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В лоното В лоното 
на Клисурския манастир на Клисурския манастир 
„Св. св. Кирил и Методий“„Св. св. Кирил и Методий“

И това лято не изневерихме на традицията, която поддържаме вече години наред – по време на 
едномесечното ни пребиваване в България не само да се срещаме с близки роднини и приятели, но и да 
посещаваме красиви и уникални кътчета на Отечеството ни.

В един горещ летен ден 
потегляме към малкото 
градче Берковица, сгуше-
но в полите на Берков-
ската планина, под връх 

Ком – късче от Северозапада, пом-
нещо стъпките на Йордан Радичков 
и Иван Вазов. Разстоянието от Мон-
тана е само 21 км, които обаче ни се 
струват доста повече поради натова-
рения трафик в работния ден и дос-
та разбитото шосе, осъществяващо 
връзката с областния град. Когато 
пристигаме към обяд, над върховете 
вече се събират облаци, а далечният 
тътен на гръмотевиците ни напом-
ня, че с планината шега не бива. 
Никога не съм била в това градче, 
но от пръв поглед ми става ясно 
защо Иван Вазов решава да се уста-
нови тук, за да укрепи здравето си 
– чист въздух, тишина, очарование 

и спокойствие, а по улиците всички 
хора се поздравяват и най-вероятно 
наистина се познават. 

Причината да посетим Берко-
вица е желанието ни да се видим, 
макар и за малко, с един млад и та-
лантлив български писател, с когото 
преди време пътищата ни се преся-
коха в град Прага. Минутите на при-
ятната ни среща в малко заведение 
край реката бързо летят, а преди 
да тръгнем, споделяме, че искаме 
да посетим намиращия се недалеч 
Клисурски манастир. С вещината на 
опитен екскурзовод, Горан подробно 
обяснява пътя, така че няма как да се 
объркаме и не след дълго наближава-
ме целта си. 

Току пред портите на манасти-
ра са построени и работят два рес-
торанта в традиционен български 
стил (според това, което прочетох 

в Интернет, този, който е съвсем до 
входа, е манастирската магерница). 
И двата предлагат нашенска кухня, 
така че човек има къде да поседне да 
се подкрепи. 

Клисурският манастир „Св. св. 
Кирил и Методий“ е действащ деви-
чески православен манастир, най-
големият във Видинска епархия. 
Признат за отделно населено мяс-
то с Указ № 691/15.12.1922 г. и има 
статут на манастирско селище. На-
мира се в Северозападна България, 
област Монтана, между градовете 
Берковица и Вършец, разположен 
е в подножието на северните скло-
нове на връх Тодорини кукли в За-
падна Стара планина. Българският 
народ обича да опоетизира приро-
дата и да обяснява редица природни 
феномени по красив начин – две са 
легендите за името на върха – спо-
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ред едната влюбените Тодора и Ни-
кола от близкото село отиват в Кли-
сурския манастир, за да се венчаят 
тайно. Бащата на Тодора научава и 
пуска след тях потеря, за да ги зало-
ви и да предотврати свързването им 
пред Бога. Младите бягат към върха. 
Когато излизат на открито, Никола 
казва на Тодора да продължи наго-
ре, а той остава, за да спре преслед-
вачите. Тя стига до каменните вър-
хари и поглежда надолу. Вижда, че 
баща й е хванал Никола и точно в 
този момент го убива. Тя развързва 
бохчата, украсява приличащите на 
човешки фигури скали (куклите) с 
чеиза си и пада като мъртва на зе-
мята. Другата легенда твърди, че 
хубавицата Тодора пасла овце по 
билото. Един ден я виждат турците 
и я подгонват. Тя се втурва да бяга 
и достига чуките, където, за да не се 
даде, скача в пропастта. 

Влизаме през гостоприемно отво-
рените манастирски врати, над кои-
то виждаме ликовете на духовните 
покровители на обителта – Светите 
братя Кирил и Методий и… спираме 
изненадани. Знаем, че това е четвър-
тият по големина манастир в Бълга-
рия, но такава чистота и тиха красота 
не сме и очаквали – постройките са 
чудесно поддържани, тревата окосе-
на, навсякъде цъфнали цветя – рай-
ска градина и наслада за очите!

Първите сведения за обителта са 
от Средновековието, а според над-
пис на храма манастирът е от 1240 г. 
След падането на българските земи 
под турско робство манастирът 
е разрушен и за дълго изоставен. 
През XVII век шестима монаси от 
други унищожени манастири ид-
ват с намерение да го възстановят, 
но Чипровското въстание ги спира. 
По това време, около 1688 г., части 
на днешна Северозападна България 
се вдигат на бунт с искане за про-
мяна и независимост от Османската 
империя. Въстанието с център Чи-
провци е жестоко потушено, цели 
села са напълно унищожени, веро-
ятно десетки хиляди са взети в плен 
или убити, хиляди бягат зад грани-
ците. Има сведения за въстаници, 
които са се укривали при монасите, 
но заради предателство са открити. 
Бунтовниците успяват да се скрият 

в планината, монасите остават и са 
изгорени от настъпващи войници. 
Легендата разказва, че на мястото 
на кладата им бликнал целебният 
извор (аязмо), който и досега лекува 
вярващи. През 1742 г. жителите на с. 
Клисура (днешна Бързия) събират 
дарения и възстановяват манастира. 
Оттогава е известен като Клисур-
ски манастир. Преди това, заради 
близостта на р. Врещица, е наричан 
Врещецки. През 1862 г. идва следва-
щият погром – по време на чества-
нето на празника на Светите братя, 
в апогея на народното тържество, 
когато манастирът е пълен с хора: 
мъже, жени и деца, връхлита баши-
бозукът на берковския паша Юсуф 

бей. Били посечени над сто и два-
десет души, а манастирът съборен. 
Няколко години на този ден идва-
ли само близките на загиналите, но 
през 1867 г. манастирът бил осветен 
и възстановен. Легендата разказва, 
че Илия Стоянов от с. Драганица съ-
нува Св. Николай, който му поръч-
ва да възстанови духовната обител. 
Стоянов търси подкрепа и Берков-
ският митрополит Матей определил 
Александър Дамянов за помощник 
и го ръкоположил с името Антим, 
по-късно той става първият игу-
мен на манастира. Постепенно, от 
една колиба, Антим успял с лични 
средства да вдигне параклис „Св. 

Николай“, магерница и да възста-
нови аязмото. Първият параклис 
„Св. Николай“ не е запазен, но 
на негово място в южната част на 
двора се издига по-нов, също но-
сещ името на светеца, а до него е и 
манастирското гробище, старо, но 
също добре поддържано.

Антим решил да вдигне и голям 
храм на малката височина в мана-
стирската земя и да го нарече на Св. 
св. Кирил и Методий. Антим поис-
кал разрешение от султана, за да е 
сигурен, че никой няма да му пречи. 
През 1874 г. пристигнал чаканият 
указ, но с условието да не се съби-
рат средства от околните села. Архи-
мандритът строи с личните си сред-

ства и с доброволен труд на хора от 
околността. Така всички заповеди са 
спазени. През 1891 г. църквата „Св. 
св. Кирил и Методий“ е официално 
осветена от Видинския митропо-
лит. Днес храмът се е променил, но 
размерите му са такива, каквито ги 
е оставил Антим. По негово време 
се издигат двуетажни сгради, в кои-
то да живеят монасите и да отсядат 
гости. Първият архимандрит от но-
вата история – Антим – отдава 55 
години от живота си на манастира 
и напуска земния свят през 1922 г., 
на 95-годишна възраст. Негов на-
следник става Антим Бачковски. 
Той продължава с вътрешното ук-
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расяване и изографисване на цен-
тралния храм, който представлява 
трикорабна, триапсидна, кръсто-
куполна сграда с един купол върху 
осемстенен барабан. Той е с открит 
притвор, от двете страни, на който 
са разположени високи камбанарии. 
Иконите на олтара са дело на Нико-
ла Иванов, изпълнени в руски обра-
зец. (Всъщност само тях ни разреши 
да снимаме майката игуменка. В це-
лия манастирски комплекс са поста-
вени табели, забраняващи снимане-
то, но една от монахините любезно 
ни обясни, че отвън няма проблем 
да фотографираме). Долната част на 
иконостаса е изработена от майсто-
рите Стойчо и Димитър Фандъко-
ви, представители на Самоковската 
школа. Стенописите са направени от 
проф. Георги Желязков и Георги Бог-
данов. От 1945 до 1987 г. манастирът 
се ръководи от Антим III. Продъл-
жава изграждането на постройките 
до днешния им вид. 

През 2000 г. в аязмото на Клисур-
ския манастир е открита т.нар. „жива 
вода“, която идва от връх Тодори-
ни кукли. Водата е изворна, с ниско 
съдържание на минерали и се смята 
за лековита. Според легендата през 
1850 г. 50-годишният Димитър Луч-
ков паднал от високо дърво. В про-
дължение на месец близките му вся-
ка нощ носили прикования на легло 
мъж до топлия извор, който бликал 
недалеч от селището. И той прохо-
дил. Мълвата за чудодейната вода се 
разпространила и към изворите зап-
рииждали хиляди болни. През 1860 
г. скованият от остър ставен ревма-
тизъм Христо Савов от Враца, баща 
на Ботевия четник Стефанаки Савов, 
се излекувал след 20 бани. Той поста-
вил икона на извора, та всеки, който 
се къпе, да благодари на Господ и на 
природата за този Божи дар.

Последното истинско обновление 
на манастирското селище започва 
през 2005 г. по проекти, финансира-
ни от държавата, европейски програ-
ми и спонсори. Автор на няколко от 
тях е тогавашният му игумен Антим, 
който днес е протосингел на Видин-
ската митрополия. От този манастир 
е започнал монашеската си дейност 
и друг известен духовник – епископ 
Сионий, който в момента управлява 
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Троянския и Бачковския манастир. 
Обителта е реставрирана изця-

ло, като дограмата, долапите и чар-
даците са обработени по специална 
технология. Заличени са следите от 
дървояда и сега са като нови, макар 
да са същите. Фасадите са боядиса-
ни в бяло, автентичен вид е даден и 
на манастирската порта. Дворът е 
изпълнен с цветни лехи и алеи. Вла-
дишката резиденция е превърната в 
център за общуване с библиотека и 
компютърен кабинет.

От 2008 г. Клисурският манастир 
е женски, преди това е бил мъжки. 
Търсейки материали за обителта, 
попаднах на интересен документа-
лен филм на БНТ, който разказва за 
шестте македонски монахини, пред-
вождани от майка Таисия, които се 
заселват в манастира с благослови-
ята на тогавашния видински митро-
полит Дометиан и се грижат за це-
лия комплекс.

В манастира работи иконопис-
но ателие – тъй като монахините от 
години изучават изкуството на зог-
рафисването по каноните на Охрид-
ската живописна школа, изработват 
икони по поръчка на други църкви 
и манастири. Функционира и Музей 
на църковната история във Видин-
ската епархия – за съжаление, не ус-
пяхме да го разгледаме, защото беше 
затворен. Не стигнахме и до аязмото, 
което се намира навътре в гората – 
тъмните облаци все повече прихлуп-
ваха манастирския комплекс и ние 
решихме да не рискуваме излишно. 
В манастирската градина има места 
за отдих, разходка и игра на децата. 
Работи магазин за църковни при-
надлежности и икони. На раздяла 
се отбихме в магазинчето, разполо-
жено близо до портите – сувенири 
и продукция ръчно производство: 
планински мед, сиропи, конфи-
тюри, малиново вино и пелин – за 
всекиго по нещо, както се казва. 
Виното беше много ароматно, но 
прекалено сладко за вкуса ми, но 
пък конфитюрът от малини – чу-
десен! По-късно прочетох, че ма-
настирът притежава сертификат за 
производство на био храни. 

Ако някога имате път към този чу-
ден край на България, не пропускайте 
да посетите Клисурския манастир!  ◆
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