
АТОНСКАТА СВЕТА ГОРА
Атон или Света гора е един от трите 
планински полуострова на Халкидики. 
Той е автономна монашеска общност 
под гръцки суверенитет със столица 
Карея и седалище на 20 манастира, от 
които Зографският се води български, 
Хилендарският – сръбски, а Пантелей-
мон – руски, останалите манастири са 
гръцки. Духовно Света гора е подчи-
нена директно на Цариградската пат-
риаршия, монашеското й население 
е някъде над две хиляди души. Според 
едно старо предание, на път за Кипър 
света Богородица, съпровождана от 
Свети Йоан Евангелиста, изгубила 
курса си и се озовала на тогавашния 
все още езически Атон. Въодушевена 
от дивната красота на планината, тя 
я благословила и помолила сина си да 
я превърне в нейна градина. Извед-
нъж чула глас: „Нека това място бъде 
твое наследство и твоя градина, рай 

и небе, и спасение за онези, които 
търсят спасение.“ Оттогава полуостро-
вът е посветен на Света Богородица 
като нейна градина, затова и не се поз-
волява присъствието на други жени. 
В исторически план това става през 
1060 година с императорски хрисовул. 
Дори и животни от женски пол не се 
допускат в монашеската държава – 
с изключение на котки, заради много-
то мишки и змии, и за кокошки, заради 
яйцата, необходими за направата на 
бои, използвани в изографисването 
на иконите. Единственият случай 
в многовековната история на Света 
гора, когато на полуострова стъпват 
жени и деца, за да потърсят убежище, 
е по време на Гражданската война 
в Гърция (1945–1949).
Наред със споменатите манастири, 
тук има и 12 скита – малки монашески 
общности, а също така килии и т.н. 
постници (пещери и колиби), обитава-

ни от монаси, пожелали да водят по-
аскетичен живот. След като приемат 
монашеството, всички обитатели на 
Света гора стават гръцки граждани, 
а като поклонници се допускат само 
мъже над 18-годишна възраст със спе-
циално разрешение, нещо като виза, 
която вече може да се поръча и през 
интернет, струва 25 евро и се получа-
ва от монашеско представителство 
в Солун или в Уранополис.
И така, снабдени с необходимия фер-
ман (който изглежда доста авторитет-
но и можеш да си го сложиш в рамка 
за спомен), ние, деветимата „поклон-
ници“, бяхме допуснати на ферибота 
и заплувахме към светото място. 
Кавичките сложих нарочно, защото 
повечето от нас бяхме тръгнали като 
туристи. Най-истински поклонник 
беше Поета, който бе пребивавал в Зо-
графския манастир почти година като 
послушник и за малко да се замонаши. 

Атон, Света гора,  
Зографски манастир

От няколко години насам мои приятели всяка есен потеглят с коли от Пловдив за Света гора. Не 
съм от най-вярващите православни. Воден най-вече от любопитство, исках и аз да се присъеди-
ня към чисто мъжката компания, но някак все не се получаваше. И ето че тази година най-сетне 
нищо не пречеше да тръгна и аз с тях. Поета (автор на две стихосбирки, на едната съм съста-
вител и редактор) и Елиниста (преподавател по новогръцки език в Пловдивския университет) 
отиваха не знам вече за кой път, така че уредиха необходимата виза за монашеската държава, 
запазиха хотел в Уранополис (градчето, откъдето потеглят фериботите) и в една ранна октом-
врийска утрин четири коли с деветима ентусиасти поеха към светото място.
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Силно вярващ християнин, той спазва-
ше всички правила на общуване с мо-
насите. Така де, човекът си е вярващ 
и затова бе дошъл, останалите от нас 
се приобщавахме към манастирската 
атмосфера по своему.
Фериботът бе претъпкан естествено 
само от мъже. Мнозина от тях в черни 
одежди, монаси и свещеници. Чува-
ха се най-различни езици – гръцки, 
руски, сръбски, румънски, български, 
тук-таме немски и английски. 
Инак пътуването си беше истинско 
преживяване. 

ИСТОРИЯТА НА ЗОГРАФСКИЯ 
МАНАСТИР
След около час и нещо пристигнахме 
на пристанището на нашия манастир, 
Зографския. Сред постройките там 
впечатлява и доминира импозантна 
отбранителна кула, строена през 16 
век под щедрото покровителство на 
молдoвския воевода Стефан Велики. 
Не бяхме единствените поклонници, 
които слязохме, общо бяхме повече 
от трийсетина нашенци. Чакаха ни ня-
какви пикапи и джипове, които поеха 
багажите и част от пътниците, оста-
налите тръгнаха пеша. Манастирът 
е отдалечен на около 3–4 километра, 
към него води отъпкан от колите гор-
ски път, пътеки съкращават прехода 
и улесняват пешеходците.
Ето ни пред Зографския манастир. 
Преди да прекрачим портата му, 
редно е да кажем няколко думи 
за историята му. Тя естествено се 
преплита с общата история на Атон. 
Света гора се оформя като монаше-
ска общност през 963 година, когато 
е основан манастирът Великата Лавра, 
който и днес е най-големият тук. По 
онова време според преданието и по 
писмени източници при управлението 
на императора Лъв Мъдри е основан 
и Зографският манастир. Трима братя 
благородници от Охрид – Аарон, 
Моисей и Йоан изоставили светския 
живот и богатствата, оттеглили се на 
Света гора и първоначално се засе-
лили един от друг в отделни килии. 
Наоколо се събрали и други монаси, 
затова братята решили да основат 
общ манастир и построили събор-
на църква. Тъй като не могли да се 
разберат помежду си на кой светец да 
бъде посветена църквата, оставили 
определената за храмова икона дъска 
неизписана. През нощта върху нея от 

самосебе си се появил образът на св. 
Георги. В памет на това чудо манасти-
рът получил името на великомъчени-
ка и бил наречен Зограф, сиреч живо-
писец. Съществуването на манастира 
е белязано с всички събития, сполете-
ли през вековете Света гора. 
Най-голяма драма за това свято място 
става нашествието на Четвъртия 
кръстоносен поход от началото на 13 
век, когато латините за няколко де-
сетилетия насилствено принуждават 
монасите да приемат покровителство-
то на папа Инокентий III. На 10 октом-
ври 1275 година латините подпалват 
и Зографския манастир. 
В една от кулите му, отстоявайки 
православната си вяра, изгарят живи 
26 българи – игуменът, 21 монаси 
и четирима миряни. Този ден сега се 
отбелязва като втори голям празник 
на манастира, първият е посветен ес-
тествено на патрона му, свети Георги. 
Следващият тежък удар за Атон 
е падането на Византия под турско 
владичество. Османлиите ограбват 
манастирите и избиват монасите, но 
за щастие по-късно нашествията им 
престават. Това спокойствие обаче 
трябвало да се заплаща с годишен 
данък. През 16 век светата обител 
постепенно взела да се възстановя-
ва. Зограф се замогнал под щедрото 
покровителство на молдовския 
воевода Стефан Велики. През 17 и 18 
век зографски монаси периодично 
посещавали Русия, за да събират там 
парични помощи. Така и той като всич-
ки други манастири успява да оцелее 
до 19 век, когато все по-често и по-ак-
тивно те се посещават от православни 

поклонници и от далечни страни като 
Русия, Румъния, Сърбия, България. 
Всяка от споменатите страни изпраща 
щедри дарения за отделни манастири, 
които по този начин постепенно се 
превръщат в „тяхна“ обител. През 1896 
година в Зограф се пренесли мнозина 
български монаси, напуснали добро-
волно Хилендар, за да го оставят на 
изконните му стопани – сърбите.
Зографският манастир е бил обитаван 
от много български светци и просве-
тители като Теодосий Търновски, Евти-
мий Търновски (преди да бъде избран 
за патриарх), Козма Зографски, Пимен 
Зографски и други. Знае се, че Паисий 
Хилендарски завършва тук и своята 
„История славянобългарска“ през 
1762 година. Нейната чернова се пази 
в библиотеката на манастира, която 
притежава 162 гръцки и 286 славян-
ски ръкописа, както и над 10 хиляди 
печатни книги.
Днешните манастирски сгради са 
сравнително нови, от 18-ти и най-ве-
че от 19-ти век. Вътре в обителта се 
намират три църкви и шест парак-
лиса, а вън от нея има още осем 
параклиса. Малката църква „Успение 
|Богородично“ датира от 1764 година, 
главният храм „Свети Георги“ от 
1801 година, третата,“ Св. св. Кирил 
и Методий“, разположена над новата 
трапезария, е строена през 1893–95 
година. Часовниковата кула-кам-
банария е построена през 18 век, 
надзиждана в началото и в края на 
19 век. В манастирския двор е изгра-
дена чешма с купол, през 1873 година 
е издигнат и паметник на зографски-
те мъченици.
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В. Самоковлиев в Света гора



ЖИВОТЪТ В МАНАСТИРА
Всичко това ни предстоеше да видим, 
при желание да слушаме и литургий-
ните служби, тъй като бяхме пристиг-
нали преди 10 октомври, времето на 
споменатия втори голям празник на 
манастира. Най-наред трябваше да се 
настаним. Поклонниците обикновено 
са настанявани в западното крило 
на манастира, но от миналата година 
за предпочитане е една специалната 
сграда, която се намира на стотина 
метра от манастира над пътя, водещ 
към него. Построена е през 19 век, 
а както се разбира от табелата пред 
стълбището й, е възстановена от 
гръцката държава с европейски пари. 
Първо трябваше да се регистрираме 
в голяма зала на втория етаж. Там 
вече бе пълно с нашенци, които отпи-
ваха от кафето или малката ракийка 
и похапваха локум. По традиция така 
се посрещали поклонниците. Те са 
настанявани безплатно, веднъж или 
дваж дневно получат и някакво ястие 
в трапезарията след службата в храма 
„Св. Георги“. В замяна всеки поклон-
ник трябва да извърши някакво „по-
слушание“, сиреч някаква работа и да 
остави, преди да си тръгне, парично 
дарение за манастира.
Не знам колко оставихме ние, кой 
колкото имал на сърце (но от някакъв 
немалък минимум нагоре), всичко бе 
сложено в плик и предадено на игу-
мена. Послушанието си извършихме 
първата вечер, когато след вечерята 
(таратор, макарони с доматен сос, 
нашенска вафла и чаша манастирско 
червено вино), цялата ни компания 
се включи в прибирането на чиниите 
(алпака), чаши и прибори, а трима от 
нас измиха всичко това. Тук е мястото 
да спомена, че по сведения, потвър-
дени и от думите на монасите, с които 

общувахме, броят на мо-
насите е над 30, а послуш-
ниците са над 20.
Интерес представлява 
храненето в трапезари-
ята. Челно спрямо входа 
е масата на игумена, 
важните гости и прибли-
жените му (към десетина 
души), останалите заемат 
три дълги маси, на едната 
от които сядат монасите. 
Тяхната гозба бе и по-раз-
лична, пред празника се 
пости, така че вдигайки 

чиниите им, видяхме, че в тях е имало 
само печени картофи и печени круши. 
На другия ден, 10 октомври, на мана-
стирския празник, всички получихме 
едно и също, най-доброто, което се 
предлага по празници – печена риба, 
в случая беломорска скумрия. Инак 
все постно, никакво месо. 
Вляво от входа, някъде в средата на 
трапезарията, до стената, се издигаше 
висок метален амвон, до който се 
стига по вита стълба. От това място по 
време на храненето, след благослови-
ята на игумена, звучи божието слово, 
което чете млад монах. В случая то 
бе посветено на мъчениците, изго-
рели живи за православната вяра. 
В продължение на трите дни чухме 
подробно цялата история около съ-
битието на манастирския празник – от 
нашествието на латините във Визан-
тия до саможертвата на зографските 
мъченици.
Естествено всеки ден имаше и дълги, 
предълги литургии. В претъпканата 
малка църква „Успение Богородично“ 
така и не успях да вляза. Затова пък на 
няколко пъти изслушах края на служ-
бата в главния храм „Свети Георги“. 
В единия от трите ни дни там, пред-
вождани от монах, успяхме да разгле-
даме храма и да чуем подробности 
за чудотворните икони, които се 
намират в него. Видяхме и частици от 
мощите на различни светии, съхра-
нявани в специална витрина. Храмът 
силно ме впечатли както с архитекту-
рата си (такъв тип се среща само на 
Атон),така и с изключително богатия 
си резбован олтар и с невероятно 
добре запазените ярки стенописи. 
Запазени, защото всяка запалена 
свещ, след като я сложиш на свещни-
ка, мигом се изгася от монах, който те 
гледа в ръцете. 

В ГРАДИНАТА НА БОЖИЯТА МАЙКА 
Светогорските храмове са многоку-
полни. Централното храмово помеще-
ние е по всички канони с централен 
купол, украсен с изображението на 
Христос Пантократор, под който са 
прозорците, хвърлящи долу светлина. 
От четирите му страни симетрично са 
разположени слепи сводове, също бо-
гато изографисани. Необичайно е по-
мещението пред централното крило. 
След притвора влизате уж в храм, е не 
е съвсем храм, защото липсва олтар. 
Инак покрай стените са монтирани 
седалки за молещите се. И пак центра-
лен купол и четири слепи свода, както 
в централния. За първи път обаче 
видях нещо уникално – в централния 
купол бе изографисана Богородица! 
Такова нещо в никой православен 
храм няма да видите. Тук това е така, 
защото се намираме в Градината на 
Божията майка! Затова и преди да 
влезете в централната зала на храма, 
най-напред трябва да останете тук и да 
посветите мислите и молитвите си на 
нея. И пак прекрасни, ярки, колоритни, 
невероятни стенописи, предимно на 
светици! Всеки квадратен сантиметър 
изящно запълнен с красота! Жалко, 
че не е разрешено да се снима, за да 
илюстрирам думите си, не съм от хора-
та, които пренебрегват правилата.

ФАНУИЛСКАТА ЧУДОТВОРНА 
ИКОНА НА СВ. ГЕОРГИ
Историите на чудотворните икони 
в храма „Св. Георги“ са твърде любо-
питни. 
Централно място в храма е отделено 
на т.н. Фануилска икона на св. Георги. 
Името й идва от палестинското село 
Фануил, недалеч от град Лида, в мана-
стирската църква, където първоначал-
но се намирала икона на свети Георги. 
При арабското завладяване на Па-
лестина по необясним начин изобра-
жението му изчезнало от дъската на 
иконата. Свети Георги се явил в съня 
на игумена и му обяснил, че е по-
търсил спасение и убежище в Света 
Гора. Вдигнали се монасите и вкупом 
поели на поклонение към Света Гора 
до Зографския манастир. Какво било 
изумлението им, когато върху цен-
тралната икона на новопостроения 
храм познали напусналия ги образ на 
великомъченика. Още по-изумително 
в разказа за тази икона е подкрепено 
и от доказателство! Вдясно от носа на 
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светеца има следи от отдавна изсъх-
нала костица от върха на показалец! 
Някакъв владика от Македония при 
посещение на манастира, след като 
чул историята на божествения зограф, 
изрисувал иконата, за да докаже, че тя 
с нищо не се отличава от всяка друга 
нарисувана, понечил с показалеца 
на дясната си ръка да снеме малко от 
боята, но така и не успял – пръстът 
му останал залепен така, докато му се 
явил свети Георги, който му казал, че 
трябва да си отреже върха на пръста, 
който ще остане там за назидание на 
всички невярващи. За да са убедител-
ни в думите си, всички разказващи 
тази история сочат като доказателство 
експертизата от пръв поглед на извес-
тен хирург, посетил манастира, който 
веднъж е българин, веднъж руснак, 
а в разказа на нашия монах – дори 
американец.

АРАВИЙСКАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА
Втората икона на св. Георги пред 
олтара е наречена аравийска. Нейната 
история цитирам с думите на Пимен 
Зограф в една преписана от него 
богослужебена книга от 1618 година 
– в превод на съвременен българ-
ски език: „Тази чудотворна икона по 
неведомо божие повеление доплува 
по морето от Арабия до Света гора 
Атонска и отначало засия като слън-
чев лъч в пристанището на Вато-
петския манастир. Щом видяха това, 
монасите от останалите манасти-
ри се стекоха към това чудо, като 
всеки от тях желаеше да прибере 
иконата в собствения си манастир, 
но по волята на Бога и на страсто-
търпеца Георги по чудодеен начин тя 
се премести и се засели в Зографската 
обител“. В по-подробен разказ карти-
ната е следната: приближи ли се лодка 
с монах от който и да е друг манастир, 
иконата хуквала по вълните, когато 
обаче я доближил монахът нашенец, 
тя кротко се оставила да бъде взета 
и положена в лодката.

МОЛДOВСКАТА ЧУДОТВОРНА 
ИКОНА
Не по-малко впечатляващо звучи 
и историята на третата чудотворна 
икона на свети Георги. Тя пък е наре-
чена Молдoвска и е свързана с името 
на войводата Стефан Велики, защища-
вал страната си пред турците в края 
на 15 век. Пред една от победите му 

над многократно превишаващия 
го агресор му се явил в съня свети 
Георги и му обещал подкрепа, като му 
казал: „Пратен съм да ти покажа кой 
е Побеждаващия и неговата дейст-
ваща велика сила и да ти помогна 
в тази битка. А ти ще обновиш моя 
запустял манастир, именуван Зограф, 
който е на Света гора Атонска, и пра-
ти там моята икона, която имаш 
при себе си“. Ще продължа цитата, 
взет от руско описание на Света гора 
от 1663 година: „Щом стана от сън 
и премисли видяното, воеводата ни 
най-малко не се усъмни в Божията ми-
лост, а събра полковете си, с тръбен 
зов нападна неприятелите и до крак 
ги изтреби. Докато побеждаваха и по-
сичаха, свети великомъченик Георги, 
както много от достойните се сподо-
биха да видят, вървеше пред войската 
му. Благодарен за помощта на светия 
победоносец Георги, воеводата Сте-
фан прати веднага на Света гора един 
свой почитан сановник и му връчи за 
пренасяне тази света икона, давайки 
заповед споменатата обител да бъде 
обновена из основи, а светата икона 
да бъде поставена в нея“.
И трите споменати икони в края на 
19 век са се сдобили с богат, красив 
обков от Русия, а по тях са накиче-
ни всякакви подаръци от вярващи 
поклонници с молба за помощ или 
с благодарност за оказана такава.

ОРГИНАЛНАТА ЧЕРНОВА НА 
ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ
Не по-малко изживяване от споме-
натите икони, а може би и най-вълну-
ващото за всеки българин, посетил 
светата обител Зограф, е срещата му 
с оригиналната чернова на Паисие-
вата история. Не зная дали всеки има 
тази възможност или ни помогнаха 
добрите контакти на Поета и на Ели-
ниста (дарил учебни 
помагала и дискове 
в помощ на монаси-
те, поискали да изу-
чават гръцки език), 
но ние бяхме пока-
нени в библиотеката 
и видяхме с очите си 
тази светиня на бъл-
гарската писменост. 
Естествено всички 
се изредихме да се 
снимаме коленичили 
пред нея. Чухме от 

библиотекаря и пикантната история 
за нейното спасяване от напускане на 
манастира. 
Тридневното си посещение на 
Зографския манастир аз всякак 
свързвах най-вече с насладата от 
природата с нейната величественост 
и спокойствие, със стабилността на 
старите сгради, обграждащи огро-
мния двор, поемах с възхитени очи 
достолепието на двата огромни 
вековни кипариса, устремени към 
небето и сякаш към Бога, надникнах 
в най-красивото крило, наречено 
Банско, което сега се реставрира 
и където видях как са изглеждали 
някогашните килии, добих представа 
дори и от истинската манастирска 
изба. 

РУСКИЯТ МАНАСТИР 
ПАНТЕЛЕЙМОН
Искаше ми се да видя и други манасти-
ри, но всички те са твърде отдалечени 
един то друг. Единственото, което 
можахме да направим, бе да посетим, 
макар и за няколко минути руския 
манастир Пантелеймон. Случихме 
да се присъединим към малка група 
руски поклонници, за която отвори-
ха параклиса, където се съхраняват 
частици от мощи на светии, та покрай 
тях ги видяхме и ние.
И пак на ферибота, претъпкан от 
мъже. А подобна гледка мен ме 
потиска, напомня ми казармата, към 
която изпитвах отвращение. Затова 
и с радост втурнах очи по първите 
срещани жени край пристанището. 
Естествено, че бях щастлив да видя 
Света гора и Зографския манастир, 
вярвам, че това ще е радост и чест за 
всеки българин. Но не знам дали бих 
отишъл и друг път там. Та така...

Васил Самоковлиев
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