


СВЕТА ГОРА – АТОН: 
МАНАСТИРЪТ ДИОНИСИЙ

2222



Манастирът Дионисиат се намира в югозападния край на Св. Гора, на
един час разстояние от манастира Св. Павел, а от Карея – на 6 часа.

И той подобно на манастира Св. Павел се намира при устието на една
огромна скалиста долина, с тази разлика само, че тази гориста и
скалиста долина не се простира от Атонския връх, а от западната му
гръбначна ивица, тази, която се простира към материка. Местността
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гръбначна ивица, тази, която се простира към материка. Местността
около манастира е покрита с гора, а самият той е построен върху
скала, която е тясна и висока, висяща над морето. Основаването на
манастира се приписва на византийския император Алексий Комнин,

чиято столица била в малоазийския град Трапезунд, понеже в това
време Константинопол бил зает от латинците. На това същото място,

където е разположен сега манастира Дионисий, първоначално се
подвизавал смирения отшелник Дионисй (на когото е наречен
манастира). Той чрез ходатайството на брат си Теодосий
(Трапезундски епископ), придобил благоволението на Алексий Комнин
с неговата помощ сполучил да основе манастира в 1375 г.



Подир Алексий Комнин особени ктитори на манастира Дионисий били
влашкия войвода Нягой, който в 1520 г. отново построил висока кула и
молдавския господар Петър, с помощта на когото през 1647 г. била
преправена съборната църква. Подобни благодетели на Дионисиат са били
още зетят на Петър, Александър, който приел монашески чин и свършил
живота си в този манастир. Тъй също благодетели на манастира Донисий са
съпругата на Александър Роксандра и митрополит Ираклий, гдето е
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съпругата на Александър Роксандра и митрополит Ираклий, гдето е
преживял спокойно старите си години. Манастирът е построен на каменисто
място и е обиколен от високи стени и яки кули – представлява един вид
средновековен рицарски замък. Той отвътре е тесен; зданията му имат
форма, подобна на онази – от последното гръцко художество. Главната
съборна църква е посветена в чест на „Рождество Св. Йоан Предтеча” – тя е
величествена, но вътре е съвсем тъмна. Църквата по форма представлява
четириъгълник; вътре има четири мраморни стълба – на тях се подпира
покрива, който е с 5 кубета. Дюшемето е от чисти мраморни плочи; такива
има и в двата ниски притвора. Църквата е изографисана от някакъв критски
живописец, който се прославил през XV в.



Там забележителни са две икони: Св. Йоан Предтеча и храмовата икона,

която е зографисана по най-добрата византийска живопис и се намира на
иконостаса в богато позлатен кивот. На стълба от дясната страна на
певницата се намира друга по-малка икона на Св. Йоан Предтеча,

подарена от влашкия господар Александър и благочестивата му съпруга
Роксандра. В съборната църква, освен част от животворящия кръст
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Роксандра. В съборната църква, освен част от животворящия кръст
Господен, се намират още следните св. мощи: част от дясната ръка на Св.

Йоан Предтеча; дясната ръка на Св. Йоан Милостиви; дясна ръка от Св.

Йоан Мълчаливи, епископ Килонийски; дясна ръка от Св. Свещеномъченик
Власий; дясна ръка от Св. Модест, патриарх Йерусалимски; части от Св.

Свещеномъченик Антим, от Св. Апостол и Евангелист Лука, от Св.

Параскева, наречена Пятница; глава от Св. Григорий, епископ
Акрагантийски; челюст от Св. Архидякон Стефан; зъб от Св. мъченик
Христофор; части от Св. безсрлебърници Козма и Дамян, от Св.

свещеномъченик Харалампий, от Св. патриарх Неофит, от Св. царица
Теофана, от Св. мъченица Томаида, миро от Св. Димитър Солунски;

честни вериги от Св. Апостол Петър.



Там се намира и стара чудотворна икона на Божията Майка. За нея се
разказва в едно предание, че тази е била същата икона, пред която
патриарх Сергий през 626 г. за първи път четял Акатист на Божията
Майка за победата над персите и скитите, които в това време били
обсадили Константинопол. Тази икона по време принадлежи на
византийския император Алексий Комнин, който като ктитор на
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византийския император Алексий Комнин, който като ктитор на
манастира Дионисиат, саморъчно я предал на Св. Преподобни
Дионисий – за това свидетелствува подпис, който се намира отзад на
иконата със златни букви. През 1596 г. тази икона била похитена от
морски разбойници, но капитана поради сънно видение бил принуден
да я върне. Когато разбили сандъкът, в който се пазела иконата,

видели, че той бил пълен с миро. Това чудно събитие толкова
трогнало разбойниците, щото един от тях останал в манастира и приел
монашески чин.



През 1767 г. втори път била похитена от разбойници, но била отнета
от някои гърци, които я занесли на остров Скопегло. Монасите на
манастира отишли да си я вземат, но жителите на осрова не искали да
им я дават, вследствие на което се появил мор по острова. Не след
дълго време жителите били принудени сами да я отнесат в манастира
и с признателност пожертвували метох на острова си, за в полза на
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и с признателност пожертвували метох на острова си, за в полза на
манастира. Този метох и досега се намира под ведомството на
Дионисиат. Следи от св. миро и до днес се намират по иконата. В
манастира освен съборната църква се намират още следните
параклиси: 1) Св. Богородица „Акатистна”; 2) Св. Архангели; 3) Св.

Йоан Богослов; 4) Св. Йоан Златоуст; 5) Св. Георги; 6) Св. Никола; 7)

Св. безсребърници Козма и Дамян; 8) Св. Преподобни Дионисий,

ктитор на манастира. Вън от манастира се намират още 18 църкви.



Трапезата на братята е доволно обширна и светла, зографисана по
стените с образите на разни светии в естествена величина. Манастирът
Дионисиат се слави със строгия си живот и точното изпълнение на
общежителните обязаности. Със своя подвижнически живот в този
манастир се славят Св. Отци: 1) Ктиторът на манастира Св. Дионисий; 2)

Св. Дометий, съпостник на Св. Донисий, а впоследствие игумен на същия
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Св. Дометий, съпостник на Св. Донисий, а впоследствие игумен на същия
манастир; 3) Константинополският патриарх Св. Неофит, който оставил
светителската си катедра и се уединил в Атонската гора, особено в
Дионисиат, където скрил високото си свето знание. Като смирение
изпълнявал аргатска длъжност и бил подложен на разни мъчни трудове.

Обаче след известно време Св. Йоан Предтеча открил на игумена
неговото светителско звание и смирение. Св. Неофит е живял в края на XV

и в началото на XVI в.; неговата памет се почита на 11 август. 4) Св.

Макарий и Йоасаф, послушници на Св. Неофит. Те по собственото си
пламенно желание и с благословението на учителя си пострадали
мъченически в края на XVI в. – Макарий в Солун, а Йоасаф в
Константинопол.



5) Св. Преподобни Леонтий Прозорливи, който 60 години не излязал от
манастира поради подвижническия си живот. Бог го сподобил с
пророчески дар – подир смъртта му изтекло миро от мощите му. 6) Св.

Преподобни Филотей, който бил пленен в Азия, но чудно бил избавен
от Божията Майка и изведен в Неапол (т.е. манастира Неапол-Иев-

Шехир), в Мала Азия. В манастира Дионисият отначало той се
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Шехир), в Мала Азия. В манастира Дионисият отначало той се
престорил на ням, а после се уединил в пустинята. Поради светия му
живот Бог го сподобил с прозорливост; когато умрял, заповядал на
учениците си да не го погребват, а да захвърлят тялото му в гората.

По Божия усмотрение тялото му било намерено и погребано честно. В
манастира Дионисиат има доста голяма библиотека. Между разните
стари паметни книги и ръкописи, забележителен е един Псалтир, писан
на пергамент (кожена книга) с дребни гръцки букви.



Нея несправедливо я приписват на Преподобната Милания Римлянка.

На този Псалтир се намира подписът: „Алексий во Христе Боже верний
цар и самодържец Византийски Комнин”. Между царските работи
особено езабележителен хрисовулът на Трапезундския ктитор
император Алексий III Комнин, който положил и укрепил основаването
на манастира. Този документ е писан не на кожена книга, а на дебела
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на манастира. Този документ е писан не на кожена книга, а на дебела
гладка хартия със старогръцки букви. На него са закачени два големи
златни печата, на които е изобразен царския лик и подпис отдолу.

Между печатите са изобразени царят и царицата. Този хрисовул
свидетелствува за тогавашното състояние на Византийската империя,

както и на благочестието на Комниновия царски род. Владението на
манастира Дионисиат в Св. Гора е малко, а вън от Св. Гора, по
островите и в Солун обема доволно място. Братството е
немногочислено и е изключително гръцко.



Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и

11111111

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).




