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Манастирът Каракал се намира в източната част на Света Гора,

на свъсвем прекрасно гористо и живописно място, посред често
посадени градини и лозя с цветуща зеленина. От Филотей се
намира на половин час разстояние, а от Лаврата на Св.

Атанасий – на 4 часа, а от морския бряг – на четвърт час.
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Атанасий – на 4 часа, а от морския бряг – на четвърт час.
Предполагат, че този манастир е бил основан в края на X век от
римския монах Каракал, според чието име нарекли и
манастира. Според тогавашните актове без съмнение се
доказва, че този манастир е съществувал вече в XI век наравно
с другите Атонски манастири. Подобно и на останалите
манастири, в разни времена той е пострадал от неприятелски
нападения. Но пак често пъти е бил възобновяван от разни
ктитори и благодетели, а именно от византийския император
Йоан Палеолог и от влашкия войвода Петър, който след време
приел монашеския чин в същия манастир под името Пахомий.



Манастирът е четириъгълен, но малко по продълговат по
дължина, отколкото е широк. В него се влиза през две железни
порти, които се намират на западната му страна. Над тях се
издига висока, прекрасна, четириъгълна кула, която с
височината и здравината си превъзхожда всичките други кули в
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височината и здравината си превъзхожда всичките други кули в
Светогорските манастири. Издигащата се посред манастира

съборна църква е посветена в чест на Св. върховни

Апостоли Петър и Павел; при това е направена красива и
великолепна. Средното или главното църковно кубе се подпира
от четири чистомраморни стълба. Църквата се подразделя на
четири части: олтар, подкуполна среда, литиен притвор и
паперт. Подът или дюшемето е мраморно; формата на църквата
е кръстообразна.



Над външната паперт се намира невисока четириъгълна
камбанария. Паперта е зографисана в 1708 г., а църквата била
възобновена през 1717 г., като литийния притвор е подновен и
зографисан в 1754 г.

Освен съборната църква в манастира се намират още следните
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Освен съборната църква в манастира се намират още следните
параклиси: 1) Св. Преображение Господне; 2) Успение Св.

Богородица; 3) Св. Пророк Илия; 4) Св. Георги; 5) Св. Никола и
6) Св. великомъченик Панталеймон.

Вън от манастира се намират още 24 малки църкви.



В съборната църква се намират следните светини: част от
главата на Св. Апостол Вартоломей; глава и кост от Св.

великомъченик Меркурий; част от ногата на Св. Йоан
Милостиви; две части от Св. Йоан Предтеча; част от лакъта на
Св. Харалампий; част от ногата на Св. мъченик Орест и част от
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Св. Харалампий; част от ногата на Св. мъченик Орест и част от
Св. Аверки Йерополски.

Каракалският манастир е общежителен, като неговото
общежитие е установено в 1813 г. Има около 60 души монаси,

изключително гърци. Имуществото му в Света Гора, както и вън
от нея е малко.



На един час разстояние по пътя от Каракал към Лаврата се
намира келия с църква „Св. Великомъченик Артемий“. Там
живеят около 30 души руски монаси, които любезно и
гостоприемно приемат и приютяват изморените от път
поклонници. От тази келия до Лаврата на Св. Атанасий няма
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поклонници. От тази келия до Лаврата на Св. Атанасий няма
никакво прибежище за пътника из пустинята, освен аязмото на
Св. Атанасий, при което се намира малък чардак за почивка.



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).




