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Манастирът Кутлумуш се намира на североизточната страна в

Св. Гора и отстои на четвърт час на юг от Карея – отдалеко се

вижда, че е част от нея. Местоположението му е възхитително –

от южната и западната страни се украсява с прекрасни гористи

долини. По тях се намират келии с градини, засадени с лозя,
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долини. По тях се намират келии с градини, засадени с лозя,

лешници и други разнообразни овощия. Странното му название

е необяснимо на всички езици, които съществуват в Св. Гора,

затова дава повод към разни неудовлетворителни тълкувания

въобще. От най-старо време на това същото място, гдето е сега

манастира, имало малък манастир, посветен в чест на „Св.

Преображение Господне”. Собствено сегашният манастир е

основан в ХII век от византийския император Алексий Комнин.

Когато разни неприятели нападнали Св. Гора, той бил разорен,

но впоследствие постепенно бил възобновяван от влашките

господари и войводи: Валахий Негулов, Радул, Мирчо и Владул.



Манастирът представлява по вид един четириъгълник,
заобиколен от всички страни с високи каменни стени; по
тях се издигат високи четириъгълни кули. В самата
среда на манастира се намира съборната църква
„Преображение Господне”. Над нея се издигат пет
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„Преображение Господне”. Над нея се издигат пет
кубета, покрити с цинкови плочи. Църквата е украсена
благолепно: иконостасът е дървен, но украсен с добри
марангозни цветя и позлатен; дюшемето е постлано с
разнообразни мраморни плочи; пред иконостаса се
намират четири стълба от чист мрамор, на които се
подпира главното църковно кубе. От него са спуснати 8
металически вериги, на които е закачен кръгъл
металически полилей с паникандила.



Съборната църква е зографисана през 1640 г. Тя е
единствената църква в Св.Гора, в която без изключение
са зографисани всички св. Мъченици, които са
пострадали за вярата Христова в първите три века и
половина на християнството, във вид на всичките си

5555

половина на християнството, във вид на всичките си
разнообразни мъчения. Местните икони са рисувани от
атонския живописец Григорий в 1812 г. До съборната
църква се намира присъединена друга църква,
направена в 1773 г. Тя е посветена на Божията Майка и
е наречена „Акатистна”. В тая църква е забележителна
иконата „Акатист Богородичен”. Около нея са
изобразени всички пророци, които са пророкували
относно нея с целия Акатист.



От северната външна страна на църквата е погребан
александрийския патриарх Матей, бивш монах в този
манастир. Той след като се отказал от престола си (1766
г.) се поселил в този манастир и направил в него голямо
здание, украсил църквата и основно издигнал общата
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здание, украсил църквата и основно издигнал общата
трапеза за братята. Най-после се представил на бога в
1775 г. Камбанарията е въздигната в 1808 г. Недалеко
от църквата се намира направеният в 1817 г. от
поклонника Иасти водосветен фиал от чист, бял мрамор,
с 10 тънки и леки стълбчета. Освен главната съборна
църква и пределната до нея „Акатистна”, намират се
още и следните параклиси: 1) Св. Три Светители; 2)
Св.Никола; 3) Св. безсребреници Козма и Дамян; 4) Св.
Мъч.Трифон. Вън от манастира се намират още около 18
църкви.



В съборната църква се намират слeдните св. мощи: част
от животворящия кръст Господен; ръка от Св.мъченик
Евстратий; част от ногата на Св. праведна Анна; част от
лявата нога и ръка на Св. Кирик; пръст от Св.мъченица
Марина; част от Св. мъченик Евстатий; глава от Св.
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Марина; част от Св. мъченик Евстатий; глава от Св.
Агапий Стълпник; ръка и част от челото на Св.
Харалампий; лява ръка от Св. Григорий Богослов; част
от главата на Св. Елевтерий; част от ногата на Св.
Анастасия Узорешителница; част от Св. Параскева и
част от Св. Пантелеймон. В библиотеката се намират
достатъчно стари забележителни ръкописи.



Във владението на Кутлумуш е забележителна келията
„Св. Георги”, гдето се подвизавал Св. Преподобни
Киприян, който по-късно умря мъченически за
православната вяра в Константинопол на 5 юни 1679 г.
Константинополската църква го причислила в сонма на
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Константинополската църква го причислила в сонма на
новите мъченици. Около манастира владението му е
доволно обширно. Вън от Св. Гора по островите има
няколко метоси. Братството е немногочислено, а по
народност е изключително гръцко.



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).




