


СВЕТА ГОРА – АТОН: 

МАНАСТИРЪТ ВЕЛИКАТА ЛАВРА
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Лаврата на Св. Атанасий се намира на самия южен край на Св. Гора, на
разстояние 4 часа от Каракал, а от Карея – на 7 часа. Заема пустинно, но
равно, прекрасно и живописно място, от изгледа на което не може да не се
просълзи човек, като гледа с възхищение тази прекрасна природа, която
възбужда духа и го кара да се позамисли, за нейния премъдър и
непостижим Творец. Лаврата се намира при южното подножие на Атонския
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непостижим Творец. Лаврата се намира при южното подножие на Атонския
връх, от който се простира грамадна каменна гърбина, която се спуска от
самия връх до залива Контесо и стои като надвесена над Лаврата. Около
Лаврата се намират прекрасни градини, които са засадени с разнообразни
овощни и маслинени дървета. Владението на Лаврата е съвсем обширно в
териториално отношение. На нея принадлежат целият южен край на Атон
с всичките Атонски скитове: Молдавски, Капсокаливски, Св. Анна и много
други знаменити места и келии. Средоточие на всички тези места
педставлява самият Св. Атонски връх. Срещу Лаврата в морето чудесно се
виждат следните острови: Тасос, Самотраки, Имбро и целият залив
Контесо, а по-надолу на изток, в края на изгледа се съзира Дарданелския
проток.



Първоначалното устройство на Лаврата се отнася към втората
половина на X в., сиреч в 961 г. от Рождение Христово. За неин
основател се счита Св. Атанасий, който бил родом от Трапезунд (Мала
Азия), роден от благородни и благочестиви родители. Още от пелени
той останал без родители, сиреч е бил възпитан в един девически
манастир от една благородна и благочестива вдовица. Тя го е научила
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манастир от една благородна и благочестива вдовица. Тя го е научила
на пост и молитва, но когато станал на 7-годишна възраст, той се
лишил от благодетелницата си. По Божие усмотрение тогава в
Трапезунд се случил един царски чиновник, който взел момчето и го
отвел в Цариград; там то успешно придобило високо научно
образование. Искренното му желание да угажда на Бога привлякло
Аврамий (така било светското име на Св. Атанасий) в Кименския
манастир, който бил направен от Преподобния Михаил Малейн близо
до Атонската гора. Там той приел ангелски образ и удивлявал със
светия си подвижнически живот.



Византийският пълководец Никифор Фока, който бил племенник на
преподобния Михаил, посетил манастира му зедно с брат си Лъв
Патриций. След като послушал мъдрите и приятни беседи на Св.

Атанасий, той го обикнал много и му станал най-искрен приятел. Но
Св. Атанасий като разбрал, че желаят да го поставят игумен на
манастира, тайно се отдалечил и уединил в Атонската гора, където

5555

манастира, тайно се отдалечил и уединил в Атонската гора, където
поверил себе си в послушание на един прост старец-отшелник, комуто
не открил името си и високата си ученост. Пълководецът Никифор,

като разбрал това, много се наскърбил и употребил всевъзможни
мерки да го търси. Св. Атанасий като видял, че не ще може да се
укрие, макар и неволно бил принуден да се види с Никифор.

Пълководецът като желаел да се спаси душевно и да посвети и себе
си на служение на Бога, помолил Св. Атанасий да му направи
манастир на това същото място, където се подвизавал той, и което
място се наричало „Мелана”. (В Лаврата се намират надгробни плочи с
надписи и от тях може да се предположи, че в старо време тук е
съществувало елинско поселение).



Св. Атанасий ако и да отказвал първоначално, поради силното желание от
страна на Никифор и изпратените за тази работа богати съкровища, бил
принуден да се реши да изпълни искреното желание на Никифор.

Първоначално той направил за бъдещия император една малка келия с
църква (Св. Йоан Предтеча), но после направил и обширна църква, която
посветил в чест на Благовещение Св. Богородица. Направил още: трапеза,
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посветил в чест на Благовещение Св. Богородица. Направил още: трапеза,

болница, страноприемница и всичко, което било необходимо за един
общежителен манастир. Но Св. Атанасий нямал щастието да види царския
си приятел в новонаправения манастир, понеже Никифор Фока подир
смъртта на Роман бил избран за император, а на скоро след това и Св.

Атанасий се представил Богу. Втори ктитор и благодетел на Лаврата се
явил приемника на Никифор, император Йоан Цимисхи, знаменит във
войните си с руския княз Светослав. Той изпратил богати съкровища и
укрепил Лаврата с високи каменни стени и кули, така щото тя още повече
се украсила и процъфтяла. Между това, по Божие повеление, срещу Св.

Атанасий възникнало крайно недоволство от всичката Св. Гора.



Атонското пустинножително братство възнегодувало против него
именно заради това, че той разорил старите устави на пустинния
живот, нарушил безмълвието на монашествуващите и съградил
величествен манастир за обществен живот. Делото било отнесено в
Константинопол и императора повикал Св. Атанасий в столицата, но
като се убедил в неговото лично достойнство и способности,
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като се убедил в неговото лично достойнство и способности,

облагадетелствувал го още повече и взел участие за доброто
устройство на манастира. Атонските подвижници, като съзнали
несправедливата си постъпка, поискали опрощение от Св. Атанасий.

Вследствие на това Лаврата на Св. Атанасий останала в очите на
всички Атонски монаси и когато по примера на Лаврата започнали да
строят големите манастири, то Лаврата останала завинаги пръв
манастир между тях. Подир смъртта на основателя ѝ Лаврата се
ползвала с покровителството и благодеянието на византийските царе
и все повече процъфтявала славата на нейната знаменитост; светите
ѝ подвижници достигнали до изток и запад.



Велики светители оставали катедрите си, строги подвижници
напускали уединените си пещери, само и само да могат да довършат
духовното си подвижническо поприще под сянката на Св.

Атанасиевата Лавра. Когато бил жив Св. Атанасий в Лаврата имало 80

души братя монаси, в края на X в. – 120, а в средата на XI-то столетие
имало повече от 700 монаси. По време на кръстоносните походи
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имало повече от 700 монаси. По време на кръстоносните походи
Лаврата много пострадала, особено от каталонците, които често
нападали и ограбвали Атонските манастири. В царуването на
византийския император Михаил Палеолог гняв Божий се стоварил
над Лаврата и също Ксиропотам, загдето приели унията (съединение с
Папата) и служили в съборните си църкви. Тогава Лаврата била
разрушена. Макар и да не била съвсем запустяла, но останала в бедно
положение, което се засилило след падането на Константинопол през
1453 г. Бедното положение на Лаврата продължило до XVI в. или по-

скоро до XVII в. През това време тя се ползвала от благодеянията на
влашките господари и малко по малко достигнала пак цветущото си
положение.



Особени нейни благодетели през XVII в. били: унгаро-влахийския воевода
Владислав и бившия Цариградски патриарх Дионисий, който се поминал в
Лаврата. Той изплатил всичките ѝ дългове и благолепно украсил църквата
„Благовещение Св. Богородица”. За последен път Лаврата била
възобновена в края на миналото столетие, именно в 1772 г. и имала
помещение за около 400 братя, но в сегашно време е достатъчно
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помещение за около 400 братя, но в сегашно време е достатъчно
обширна. Лаврата на Св. Атанасий представлява един вид гранитен замък
(укрепена сграда), който се увенчава с великолепни четириъгълни кули.

Откъм морския бряг също е заобиколена с висока стена и кула, която пази
пристанището. В нея се намират две църкви: Преображение Господне и
Св. Григорий – просветителят на Армения. От манастира до морето,

покрай бистра шуртяща вадичка, която тече между лозя и маслинени
градини, се намира път. Лаврата е заградена с високи каменни стени;

между келиите на братята се издигат около 15 четириъгълни кули. От тях
забележителна е кулата „Цимисхиева”, която е направена от византийския
император Йоан Цимисхи над главната входна порта на манастира; от нея
той се пази откъм сухо.



Всичките порти в Лаврата са само две; стените в Лаврата не са равни, те
се простират повече на дължина, отколкото на широчина. Вътрешното ѝ
пространство се разделя на вътрешен и вънкашен двор; във вътрешния
двор се намират забележителни здания. Съборната църква е посветена в
чест на „Благовещение Св.Богородица”. Тя се намира близо до източната
страна на манастира и е направена от добри, чисти камъни и има три
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страна на манастира и е направена от добри, чисти камъни и има три
кубета. Средното кубе се издига над главната цълква, а другите две – над
двете отделения, които се намират от двете страни на църквата. По
светогорски обичай съборната църква е украсена в тъмночервен цвят.
Най-външното отделение, наречено „Паперт” е направено светло и с
иждивението на патриарх Григорий V през 1814 г. Вътрешният литиен
притвор е направен отново светъл и е изографисан, но за съжаление
пострадала свещената му старинност. От дясната певница била
унищожена келийната църква на Св. Атанасий, която била посветена в
чест на Петозарниците: Евстратий, Евгений, Мардарий, Орест и Авксентий.

Също са унищожени библиотеката и особената му стая, дето се виждат на
мрамора следи от поклоните на Св. Атанасий.



В литийния притвор на двете страни се намират две църкви: от дясно Св.

Никола, а от ляво Св. 40 мъченици. В последната се намира гробът на Св.

Атанасий; отгоре на камъка е изобразен лика на светеца. Там се намира и
тънък жезъл, около един и половина аршина дълъг. Вътрешността на
съборната църква е кръстообразна. Огромното красиво кубе, което с 16

прозорци, лежи на четири извити свода (извити кевгири), украсява се с
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прозорци, лежи на четири извити свода (извити кевгири), украсява се с
бронзови кръстове, които висят във вид на кандила под сводовете на
църквата. Според стар обичай олтарът се разделя на три части; престола
в него се украсява с марангозен и позлатен кивот във вид на горно небе.

Потонът е изпъстрен с драгоценни и разноцветни мраморни плочи,

съединени помежду си така изкусно, щото едва може да се забележи
тяхното съединение. Наоколо в църквата са направени тронове с изящно
марангозно изкуство; двете двери на иконостаса и игуменската катедра са
украсени със седеф. Цялата съборна църква е изографисана от монах
Теофан със съдйствието и иждивението на Верийския епископ Неофит, за
което свидетелствува надписът в църквата.



От местните икони на иконостаса са забележителни иконите на Спасителя
и на Божията Майка – подарени от византийския император Адроник
Палеолог. От дясната страна на стълба, при дясната певница над
игуменската катедра, се намират образът на Св. Атанасий, изобразен в
естествена големина и подарен от влашкия воевода Светослав. Над
южните врата в олтара се намира малка и икона на Спасителя, която
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южните врата в олтара се намира малка и икона на Спасителя, която
принадлежала на благочестивата царица Теодора, възстановителка на
иконопочитанието през 842 г. В олтара над съпрестолието се намират
иконите на ктиторите, между тях е и иконата на Св. Йоан Богослов,

подарена от Йоан Цмисхи. Освен тези икони има една друга с три образа:

Спасителят Исус Христос, Майката Божия и Св. Йоан Предтеча. Тази
икона също принадлежи на царица Теодора. Между другите драгоценности
забележително е Евангелието, подарено от благочестивата царица Ирина.

Между светините на съборната църкава забележителни са: част от
пелените на Богомладенеца Иисуса Христа, гъба, тръст и други. Тези
части се съхраняват в един кръст, откъдето излиза неизказано
благоухание; в разни кръстове се намират части от животворящия кръст
Господен.



От кръстовете има един украсен със седеф и безценни камъни, той е
подарен на Св. Атанасий от византийския император Никифор фока, което
се вижда от надписа. Този кръст се пази в златен ковчег и обикновено се
употребява за водосвет. Освен това всяка година с този кръст на 14

септември освещават хлебен квас за през цялата годна. Има следните
части от св. мощи: глава от Св. Василий Велики; глава от Михаил
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части от св. мощи: глава от Св. Василий Велики; глава от Михаил
Синадски; глава от Св. Александър; глава и лява ръка от Св. мъченица
Минодора; глава от Св. Йоан Кукузел; глава от Св. Свещеномъченик
Евстратий; дясна ръка и част от Св. Апостол Андрей; кръв смесена със
земя от Св. Димитър Солунски; стъпка от ногата с тяло от Св. Кирик; кръв
от Св. Йоан Предтеча; част от Св. Симеон Страноприемец; части от Свв.

Константин и Елена; част от Св. Ефрем Сирин; глава и ръка от Св.

Григорий Арменски; глава от Св. мъч. Яков Персиянин; глава от Св.

Преподони Нил Мироточиви; глава от Св. Меркурий; лакът и лява ръка на
Св. Теодор Стратилат; част от главата на Св. Архидякон Стефан; дясна
ръка от Св. мъченик Теодор Византийски и много други разни части от
светии.



В църковната ризница показват като рядкост славянското Евангелие с
огромни размери, около 20 оки тежест и печатано в 1758 г. при руската
императрица Елисавета Петровна, което било пренесено в Лаврата през
1778 г. – това се вижда от гръцкия надпис на него. Там се намира още
уставът на Св. Атанасий, който бил написан от ученика му Антоний. Срещу
вратата на съборната църква откъм запад се намира обиширна трапеза,
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вратата на съборната църква откъм запад се намира обиширна трапеза,

която има кръстообразна форма. В цялата ѝ вътрешност са разположени
24 триъгълни, четириъгълни и кръгли мраморни маси; от тях всяка една
събира по 10 души, а 25-та е игуменската – тя се намира на първо място.

Стените на трапезата за изографисани живописно с разни свещени
изображения. Обаче в сегашно време трапезата не се употребява, понеже
Лаврата не е общежитие. Между трапезата и съборната църква на малък
площад (мегдан) е направена кръстилница на 8 стълба с кубе, което
отвътре е изографисано с разни свещени изображения. Посред тази
кръстилница стои колосална чаша, наречена „фиал”. Тя е изработена от
чист драгоценен мрамор и е предназначена затова, щото в нея да се
извършва водосвещение на празника Богоявление и в началото на всеки
месец.



Пред кръстилницата се намират посадени от Св. Атанасий два хубави,

красиви кипариси. От дясната страна на трапезата, в каменна
гробница почиват телата на тримата лавърски благодетели:

Вселенските патриарси Антим (в 1623 г.), Дионисий (в 1696 г.) е
Иеремия (в 1735 г.). Направо зад трапезата в манастирския двор със
значителна широчина е църква „Въведение Св. Богородица”. В нея се
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значителна широчина е църква „Въведение Св. Богородица”. В нея се
намира чудотгворна икона, наречена „Кукузелона”, пред която пял
акатист Св. Йоан Кукузел. По време на бдение, в полусънно
състояние, той получил златна монета от ръката на Божията Майка,

като награда за сладкото му и възхитително пеене. Впоследствие
монетата била прикачена на иконата, но за съжаление в сегашно
време е изгубена. (Гледай книгата „Върховният покров над Атон”).

Посред двора на Лаврата, в скромен кивот, се намира икона на
Божията Майка, наречена „Божествена Икона”. Пред нея постоянно
гори неугасваща свещ, понеже тя полага грижи за Лаврата според
милосърдното си обещание на Св. Атанасий.



Зад олтара на съборната църква се намира отделна неголяма църква,

посветена в чест на Св. Преподобни Михаил Синадски. Тя била
направена с иждивението на унгаро-влашкия господар Матей, поради
чудото, кото се извършило от главата на Св. Епископ. Освен
упоменатите по-горе църкви в Лаврата се намират още следните
параклиси: 1) Св. Троица; 2) Успение Св. Богородица; 3) Св.
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параклиси: 1) Св. Троица; 2) Успение Св. Богородица; 3) Св.

Архангели; 4) Св. Йоан Йерусалимски; 8) Свв. Теодор Трион и Теодор
Стратилат; 9) Св. Харалампий; 10) Свв. Онуфрий и Петър Атонски; 11)

Св. Никола Мирликийски; 12) Св. Безсребърници Козма и Дамян; 13)

Св. Архидякон Стефан; 14) Св. Йоан Богослав; 15) Св. Георги и 16) Св.

Атанасий, основателят на Лаврата. В този последния параклис се
намира дървен кръст от Св. Атанасий, обкован в желязо, който има
тежина около 10 фунта. На този кръст, който носел на врата си Св.

Атанасий, преписват целителна сила. Там се намират още два
железцни бастуна от които единият има кръст на върха си. По
предание разказват, че Св. Атанасий с този жезъл биел дяволите.
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параклиси: 1) Св. Троица; 2) Успение Св. Богородица; 3) Св.
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Св. Архидякон Стефан; 14) Св. Йоан Богослав; 15) Св. Георги и 16) Св.

Атанасий, основателят на Лаврата. В този последния параклис се
намира дървен кръст от Св. Атанасий, обкован в желязо, който има
тежина около 10 фунта. На този кръст, който носел на врата си Св.

Атанасий, преписват целителна сила. Там се намират още два
железцни бастуна от които единият има кръст на върха си. По
предание разказват, че Св. Атанасий с този жезъл биел дяволите.



На юг от Лаврата има път, който отива към Влашкия скит. На
разстояние около 10 минути по него се намира неголяма църква,

посветена в чест на Св. безсребърници Козма и Дамян. Тя била
направена от самия Св. Атанасий по особено откровение на Божията
Майка за избавление от дяволите, които му нанасяли разни изкушения
и препятствия, когато Преподобния строял Лаврата. В тази църква се
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и препятствия, когато Преподобния строял Лаврата. В тази църква се
намира чудотворната икона „Св. безсребърници Козма и Дамян”, която
е поставена на иконостаса. По цялото пространство на Лавърското
владение, особено по пустинните места, се намират безброй
отшелнически килии с църква, гдето се подвизават избраните от света
свети подвижници. Владението на Лаврата, както се казва по-горе, е
доста обширно. Вън от Лаврата, по принадлежащата ѝ пустинна гора,

се намират около 178 църкви. Лаврата се смята за първенствуващ
манастир в Св. Гора, но той не е общежитие, т.е. своежителен. В него
се намират около 120 монаси, изключително гърци.



Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и
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по Атонската Света Гора и

Показател на светите й

паметници. Превел от
руското шесто поправено и
допълнено издание на
Атонския Св. Пантелеймонов
манастир иерод. Харалампий
Т. Преображенски. Издава
схимонах Иоаникий от
Ватопедската келия “Св.

Харалампий” в Карея, 1896 г.
Фотографиите са на
Мирослав Дачев (Архив на
Център за семиотични и
културни изследвания, 2004-

2017).




