, така 
и днес, продължава да върши 
чудеса. За нея през 50-те го-
дини на миналия век научил 
и младият тогава писател и 
историк Александър Солже-
ницин, който имал болни очи. 
Съветският дисидент дошъл и 
прекарал една седмица в мана-
стира, разказвал тогавашният 
игумен Герман, който го по-
срещнал като най-скъп гост. 

Забележителност на оби-
телта са и трите вековни дърве-
та, величествено извисяващи 
се в манастирския двор. Те са 
същите, които се споменават в 
едно от преданията за възоб-
новяването на обителта – „… в 
дола с големите дървета…“.

Отпиваме глътка вода от 
старата манастирска чешма и 
си вземаме довиждане с До-
бридолския манастир – дано 
следващият път да ни по-
срещне с цялото си възстано-
вено великолепие!  ◆
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Камбаната оглася обителта и „дола с големите дървета“

Вградената чешма е дарена през 1861 г. от ломския хлебарски еснаф
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Храмът има странна камбанария 


