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Манастирът Пантократор се намира на североизточната страна на Св.

Гора, на отделен каменист хълм, който се мие от двете си страни със
светлите води на архипелага, заобиколен с камениста долина, по
която тече бистра прозрачна вода през каменни арки. Названието си
манастирът е получил от това, че той е посветен на името на Господа
Вседържателя; названието Пантократор е гръцко, а в славянски значи
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Вседържателя; названието Пантократор е гръцко, а в славянски значи
Вседържател. Той е основан около втората половина на XIII век от
Алексей Стратопедарх (военачалник), който освободил
Константинопол от латинците, а окончателно довършен от по-малкия
му брат Йоан Примикарий (пръв чиновник при царския двор). В 1363 г.
тези двама родни братя основали манастира, а по-после в същия
манастир приели монашески чин; там и досега са пази чистата
мраморна гробница, в която са поместени мощите на ктиторите. Около
1536 г. Пантократорският манастир бил възобновен от Молдавския
господар Стоил.



Манастирът е четириъгълен, с високи добре изработени каменни
стени на няколко ката, гдето са разположени монашеските стаи.

Гледан откъм морето представлява необичайна височина, понеже
е разположен на каменист хълм, който има около 30 метра
височина над морското равнище. Манастирът е разделен на две
отделения: първото от тях е по-малкия двор, гдето са разположени
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отделения: първото от тях е по-малкия двор, гдето са разположени
страите за гости; при тях се намира висока кула с църква на горния
кат, а по-долу има съсъдохранилница, гдето се пазят църковните
вещи. На втория двор се намират съборната църква, камбанарията
и трапезата. Съборната църква е посветена в чест на Св.

Преображение Господне и е построена от чист бял мрамор.

Средното или главното кубе на църквата се подпира на четири
добри бели чистомраморни стълбове. От такъв мрамор е
направена почти по-голямата част на църквата в 1847 г.



Сегашният иконостас бил възобновен в 1848 г.; зад него стои цял
мраморен иконостас, който бил направен същевременно с църквата.

Съборната църква е зографисана от знаменитие живописец Панселин.

Когато подновявали съборната църква и притвора, които били
зографисани от Панселин, понеже неговите живописни паметници
много траели по това време, за това руснакът А.Н. Моравиев сполучил
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много траели по това време, за това руснакът А.Н. Моравиев сполучил
да убеди пантократорските монаси да не премахват стените на
съборната църква, а да ги оставят за спомен и образец на древната
византийска живопис. В литийския притвор насъборната църква от
живописта на Панслин са останали запазени: ликът на спаситля,

седящ на престол с евангелие в ръка; ликовете на Св. Богородица и
Св. Йоан Предтеча. Ликът на Спасителя е величествен, изпазяващ
благост. Вътре в църквата са забележителни така също стенописите:

Успение Св. Богородица и образите на Св. Йоан Предтеча, Св. Йоан
Богослов, Св. Великомъченик Теодор Трион, Св. Теодор Стратилат и
преподобните отшелтници Сава и Антоний.



На левия стълб в съборната църква се намира чудотворната
икона на Божията Майка „Геронтиса”, тоест старица. Тя е
облечена в богата сребърна ризница – най-новото изделие.

Божията Майка е изобразена във вид на старица без
Божествения Младенец в ръце. От тази чудотворна икона много
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Божествения Младенец в ръце. От тази чудотворна икона много
пъти са ставали чудесни събития. Когато един път разбойници
ограбили Пантократор, те похитили ризницата на Божията
Майка, а самата икона хвърлили в кладенеца и си отишли. Но
незабавно по пътя били наказани със слепота и съзнателно се
разкаяли за неправедната и светотатска постъпка. Минали
много години, монасите отново се събрали в манастира и
намерили Богородичната икона в кладнеца без никаква
повреда.



Два пъти в манастира се свършвало дървеното масло и двата пъти
съдовете били чудесно невидимо напълнени с помощта на Божията
Майка. А също се касае до названието на иконата „Геронтиса”, това
название се обяснява от следния разказ. Всеки път, когато някой
богоугоден старец трябвало да се представи, то Божията Майка като
попечителница за тяхното душевно спъсение, явявало му се
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попечителница за тяхното душевно спъсение, явявало му се
предварително и му съобщавала да се приготви за преселение във
вечния живот. Така един път по време на божествена литургия тя се
явила на служащия йеромонах и му казала да побърза, по-скоро да
свърши службата, защото наскоро ще предаде Богу дух.

В съборната църква освен частите от животворящия кръст Господен се
намират още следните части от св. мощи: пръст от ногата на Св. Йоан
Предтеча; част от ръката и ногата на Св. Апостол Андрей; част от
главата на Архидякон Стефан; част от коляното а Св. Игнатий
Богоносец; част от Св. Апостол Тит; главата на Св. Йоан Милостиви;

част от ръката на Св. Йоан Златоуст;



част от Св. Атанасий Константинополски; част от Св. Свещеномъченик
Харалампий; глава на Св. Йоаникий Велики; главата на Св. Теодор
Стратилат; пръст от Св. мъч Трифон; части от Свв. Мъченици
Меркурий и Аргемий, част от Св. Евстатий; части от Свв. Мъченици
Кирик и Юлита; част от Св. Великомъченик Панелеймон; част от Св.

Свещеномъченик Йероломонай; ръка от Св. мъченица Митродора;
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Свещеномъченик Йероломонай; ръка от Св. мъченица Митродора;

части от преподобномъчениците избити в Синай; част от Свв.

Мъченици Агапий, Прокопий и Фотий, и главата на Св. безсребърник
Козма. В Пантократор освен съборната църква има още следните
параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2) Св. Три светители; 3) Св.

Архангели; 4) Везнесение Господне; 5) Св. Йоан Предтеча; Св. Никола;

7) Св. Георги и 8) Св. Пантелеймон. Забележителност в манастира е
едно Евангелие, което без основание е усвоено названието
„Евангелие на Св. Йоан Кущник”. Известно е, че Св. Йоан Кущник е
живял в V-ти век, а това Евангелие има страници писани с почерк,
който се отнася около XI в. Но във всеки случай този ръкописен
сборник заслужава внимание.



В Пантократор за свят подвижнически живот се почитат Св.

Отци: игуменът Св. Преподобни Тома, впоследствие бивш
митрополит Солунски ( неговите мощи се намират в манастира
Св. Анастасий”, близо до Солун, на разстояние около 7 часа на
юг); Св. Преподобни Теофил Мироточиви, който се подвизавал
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юг); Св. Преподобни Теофил Мироточиви, който се подвизавал
в келията Св. Василий, принадлежаща на манастира
Пантократор. Преди смъртта си той заповядал на ученика си да
не погребва тялото му, а да го върже с въже и хвърли в гората,

нещо, което ученикът като послушание извършил. На
Пантократор принадлежи още келията, наречена „Достойно
естъ”. Разказват по предание, че там Архангел Гавриил изпял
песента „Достойно естъ” пред иконата на Божията Майка.

Владението на манастира е около 3 часа на дължина и ширина,

а братството му е малочислено и съставено изключително от
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).




