


СВЕТА ГОРА – АТОН: 

МАНАСТИРЪТ СТАВРОНИКИТА 
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Манастирът Ставроникита се намира в североизточната страна в
Св. Гора и стои далече от Пантократор на един час разстояние, а
от Карея – час и половина. Той е разположен на особено висока
местност при брега на морето. Откъм източната и северната
страна се мие от бистрите води на архипелага. Названието на
манастира е по гръцки, а на български означава „Кръст Никитов”.
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манастира е по гръцки, а на български означава „Кръст Никитов”.

Това наименование има две обяснения: или че там е бил поставен
кръст от подвижника на Св. Никита (понеже в Св. Гора съществува
обичай да поставят кръстове по пътищата и кръстопътищета, така
щото, когато минава някой пътник и като види кръст, макар и
неволно, бива заставен да направи кръстно знамение на себе си);

или пък от това, че там се подвизавал и спасявал Кръстоделецът
Св. Никита. На това място, гдего е сега манастира Ставроникита,

от старо време съществувал неголям манастир, посветена на
името на Св. Йоан Предтеча и е носел същото име „Ставроникита”.



От варварско разграбване и опустошение, манастирът дълго
време бил пуст. Впоследствие обновител и основател на
сегашния манастир станал патриарх Иеремия I в 1543 г. Той
имал желание отново да посвети манастира в чест на Св. Йоан
Предтеча, но впоследствие явяването на Св. Никола, заставен
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Предтеча, но впоследствие явяването на Св. Никола, заставен
бил да го посвети в чест на последния. По вътрешното си
разположение манастирът е най-тесен и малък от всички
Атонски манастири. Той е четириъгълен, на три ката, където се
намират стаите на братята. На южната страна се намират
главната манастирска порта; при нея има направена висока
кула, в която се намира съсъдохранителницата. Съборната
църква е посветена в чест на Св. Никола, Мирликийски
чудотворец. Тя се отличава от всички други светогорски църкви
по това, че те са кръстообразни, а тя е четириъгълна,

достатъчно висока, но тясна.



Окончателно църквата била довършена с иждивението на
Цариградския патриарх Иеремия I в 1546 г. и тогава още била
зографисана по примера на знаменития Панселин: от Теофан
Критиянин и сина му Симеон. Но тяхната стенна живопис била
подновена; оцелели са само ликовете на Св. Игнатий
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подновена; оцелели са само ликовете на Св. Игнатий
Богоносец и Св. Ипатий в олтара. Подът на църквата е постлан
с чисти беломраморни плочи. Кубето се подпира на четири
гранитни стълба; от него се спускат 8 пиринчени поясни
синджири, на тях е прикачен кръгъл полилей, по който висят
паникандила. Иконостасът е изработен марангозно и е
позлатен. В Края на XIII-то столетие влашкият господар Щербан
Кантакузин построил за манастира водопровод, чрез който
светата обител се снабдява с вода.



В съборната църква освен части от животворящия кръст Господен, се
намират още и следните св. мощи: ръка от Св. прамайка Анна; част от
тяло с кожа на Св. Василий Велики; дясна ръка от Св.

Свещеномъченик Елевтерий; част от Св. Йоан Златоуст; част от Св.

Гпригорий Богослов и от Св. Архидякон Стефан; части от Св. 40

мъченици; части от Свв. Козва и Дамян; части от Свв. мъченици Карп и
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мъченици; части от Свв. Козва и Дамян; части от Свв. мъченици Карп и
Папили; част от Св. Йосаф, царевич Индийски; част от ръката на Св.

Теодор Стратилат; част от Св. Амвросий Медиолански; миро от Св.

Димитър Солунски; част от челюстта на Св. Йоан Предтеча; смесена
кръв, пръст от кости от Св. 20 хиляди Никомидийски мъченици, които
били изгорени и част от Св. Трифон. Но от всичко на-много възбужда
благоговение образът на Св. Никола, който е поставен при стълба на
дясната певница; пред него гори неугасима лампада (свещ).

Големишната му е един метър на дължина и половин метър на
ширина. Него го изнамерили рибари в мрежата си в 1545 г. в
присъствието на самия патриарх Иеремия (възобновителят на
манастира).



Тази икона била хвърлена в морето, вероятно във времето на
иконобореца Теофил около 830 г.; следователно иконата стояла
повече от 700 г. в морето без да се повреди ни най-малко. По челото
на Спасителя се били налепили малки седефени частици; когато
рибарите ги отлепили, то по лицата на всички се образувала по една
рана, която се простирала до зеницата на лявото око. Този светителен
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рана, която се простирала до зеницата на лявото око. Този светителен
образ е облечен със сребро-позлатена риза и с елмази на места; от
едната страна на мозаичния образ патриарх Иеремия положил малко
дискосче – за полагане на него част от Богородичната просфора, която
обикновено се възнася на общата трапеза в чест на Св. Богородица;

от другата половина направил панагия (енколпие). С тази панагия
цариградският патриарх Иеремия II благословил руския патриарх Йов;

и до днес тази панагия се съхранява в Московската патрииаршеска
съсъдохранителница. Освен съборната църква в манастира се
намират още следните параклиси: 1) Въведение на Св. Богородица; 2)

Св. Архангели; 3) Св. Георги; 4) Св. Димитър; 5) Св. Елевтерий. Вън от
манастира се намират още 11 църкви.



В библиотеката има забележителен гръцки псалтир, когото
приписват на Св. Йоан Златоуст; той е написан със златни букви,

на-чисто и изкусно; главните му букви са златни, изрисувани с
разноцветни шарки. Манастирът страдал много пъти от пожар в
продължение на 10 години. От честото възобновяване той
задлъжнял и останал в краен упадък в икономическо отношение.
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задлъжнял и останал в краен упадък в икономическо отношение.

По тази причина Атонският Кинотис в Карея е взел управлението на
манастира под свое опекунство; управлява го посредством един
епитроп, който се избира за година. Ставроникитският манастир е
идиортима, братството му е малко и са изключително гърци.

Владението му се простира на половин час разстояние около
манастира. Близо до манастира, на един неголям горист хълм, се
намира една келия, забележителна по това, че била построена от
възобновителя на манастира патриарх Йеремия I-ви. В тази келия
той преживял последните си години в схима, под името Йоан.



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).




