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Троянският манастир „Успение Богородично“ (I част)  

 

 

Кубетата на главната църква – изтегляне 

през покрива и колонадата. Цялостен 

обхват на сградата. 

 

 

 

Северният корпус с външния двор. 

Покривите, комините. Чардаците по 

манастирските фасади. Преминаване 

към покривите. 

 

 

Кулата, каменната арка. Преминаване 

към входа с надписа на параклиса „Св. 

св. Кирил и Методий“. Дървени колони, 

чардаци. 

 

Парапети, стълбища и дълъг коридор. 

Стълби, водещи нагоре и надолу. 

 

 

 

Зелени храсти със сини цветове… 

Парапет и между клоните – камбана. 

 

 

Троянският манастир „Успение 

Богородично“, разположен до с. 

Орешака на брега на р. Черни Осъм, е 

един от българските манастири, развили 

се в късния период на османското 

владичество. От основаването си през 

17-тия век той е преживял множество 

разорения и обновления… 

 Днес Троянският манастир е една 

от най-големите и известни обители в 

България. Неговото изграждане е 

станало с инициативата и средствата на 

селищата от двете страни на Средна 

Стара планина и балканджиите-

колибари от околността. 

 Последният и най-активният етап 

на неговото изграждане е I-та половина 

на 19-тия век, поради което целият му 

комплекс отразява достиженията на 

българската възрожденска култура. 

 Камъкът  и дървото са основните 

строителни материали, които дават 

живот на манастирските корпуси, 

градени на няколко етапа. Покривите на 

няколкоетажните постройки са от 

сръчно подредени местни каменни 

плочи, над които се издигат снажните 

силуети на комините… 

 Строгите архитектурни форми на 

жилищните корпуси, църквата, 

широките дворове се разнообразяват от 

жива добре поддържана декоративна 

растителност… 
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Стълбищата и коридорите към музея. 

Комините по покривите и техните 

силуети. 

 

Кубето на църквата с покрива. 

Дъговидният строй на плочите. 

 

 

 

 

Аркадата на галерията. 

Входът на църквата от север. 

 

Камерата обхваща с въртеливо 

движение патронната сцена „Успение 

Богородично“. 

С въртеливо движение камерата се 

насочва към изображението на Саваот и 

последователно показва отделни сцени 

от Шестоднева – със създаването на 

Адам и Ева, грехопадението и 

изгонването им от Рая. 

Покриви. 

Камерата се прехвърля на Страшния 

съд. Апостол Петър с апостолите пред 

райските врати. „Лоно Авраамово“. 

 

„Христос – праведен съдия“. 

Фигурите на архангелите Михаил и 

Гавриил с извадени мечове в ръце. 

 Тези коридори, чардаци и 

стълбища пазят спомена не само за 

талантливите строители Константин от 

Пещера, Иван от Млечево, резбаря 

Никола Матеев или знаменития 

живописец Захарий Зограф, пазят 

спомена за множество скромни 

духовници и книжовници… 

 По пътеките на своето рисковано 

свято дело често в Троянския манастир 

намирал подслон Апостолът на 

свободата Васил Левски, който в 1872 г. 

основал тук революционен комитет. 

 Триконхалната каменна 

манастирска църква е построена през 

1835 г. от известния майстор 

Константин от Пещера, изградил 

няколко от най-красивите манастирски 

църкви в Северна България. 

 Патронната сцена „Успение 

Богородично“ над входа на църквата, 

както и цялата стенописна украса в 

интериора на храма и откритата 

галерия, е изпълнена през 1847–48 г. от 

най-изтъкнатия български 

възрожденски художник – Захарий 

Зограф от Самоков… Редом той е 

изрисувал старозаветната тема 

„Шестоднев“ със сътворението на света, 

сътворението на Адам и Ева, тяхното 

грехопадение и изгонване от рая. 

 На западната стена е разгърната 

назидателната сцена „Страшният съд“. 

Пред вратите на рая вдясно са 

подредени групите на праведниците с 

апостол Петър. Зад стените ги очаква 

разцъфналата райска благодат с Лоно 

Авраамово… Най-горе е фигурата на 

Христос, който раздава правосъдие… 

Архангелите Михаил и Гавриил с 

извадени мечове охраняват дверите на 

храма… 

Ангели с копия отблъскват дяволите. 
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Възкресение от гробовете на мъртвите. 

Ангели тръбят. 

 

С въртеливо движение камерата се 

прехвърля на Апокалипсиса. Сцени с 

добрите и злите сили, Саваот. Ангели, 

въдворяващи доброто. Конниците със 

Смъртта. 

 

 Изображението на св. 

Богородица в нишата над входа на 

църквата. Орнаменти. 

 

 Наново куполът, покривите, 

цялата църква и дворът с дървото. 

 

Иконата „Св. Богородица на трон“. 

Приближаване. Главата в едър план. 

Зрители гледат. 

 

 Иконата „Св. Богородица 

Умиление“. Изтегляне от едър план. 

 

Иконата „Скърбяща“ в едър план. 

Изтегляне. 

Цялата глава на Скърбящата 

Богородица. 

 

 

  

   

Вляво художникът е представил 

действията при Второто пришествие – 

ангели отблъскват с копия силите на 

злото – дяволите, възкресението на 

мъртвите, което възвестяват тръбящи 

ангели, и Съдът над грешниците. 

В куполите на свода художникът е 

развил сцени от виденията на св.   Йоан 

Богослов – „Апокалипсисът“, 

изразяващи динамичната борба между 

доброто и злото, между живота и 

смъртта…Спокойният образ на Св. 

Богородица, изваян от Захарий Зограф, 

с хармоничната си красота и пищна 

цветност всява оптимизъм в изхода на 

тази драматична борба… Уверено може 

да се каже, че това е част от оптимизма 

на възрожденските творци… 

 Много художници от различни 

краища и времена са оставили следите 

на своето вдъхновение в Троянския 

манастир. Икони от несъществуващи 

вече иконостаси, като тази с пропито от 

нежност лице – „Св. Богородица 

царица“ от неизвестен самоковски 

майстор – се пазят в манастирския 

музей. 

 Друга, по-земна красота е 

вложил в лика на Божията майка 

неизвестен тревненски художник. 

 Умението си да изразява с бои и 

линии чувството си за скръб е 

демонстрирал художникът Кою Цонюв 

от Трявна в иконата „Скърбящата 

Богородица“ от 1825 г. В нея прозират и 

директни влияния от 

западноевропейското изкуство.
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Иконата „Св. Богородица царица“. 

 

Глава на наблюдаващо дете. 

  

 

 

Патронната икона „Успение 

Богородично“. Разработка на главата на 

Богородица и наведените над нея глави 

на апостолите. 

Христос с душата на Богородица. 

Корабите-облачета, плуващи в небето. 

 Отново долната част на 

изображението. Фигурата на евреина 

Йефоний. 

 Сцената „Успение Богородично“ 

над входа на църквата. 

 Общи планове на сградите на 

манастира. Край. 

 

 

 

 

 

Университетски архив на НБУ, ф. 6 

(необработен). Копие. Машинопис. 4 л. 

 

 

 

 Много от образите на 

застъпницата Св. Богородица в 

Троянския манастир са реализирани в 

различни сюжетни варианти. В тях 

знайните и незнайни творци са вложили 

дълбоки човешки чувства и затова те 

вълнуват зрителя. 

  

 

Такава е и патронната икона „Успение 

Богородично“ от неизвестен тревненски 

иконописец. Чрез движенията на 

фигурите и израза на лицата майсторът 

е демонстрирал състоянието на 

естествена скръб, която с акта на 

пренасянето на душата на Богородица 

прераства в тържествен химн за 

Застъпницата за човешкия род. 

  

Така Троянският манастир е приемал 

през вековете духовни, човешки и 

родолюбиви послания от миналото, 

грижливо ги е пазил и ги отправя към 

нашето съвремие. 

 


