


СВЕТА ГОРА – АТОН: 

МАНАСТИРЪТ КСИРОПОТАМ
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Манастирът Ксиропотам се намира на западната страна в Св.

Гора, на 4 часа разстояние от Симоно – Петър, а от Карея на 2

часа. Той е разположен живописно на висока красива равнина,

недалеко от морето, близо до пристанището Дафни.

Пристанището Дафни или „Дафина” е забележително с това,
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Пристанището Дафни или „Дафина” е забележително с това,

че там в езическите времена е съществувало мирско население

при което се намирало капището на богинята Дафина.

Впоследствие на това място е бил въздигнат скит, но по

причина на честото нападение от морски разбойници не се е

отдало възможност на атонските отшелници да живеят за дълго

в забележителната Дафни. В сегашно време Дафни

представлява главното пристанище на Атон – тук се намират

карантинната служба, държавните чиновници, полицията,

гюмрука, телефонна станция, поща, хотел и гостилница с

помещение за приходящи странници.



В предание се знае, че първоначално манастира бил
основан от византийската царица Пулхерия в V в. след
Рождество Христово, когато още съществували светски
поселения в Атонската гора. Но по времето, когато
варварите нападнали Атон, манастирът бил съвсем
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варварите нападнали Атон, манастирът бил съвсем
разорен и в такъв запустял вид се намирал до Х век.
Възобновяването на този манастир се приписва на Св.
Павел Ксиропотамски, съвременник на Св. Атанасий. Той
го възобновил с пособието на византийските
императори. Но в нещастните времена на Църквата,
когато Михаил Палеолог отстъпил от православието
(през ХIII в.), то Ксиропотам приел унията с папата,
който в това време отишъл в Атонската гора с цел да
присъедини атонските манастири към Латинската
църква.



Когато отстъпниците от Православието се съединили с

латините, за да извършват по папищански Богослужението в

съборната църква, то Бог незабавно проявил гнева си към

изменниците от Св. Отечески завети и Апостолски предания.

Основите на манастира се потресли и сринали, особено
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Основите на манастира се потресли и сринали, особено

олтарът на съборната църква. Там загинали всички без

изключение. След тази нещастна за манастира катастрофа, той

отново бил възобновен с пособието на благочестивия цар

Андроник, син на Михаил Палеолог (Отстъпник). Между това

Негово Императорско Величество Селим II много

благодетелствувал Ксиропотамския манастир. Неговият

„Хатишериф”, даден на манастира на 9 март 1520 г. е много

любопитен. В последно време ктитори и благодетели на

Ксиропотам са били молдовлашките господари Петър и

Александър.



Манастирът е четириъгълен, заобиколен с високи
каменни стени; над тях се издига висока кула с
часовник, която се намира на северната страна.
Съборната църква е посветена в чест на Св. 40
мъченици- е богата и великолепна, направена в 1763 г.
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мъченици- е богата и великолепна, направена в 1763 г.
по примера на другите Атонски църкви. Тя е
кръстообразна, отвътре с четири чистобеломраморни
стълба на които се подпира целия покрив, който е
украсен от 5 кубета. Дюшемето е мраморно, а в
църквата се намира още предверие и притвор с два
съпределни параклиса.



Ксиропотам притежава богати съкровища, светини и
свещени християнски старини. В него се намира най-
голямата част от Господния кръст, там където са били
приковани пречистите нози на Спасителя; запазило се е
и едно цяло отверстие от набитите гвоздеи. Този богат
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и едно цяло отверстие от набитите гвоздеи. Този богат
и неоценим дар бил подарен на манастира от
благочестивия император Роман. Освен тази голяма
част, намират се още и други малки части от честното
дърво, а при това и следните св. мощи: част от лявата
нога на Св. мъченик Прокопий; част от ръката на Св.
Преподобний Авксентий; част от лакъта на Св. Игнатий
Богоносец; част от ногата на Св. Григорий Арменски;
пръст от Св. мъч. Меркурий; част от Св. Андрей Критски;
челюст от Св.Стефан Нови;



Други мощи в Ксиропотам: част от Св. Преподобни
Йоасиф царевич Индийски; част от ногата на един от 10
– тях Св. мъченици Критски; глава от едното дете на Св.
Саломия; част от Св. Харалампий; части от Св.
Параскева, Св. великомъченик Пантелеймон, от
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Параскева, Св. великомъченик Пантелеймон, от
Самарянката Св. Фотиния, от Св. Анастасия
Александрийска, Св. Апостол Вартоломей, от Св.
Преподобни Нил Мироточиви, от Св. Григорий Богослов;
челюст от Св. Партений Ламсакский; дясна ръка от Св.
мъченица Христина; част от ръката на Св.Йоан
Милостиви; глава от Преподобномъченик Никола Нови;
пръсти от Св. Йоан Златоусти и от Св. Василий Велики;
част от дреха, обляна с кръвта на Св. Димитър Солунски
и част от Св. 40 мъченици.



Между всичко друго, забележителни са още и някои
икони: 1) Икона на Св. Димитър, изсечена на зелен
мрамор. Тя е поставена във външния притвор на
съборната църква. За нея Барски пише, че сингелът на
Константинополския патриарх Григорий я принесъл в
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Константинополския патриарх Григорий я принесъл в
дар на Ксиропотамския манастир. 2) Драгоценна чаша,
която принадлежала на благочестивата княгиня
Пулхерия. Златарят, който работил тая чаша, изкусно е
изобразил по нея ангелски образи с оръдия на
страданията Господни. 3) Намира се и едно
забележително Евангелие, написано със съвсем малки
дребни букви, прилично на Пантократорското, но без
никаква дата или бележки.



Освен главната съборна църква в Ксиропотам се
намират още следните параклиси:

1) Въведение Св. Богородица;

2) Въздвижение на честния кръст Господен;

3) Св. Архангели;
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3) Св. Архангели;

4) Св. Йоан Предтеча;

5) Св. Григорий;

6) Св. Димитър;

7) Св. Константин и Елена;

8) Св. Апостоли;

9) Св. Теодосий Киновиарх.

Вън от манастира се намират около 18 църкви.



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).




