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Манастирът Св. Павел се намира на югозападния край
на Св. Гора при устието на огромна долина, която води
началото си от самия Атонски връх. Манастирът се
намира на 5 часа разстояние от Лврата, от Карея – на 8
часа, а от морския бряг на половин час. По предание се
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часа, а от морския бряг на половин час. По предание се
разказва, че манастира Св. Павел бил основан в почти
едно и също време с Лаврата на Св. Атанасий. Той бил
основан от Преподобния Павел Ксиропотамски, който
произхождал от царски род. Без съмнение този манастир
е съществувал вече в XI век – това се вижда от
документите, които са запазени в библиотеката му. В
началото на XIV в. е бил населен с монаси славяни, а в
XV в. сръбският епископ Герасим от Семендрия
направил съборната църква в манастира.



Руският пътешественик Барски свидетелствува, че в
1726 г. слушал там славянско богослужение, но в 1744
г. там вече господствували гърците. В манастира е
запазено преданието, с което се доказва, че Св.
Преподобни Павел, като ревнител на християнството,
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Преподобни Павел, като ревнител на християнството,
често пъти отивал в Сърбия и Македония при славяните
да им проповядва словото Божие. И именно това станало
причина, щото впоследствие да се населят славяни в
манастира. Последните се намирали под особено
покровителство на сръбскире господари. През 1700 г.
влашкият господар Константин Басараб направил със
свое иждивение съществуващата сега висока кула с
келии и църква.



В началото на миналото столетие манастирът съвършено

запустял, но в сегашното столетие значително бил възобновен.
Сега той съставлява един четириъгълник с високи
четириъгълни кули и килии. В обширния двор се намира
главната съборна църква „Сретение Господне“ с 11 кубета.
Направата на църквата е довършена в 1845 г. и посветена в
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Направата на църквата е довършена в 1845 г. и посветена в
чест на „Сретение Господне“ и в памет на старата църква,
която била направена от основателя на манастира „Св.
Преподобни Павел“. Между светините, които са запазени в
манастира, особено са забележителни следните: 1) чудотворна
икона на Божията Майка, която принадлежала на
благочестивата царица Теодора, съпруга на иконобореца
Теофил, 2) Два къса от животворящия кръст Господен. 3)
Голям напрестолен кръст, дървен и поставен до престола. Този
кръст принадлежал на Константин Велики; той е украсен с
наредени от двете страни малки икони, рисувани на позлатен
пергамент.



Всичките те са на брой 50, като всяка една от тях е вдлъбната в

кръста, а отвън е покрита със стъкло. По – голямата част от тях са

оцелели, но има и някои повредени. Надписите им са с латински букви.

4) Има и друг подобен кръст, нареден с малки икони. Той бил подарен

от Св. Силвестър, папа Римски на новопросвещения цар Константин.

На иконата е изобразен Спасителят и наоколо са 12–тях Апостоли и
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На иконата е изобразен Спасителят и наоколо са 12–тях Апостоли и

два ангела. Обаче от апостолите са се запазили здрави само образите

на четирима. Тази светиня е стародавна и тя се намира на съхранение

при архиваря. 5) Икона на Божията Майка, обиколена с 28 малки икони

на разни светии. При всяка една от тях се намират мощи с надпис на

дадения светец. Тази икона е направена подобно на иконата на Св.

Силвестър и била подарена от византийския император Андроник. 6)

Икона на Божияра Майка, която била пренесена от Св. Преподобни

Павел от манастира Мирилион, който бил основан от баща му Михаил

Рангаве; тя се намира при югозападния стълб, който подпира кубето

на църквата.



В манастира, особено в съборната църква, се намира:
злато, смирна и ливан – тези, които жили принесени от
влъхвите на Богомладенеца Исус Христос. Тези свети
вещи били подарени на манастира от дъщерята на
последния сръбски деспот Георги Бранович. В съборната
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последния сръбски деспот Георги Бранович. В съборната
църква, освен споменатите светини, намират се още и
следните св. мощи: лява нога – от коляното надолу на
Св. Григорий Богослов; част от лакъта с тялото на Св.
Максим Изповедник; глава от Св. Теодора
Александрийска; част от Св. великомъченик
Пантелеймон; части от Св. 40 мъченици; лява нога от
Св. Преподобномъченик Каленик Нови; част от Св.
Василий Велики.



В манастира, освен съборната църква, се намират още
следните параклиси: 1) Св. Константин и Елена; 2) Св.
Никола; 3) Св. Преподобни Павел; 4) Св. Георги; 5) Св.
Григорий Богослов. Вън от манастира по пустинята се
намират около 13 църкви.
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намират около 13 църкви.

Между другото, тук показват и пещерата на Св.
Перподобни Павел, където той обичал постинически да
прекарва времето си, близо до морето. Манастирът Св.
Павел е общежителен и в него се намират около 120
души монаси. Владението на манастира в Св. Гора не е
обширно; всичко се простира на около час разстояние
покрай манастира.



Текстът на презентацията е

по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и

9999

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).




