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За него любимият ми Алеко 
пише: „А хубав е наистина; 
Боже, колко е хубав този 
пусти Черепишки мана-
стир! Извивките на шу-

мящия Искър, притиснат от едната 
си страна със зелени и разцъфтели 
лесисти хълмове, препълнени със 
славеи; от другата страна притиснат 
от надвиснали разноцветни и разно-
формени гигантски скали, изпъстре-
ни с пещери…“.

 Манастирът „Успение Богородич-
но“ е храм на християнството и бъл-
гарщината и има дълга и драматична 
история. Разположен е в Искърското 
дефиле, в подножието на величестве-
ни скали, с издълбани в тях стотици 
пещери. Възникването му е свързано 
с историята на средновековния „Ко-
ритенград“, съществувал в близка-
та местност „Ритлите“. Смята се, че 
днешното си име манастирът получа-
ва от белеещите се кости на загинали 
воини, останали след епична битка 
на цар Иван Шишман през 1396 г. В 
Църковния историко-археологически 
музей в София се съхранява типик на 
святото място, съставен около 1396 
г., в който се споменава, че обителта е 
била разрушена по време на гореспо-
менатата битка.

През вековете на турското роб-
ство манастирът е бил неколкократ-

но опожаряван, но е оцелявал и е бил 
съграждан отново и отново. В годи-
ните на националното Възраждане 
манастирът се превръща в просветно 
средище, днес е паметник на култура-
та от национално значение.

Паркираме колата на нагорещения 
от жаркото слънце паркинг и застава-
ме пред манастирските порти. Тъй 
като от сутринта усещам, че вече съм 
се пренесла в един отдавнашен свят, 
пред очите ми изведнъж застава съв-
сем друга картина: „Нощта вече по-
криваше с тъмното си було Черепиш-
кия манастир. Клисурата на Искъра 
мълчеше плахо под тъмното небе; ре-
ката монотонно и жаловито шумтеше 
в дола и се губеше с глух тътен в завоя 
между високо надвесени скали. На-
среща се тъмнееха канаристите стени 
„Бабините плазове“; те стояха мрачни 
и намусени със своите невидими сега 
черни дупки и самостойни обелиски, 
със задрямалите орли на върховете 
им. Спеше и манастирът, глух и пу-
стинен. Ненадейно манастирската 
вратня се похлопа“.

Вазовите думи звучат в ушите ми, а 
аз си представям Баба Илийца, заста-
нала сама пред портата, притиснала до 
гърдите си болното внуче. Всъщност 
точно тук, в любимия си манастир, 
патриархът на българската литература 
написва разказа „Една българка“. 

Лека-полека отново се връщам 
в жаркия ден – манастирската пор-
та е широко отворена и ние влизаме 
в двора. Вдясно виждаме каменни 
стъпала, водещи към малка църква, 
с островръх купол, в която се пазят 
костите на поборниците, загинали за 
освобождението на България.

Сградите на манастира са нареде-
ни в полукръг и ограждат голям двор. 
Тук са: Владишката, Училищната, 
Приемната, Данаиловата и Рушидо-
вата къща. За последната прочетох 
интересно предание – всъщност за 
манастира има толкова много леген-
ди, че ми е невъзможно да преразкажа 
всичките. Според една от тях, дъще-
рята на Рушид бей – някога управител 
на Враца, се разболяла от нелечима 
болест. Родителите й много страдали. 
Затова не могли да откажат на молба-
та й да я оставят да поживее извест-
но време в Черепишкия манастир. 
Насън, девойката чула как Света Бо-
городица я вика в манастира, за да я 
излекува. Рушид бей построил малка 
къщичка в скалите за момичето си и 
го настанил в нея. Два месеца по-къс-
но получил вест да отиде в манастира. 
Тръгнал бащата с мисълта, че с детето 
му е станало най-лошото. Разплакал 
се от радост, когато видял, че дъщеря 
му е здрава и доволна. Дал дума на мо-
насите да им помага. И я удържал. А 

По стъпките 
на една Вазова героиня
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на мястото, на което дъщеря му приела християнската 
вяра, построил голяма, красива къща.

Докато търсех материали за манастира, в www.
pravoslavie.bg попаднах на изключително интерес-
но изследване на Калина Тодорова, публикувано на 
19.09.2009 във вече споменатия сайт. Легендите са за-
писвани лично от нея, а една от тях си позволявам да 
цитирам: „Някога, по турско време Черепишкият ма-
настир влизал в границите на Видинския санджак и 
всяка година турските големци от Видин изпращали 
свои войници, за да съберат дължимото за султан-
ската хазна. А казват, че тогава манастирът бил в своя 
разцвет и богатствата му не били малко – и пасища, и 
кошери, и манастирски градини. Една година игуме-
нът отказал да плати данъка към султана и турските 
пратеници били отпратени с празни дисаги. Разгневил 
се видинският бей на това неподчинение и веднага из-
пратил свита с войници към светата обител. Уморени 
от дългия път, войниците се спрели на почивка в Че-
лопек – там да пренощуват, а на сутринта да нападнат 
неочаквано манастира, да избият непокорните монаси 
и сетне да го плячкосат и изгорят, та от него и камък да 
не остане. Чуло за безпощадните им планове ратайчето 
в хана и дотичало, та обадило на игумена. Побързали 
светите братя, прибрали всичко по-ценно и го отнесли 
в близките пещери, където и те се скрили. В черквата 
да посрещне настървените войници останал само най-
стария и богоотдаден монах. Съсекли го на сетния ден 
турците и плячкосали манастира. С натовареното бо-
гатство бавно се заизнизвали през стръмните скалис-
ти пътеки. И когато стигнали теснините под високите 
скали, ненадейно върху тях започнали да се сипят като 
град огромни каменни късове… Не загинали всички – 
четирима от тях останали живи, захвърлили ограбено-
то и препуснали към Видин: „Аллах, Аллах ни прати 
това знамение – повтаряли изплашени те – за да не се 
връщаме тук и да не търсим нищо от тукашните“. Отто-
гава Черепишкият манастир бил освободен от данъци 
и видинският бей не смеел да праща свои хора в светата 
обител. (По разказ на отец Димитър. 15. ХІ. 2008 г. Че-
репишки манастир „Успение Пресветая Богородица“.

Особено внимание заслужава манастирската църк-
ва. Тя е най-старата сграда в комплекса – еднокорабна 
едноабсидна сграда с обширно предверие. Стените й са 
с дебелина около един метър. В нея се съхраняват ценни 
произведения на християнското изкуство. Преди трий-
сетина години, по време на реставрация, в черквата са 
открити стенописи на Свети Пимен Зографски – извес-
тен живописец и книжовник от XVII век, инициатор на 
възстановяването на манастира, затова и параклисът 
носи неговото име. Гробът на зографа също се намира 
тук. Монаси разказват, че на него се случват чудеса. Ико-
ностасът на храма е дело на майстори от Тревненската 
школа, а стенописите в централната й част – на Йоани-
кий Попвитанов – монах от манастира. В черквата се 
съхраняват мощи от Светите безсребърници-лечители 
Козма и Дамян, които лекували хората даром. 

Влизаме в сумрачното предверие – фреските по сте-
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ните са опушени и почти не личи какво е изобразено 
на тях; в един от ъглите таванът е пробит и пропаднал. 
Обръщам се към жената, която продава свещи и дребни 
църковни сувенири, и я питам на колко години е църква-
та. „На повече от 700“, отговаря тя. Когато продължавам 
с втория си въпрос, поразена от разрухата в предвери-
ето, жената очевидно е раздразнена от любопитството 
ми, и казва, че не й се говори. Ама дали не й се говореше 
от мъка, или защото й попречих да си пие спокойно ка-
фето, така и не разбрахме. Във вътрешността на храма 
не ни беше удобно да влезем, защото имаше кръщене. 

Докато се наслаждаваме на хладината и спокойстви-
ето в манастирския двор, стигаме до „Вазовия кът“ – тук 
е любимата му тераса, дълбока и прохладна, с вълшебна 
гледка към Искъра. Вътре в стаичката са подредени не-
гови произведения, пишещата му машина, от която из-
лизат „Една българка“ и поетичният цикъл „Скитнишки 
песни“. Вдясно е Владишката стая, а вляво, пак в мънич-
ка стаичка, се пази споменът за пребиваването на Соф-
роний Врачански в Черепишкия манастир. 

Отпиваме вода от манастирската чешма и изведнъж 
усещаме, че е време за обяд. Манастирската магерни-
ца ни очаква. Младо чевръсто момче взема поръчката 
ни, а ние не сваляме удивени погледи от невероятната 
гледка срещу нас – ясно е защо поети и писатели са на-
мирали вдъхновение тук, а унгарският пътешественик 
и пътеписец Феликс Каниц е казал, че това е най-кра-
сивото място на света. Трябва да се признае, че кухнята 
на ресторантчето е добра, а в този съботен ден имаше и 
много посетители. 

Не ни се тръгва, но, за съжаление, чакат ни и други 
посоки.

Не си мислете обаче, че историята свършва дотук – 
около месец по-късно, случайно попаднах на информа-
ция, че чешко семейство дарява доброволен труд в Че-
репишкия манастир – оказа се, че това са проф. Марек 
Якоубек от Западночешкия университет в Пилзен, съ-
пругата му Ленка и двете им деца, решили така да пока-
жат уважението си към българската култура, история и 
природа. И Марек, и Ленка говорят чудесно български – 
проф. Якоубек се занимава изключително задълбочено 
с чешко-българските връзки и по-специално с живота в 
с. Войводово, което дълги години е представлявало кул-
турна палитра, в която са се преливали взаимоотноше-
нията на чехи, българи и банатски българи. Марек Якоу-
бек има издадени четири книги за Войводово на чешки. 
Тази, която е издадена на български, е петата и обединя-
ва в себе си множество есета и проучвания на автора. В 
книгата е разказана накратко историята на чешките за-
селници по нашите земи. Игуменът на манастира, Архи-
мандрит Йоаникий, с радост споделя, че семейството е 
изчистило една река, която всяка пролет прелива – мно-
го работа има в манастира, а хората не достигат. 

Ако някой си мисли, скъпи читатели, че търся нароч-
но взаимността между българи и чехи, няма да е прав, 
просто тези приятелски връзки са навсякъде – появяват 
се внезапно, без да ги чакаш, и те карат да се чувстваш 
щастливо изненадан, доволен и удовлетворен.  ◆
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