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Манастирът Есфигмен се намира в североизточната страна в Св. Гора,

на разстояние един час от Хилендарския манастир, а от Карея – на 5

часа. Той е разположен при самия бряг на морето; освен от източната
страна, от всички други страни е заобиколен и стеснен с високи гористи
баири, заради което носи названието Есфигмен, сиреч утеснен.

Времето на неговото основаване по предание се отнася около V-ти век
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Времето на неговото основаване по предание се отнася около V-ти век
след Рождество Христово. Ктитори му били византийския император
Теодосий Младий и сестра му, благочестивата принциса Пулхерия.

Според тукашните актове се вижда, че този манастир е съществувал
вече около XI-ти век. Когато сарацините нападнали Св. Гора, Есфигмен
много пострадал, както и всички други манастири от разорението на
жестоките неприятели. В 1533 г. манастирът бил съвсем изгорен и
запустял, като дълго време се намирал в такова положение.

Впоследствие той бил възобновен, но не далго време и пак запустял в
1634 г. Най-после в 1705 г. със старанието на Моненидския митрополит
Игнатий. В 1796 г. се заселили в него Солунския митрополит Данаил,

който устроил общежитие.



В настояще време манастира има около 100 души братя монаси.

Есфигменският манастир има прекрасен и величествен вид; по своето
устройство, чистота и весел изглед се отличава от другите светогорски
манастири, и е четириъгълен. Североизточната му страна е към морето, а
южната към високогористите долини; на южната страна се намира хубава
висока камбанария с часовник; под нея се намира главната входа порта на
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висока камбанария с часовник; под нея се намира главната входа порта на
манастира. Посред манастира се намира главната съборна църква,

посветена в чест на „Възнесение Хпристово”. Цялостната ѝ архитектура и
украсата ѝ са са по светогорски вкус. В съборната църква, освен част от
животворящия кръст Господен, има още и следните св. мощи: глава от св.

Апостол Яков Алфеев; част от главата на св. Партений епископ
Лампсакийски; лява нога от св. Мария Магдалина; част от главата на св.

Анастасий патриарх Царариградски; челюст от св. Яков Пресиянин; част от
св. Йоан Златоуст; части от св. мъченици Харалампий и Модет; част св.

Пантелеймон; от св. Великомъченица Варвара; части от св. мъченици
Меркурий и Евтимий; част от св. Великомъченица Марина и от св. Трифон;

част от св. Архидякон Стефан; част от св. Ермолай; глава от св.

Преподобномъченик Агатангел Нови и др.



В манастира Есфигмен освен съборната църква има още следните
параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2) Свв. Архангели; 3) Св.

Григорий Палама; 4) Свв. Константин и Елена; 5) Св. Антим
Свещеномъченик Никомидийски; 6) Свв. Нилови – Синайски и
Светогорски; 7) Св. Генадий Константинополски. Вън от манастира има
още 13 църкви. В Есфигмен за воден свят подвижнически живот
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още 13 църкви. В Есфигмен за воден свят подвижнически живот
почитат следните св. отци: 1) Св. Преподобни Атанасий Нови, който
живял в XIV в. 2) Св. Григорий Палама, бивш там игумен, после
Архиепископ Солунски в XIV в. 3) Св. Преподобни Дамян, съвременник
на св. Козма Зографски; той се подвизавал в Самарската гора, която е
недалеко от манастира, над морския бряг. Вън от манастира при
западната стена е разположена прекрасна хубава градина с разни
плодородни дървета. През нея има прокарани водопроводи за
напояване, доведени от далечните планински потоци. От северната и
южна страна манастирът се мие от бистрите води на един поток, който
се стреми силно към морето; до него има направена водосветилница.



Близо до манастира, в гората, се намират развалини от стария
Есфигменски манастир, който бил съборен от паднали върху него каменни
скали. До кое време е съществувал старият манастир, положително не е
известно; от него е останала само олтарната част. В Есфигмен има
предание, с което доказват, че св. Антоний Киевопечерски в този манастир
приел монашески чин и живял тук около края на X и в началотона XI век.
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приел монашески чин и живял тук около края на X и в началотона XI век.
Първо се подвизавал в манастира, а после с благословението на
тогавашния игумен Теоктист, уединил се в пещерата, която е изсечена в
каменната скала в гората Самара над морския бряг. На същото това място
има направена църква в чест на св. Антоний в 1849 г. В житието на св.

Антоний се говори, че той живял в един от Светогорските манастири, но в
кой именно не е известно. Знаменитият руски пътешественик Берски, който
пътувал по Атонската гора около средата на миналото столетие, не
споменава почти нищо за това предание. Тъй също и друг пътешественик,
а именно Иполит Вишенски, който пътувал по Св. Гора около 1709 г.
описал подробно пътешествието си по Атон, когато описва лаврата на св.

Атанасий, слага едно особено заглавие – „Пещерата на приподобния
Антоний”.



И под него говори следното: „След обяда в трапезата, излязохме от
манастира Лавра и след 2 часа път пристигнахме до мястото наречено
Лавърския конак; имахме случай да минем и покрай пещерата на св.

Преподобни Антоний Печерски, която е изкопал саморъчно”.

(Показание за това има в пътеводителя на йермонах Иполит Вишенски
за Иерусалимските места, приложен към Руските исторически
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за Иерусалимските места, приложен към Руските исторически
древности и се пази в библиотеката на Московския университет). При
тази пещера живеят трима отшелници в схима, недалеко един от друг,
без обаче да ги знае някой; от време на време от манастира отива
един послушник да им носи по малко хляб и вода. По отношение на
монашеския живот, Есфигмен принадлежи към първия разряд на
Атонските манастири; той е общежителен и немногочисленото му
братство се състои повече от гърци. Владението на манастира в Св.

Гора е малко, но и вън от Атонската гора притежава съвсем малко
имущество.



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).




