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Манастирът Хилендар се намриа на източната част на Св. Гора, почти
при самото крайграничие, недалеко от провлака, който отделя
Атонската гора от Македония. Намира се на разстояние от Зограф 2 1/

2 часа, а от Карея – 6 ч., а от морския бряг – половин час.

Местоположението му е много хубаво. Той е разположен на равно,

гористо място, заобиколен отвсякъде с гори, така щото и при самото си
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гористо място, заобиколен отвсякъде с гори, така щото и при самото си
приближаване, човек не може да го забележи. Хилендар е оснвоан в
кая на XII в. след Рождество Христово от сръбските царе и ктитори
Симеон и сина му Сава, Архиепископ сръбски. Св. Сава тайно се
отдалечил в Атонската гора; първо живял в Нагорний Русик, а после
постъпил във Ватопедския манастир, гдето почудил самите старци със
строгия подвижнически живот. Подбуден от бащинска любов към сина
си и бащата на св. Сава, цар Симеон, отишъл във Ватопедския
манастир да споделя монашески безмълвен живот. Оттук потекли
благодеяния за цялата Атонска гора, а особено за Ватопедския
манастир, в който междъ другото направили седем църкви.



С позволението и благоволението на Прота и другите атонски
настоятели, Симеон и Сава се решили да основат на собствено
иждивение свой манастир. Когато получили от сродника си
византийския император Алексий Комнин хрусовул (документ), с който
им е давало право да владеят известно място, то те основали
Хилендарския манастир, където от по-преди имало само една църква.
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Хилендарския манастир, където от по-преди имало само една църква.

В скоро време манастирът достигнал цветущо положение, понеже се
ползвал от покровителството на византийските и сръбските царе. В
него принесли много царски съкровища от сръбската земя, но от
манастира пък се пръскало просвещение в последната. Освен св.

Сава, пръв сръбски архиепископ, по-голямата част от светителите са
били монаси или игумени от Хиленсарския манастир. С помощта и
силата на царските грамоти от сръбските царе, а особено от
хрисовулите на византийските императори, Хилендар завладял почти
половината от Атонската гора. Само Лаврата на св. Атанасий се
равнявала по обширността на владението.



Като славянски манастир, който бил предназначен изключително за славянски
монаси, той вселил славянски дух и характер на много други светогорски
манастири; така щото ако и да били те от основаването си гръцки, но
богослужението в тях се извършвало по славянски. Втори ктитор на Хилендар е
бил сръбският крал Стефан Урош Милотин, зет на византийския император
Андроник Палеолог. Той в 1293 г. направил нова величествена църква на
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мястото на първата, която била направена от първите ктитори. Укрепил
Хилендар със здрави кули, разпространил владението му и му подарил много
имоти в Македония. Най-цветущо време за Хилендар била 1348 г., когато в него
преживял повече от четири месеца силния Стефан Душан. Той закрепил
всичкото манастирско притежание с царски грамоти, от които са се запазили в
него около 20. Скоро Душановото царство паднало. Тогава Хилендар се
обърнал за поддръжка към руския цар Йоан Василевич Грозни, който му
подарил за вечен поминък подворие в Москва. Това било потвърдено от царски
документ, който отпосле бил потвърдяван и от царете: Теодор Йоанович, Борис
Годунов и Роман. Но след време, когато били малолетни руските князе Йоан и
Петър, подворието било отнето за патриаршеските певци, а в замяна на това
изпращали в манастира по 100 рубли годишно под формата на милостиня.



В края на XVII в. Хилендар бил съвсем запустял, но бил възобновен от
един благочестив венециански търговец, който сетне приел монашески чин
под името Никонор – също и от милостиня, която се получавала от
България. Хилендарският манастир, както и другите Светогорски
манастири, прилича на един замък във вид на триъгълник, с достатъчно
добри, величествени здания и кули за опасно време. В западната сграда
се намира доволно пространна трапеза, която се подпира от 14 цели
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се намира доволно пространна трапеза, която се подпира от 14 цели
мраморни стълба и е постлана с разнообразни мозайки; тя първо била
изографисана от Панселин. От тази зография е останало на стената само
изображението на свв. Архангели, а всичко друго било възобновено в 1718

г. Върху вехтата зография изобразили ликовете на Атонските св. отци и
образите на царските ѝ благодетели. От северната страна на съборната
църква ссе намира не голяма църква, посветена в чест на свв. Апостоли;

зад олтара ѝ се издига звънарница във вид на кула. Пред съботната
църква има величествена водосветителница с 8 чисти мраморни стълба;

на източната страна, по-долу от кладенеца, се издига висока кула с църква
и библиотека, а на мястото, гдето е била келията на свети Симеон, е
направена после висока кула от сръбския крал Милотин с църква,

посветена в чест на свв. Архангели.



Съборната църква е направена и посветена в чест на „Въведение св.

Богородица“ – тя е величествена и красива, направена от богат
материал, и с това надминава почти всички светогорски църкви. Тя
стои всред манастира, отделно от всички здания, на хубава висока
основа; направена е от добре издялани камъни, които се виждат на
стените. Според обичая на Светогорските манастири и нейното
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стените. Според обичая на Светогорските манастири и нейното
разположение е кръстообразно; всичките стълбове, на които се
подпира, са на брой около 26 и са от чист бял мрамор; тъй също са
мраморни вратите и прозорците; между прозорците отвътре и отвън се
намират мраморни четириъгълни и кръгли стълбчета. Подът
(дюшемето) е мозаичен, състои се от разновидни цветя и мраморни
тухли, много изкусно съединени по между си. Всичките врати на
съборната църква са 11; Евангелската анология, както и другите две,

които се намират в певниците, са облечени с кожи от морски
костенурки. Иконостасът е марангозно изобразен и позлатен в 1774 г.
Цялата църква е украсен с икони, кандила и драгоценни кръстове,

които висят по стените. Въобще църковните украшения и
принадлежности са съвсем богати.



Във външния притвор на стената са изработени образите на царете и
светителите от благочестивия род на Симеон и Сава. От дясната страна
на певницата се намира мраморна гробница, в която почивало нетленното
тяло на св. Симеон, и после било пренесено от св. Сава в сръбския
Студеницки манастир. От гроба на св. Симеон, вътре в църквата израсла
лоза, на която плодът има целебна сила, особено спомага за бездетници,
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лоза, на която плодът има целебна сила, особено спомага за бездетници,

когато го приемат с вяра, пост и молитва. В певницата от дясната страна
се намира великолепна игуменска катедра с позлатен покров и прекрасни
образи на Страданията Господни и дванадесетте Господски празници. На
катедрата вместо игумен стои чудотворната икона св. Богородица,

наречена „Троеручица“. Така се нарича тази икона, защото по-долу на нея
е изписана трета ръка в спомен на следното събитие. Когато във времето
на иконоборството, св. Йоан Дамаскин мислено защитавал църквата и
Православното иконопочитание, то нечестивите икоборци го наклеветили
пред халифа в предателство. Последният заповядал да му отсекат
дясната ръка, но чрез усърдна молитва пред иконата на Божията Майка,

ръката му била изцелена. В спомен на това чудно събитие св. Йоан
направил малка сребърна ръка, която окачил на иконата.



Тази икона първо се намирала в Палестинската лавра на св. Сава
Освещени, именно в келията на св. Йоан Дамаскин, гдето той се
подвизавал. От средата на VIII в. до XIII-то столетие, когато там отишел св.

Сава Сръбски, по особено Божие усмотрение, била му дадена тази икона с
още една друга, наречена „Млекопитателница“ и пастирския жезъл на св.

Сава Освещени. После иконата била пренесена в Сърбия, но когато се
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Сава Освещени. После иконата била пренесена в Сърбия, но когато се
породили разни смущения в държавата, иконата била натоварена на една
ослица, която без водител я отнесла пред портата на Хилендарския
манастир. Монасите я приели с голяма радост и я поставили в олтара.

Положително не е известно колко години иконата „Троеручица“ е стояла в
олтара, но по Божие усмотрение тя чудесно в игуменската катедра, гдето и
досега пребивава. „В писмах Светогорица“ се разкзва следното събитие.

Случайно в Хилендар умрял игуменът; при избирането на друг игумен се
породили големи препирни и несъгласия между братята – образували се
две партии и възникнали недоволства и разпри. Тогава св. Богородица, в
чест на която е посветена съборната църква, сама се намесила в спорното
дело на братята и дала миролюбиво направление на разпрата.



Един ден, на обикновената утреня, видели иконата „Троеручица“ не на
своето място в олтара, а на игуменския стол. Като помислили братята, че
това е извършено от еклисиарха, повторно внесли иконата в олтара; но на
следващия ден тя отново се появила на игуменския стол. Братята втори и
трети път я внесли в олтара, като същевременно взели строги мерки и
затворили църковните врати с печати; но на третия ден за трети път
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затворили църковните врати с печати; но на третия ден за трети път
видели, че иконата стои на игуменския стол. Докато се учудвали братята
на това чудно явление, явил се известният на всички затворник, който се
отличавал със свят живот и разказал едно видение, с което се сподобил от
Божията Майка. Чудесно му се явила св. Богородица и му казала да не я
местят вече братята от игуменската катедра, защото тя самата ще вземе
това място и непосредствено ще управлява манастира. От това време
вече братята на поставят игумен, а избират измежду тях си трима отци,

тъй наречени епитропи, от които един е председател и управляват добре
манастирските работи. А що се касае до игуменската катедра в църквата,

тя си стои празна, а над нея постоянно се намира иконата „Троеручица“.



Втора чудотворна икона на Божията Майка е иконата
„Свещеническа“ – с тази икона се извършват литии и
водоосвещения. Трета чудотворна икона на Божията Майка е
тази, не изгоряла от пожара в 1722 г.; тя се намира в
духиарницата. Четвъртата икона на Божията Майка е
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духиарницата. Четвъртата икона на Божията Майка е
забележителна с това, че един път еклисиарха поискал да
запали пред нея свещ, но не можал по причина на вятъра,

който постоянно веел в северните врата. Еклисиархът досадно
изговорил няколко противни думи и без да запали свеща,

поискал да се оталечи, но ненадейно бил поразен от гнева на
Божията Майка за безумието си и нетърпеливостта си; паднал
като мъртъв и безчувстерн пред иконата на Божията Майка.

Пета чудотворна икона на Божията Майка е „Акатистна“, която е
изгоряла от пожара, в който се случила през 1837 година.



Светините, които са запазени в съборната църква са: част от
животворящия кръст Господен, подарен на св. Сава от византийския
цар Йоан Ватаци; част от трънния венец, кръв Христова, тръст и
пелени от детството на Иисуса Христа и част от даровете, които
поднесли влъхвите на Богомладенеца – смирна и ливан. Мощи има от
следните светци: глава от св. Евтимий, патриарх Цариградски; нога от
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следните светци: глава от св. Евтимий, патриарх Цариградски; нога от
Св. Преподобни Симеон Стълпник; нога от св. Григорий Богослов; част
от св. мъченица Евстратия; част от св. мъченица Марина; ръка от св.

Никифор Цариградски; нога от св. Великомъченик Пантелеймон; част
от главата на св. пророк Исай; част от св. Йоан Предтеча; част от
главата на св. Прокопий и части от св. мъченици Екатерина и Варвара.

В съборната църква е запазен игуменския жезъл, който бил подарен на
св. Сава от византийския цар Алексий Комнин, син на Исак Ангел.

Между другото забележително е евангелието, писано на пергамент с
разкошни златни букви. Това Евангелия било подарено на манастира
от взантийския цар Йоан Ватаци.



В църковната съсъдохранителница се намират две завеси за
църковните олтарни двери: едната от тях е подарена от
благочестивата княгиня Войхния, която от после приела монашеки чин
под название Евтимия в 1599 г. – това се вижда от изшития надпис; а
другата е изпратена от цар Йоан Грозни в 1566 г. Тъй също е
забележителен жезелът на св. Симеон, целият от слонова кост, с
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забележителен жезелът на св. Симеон, целият от слонова кост, с
бледо жълтеникат цвят; на върха му са написани думите: „Жесъл
принадлежащ светому, Симеону, родителю св. Сава“. Освен
съборната църква има още и следните параклиси: 1) Покров св.

Богородица; 2) Свв. Архангели; 3) Св. Йоан Предтеча; 4) Свв.

Апостоли; 5) Св. Архидякон Стефан; 6) Свв. 40 мъченици; 7) Св.

Никола; 8) Св. Димитър; 9) Свв. Симеон и Сава и 10) Св. Георги. Вън
от манастира се намират още малки църкви. Църковното благочестие,

което се съхранява в Хилендар, е почти едно и също, като по цялата
Св. Гора, с някои обаче особености и отличия.



Особеностите са следните: проигуменът стои в църквата на второто
място до игуменската катедра; йеромонасите и еклисиархсите вземат
благословение от иконата „Троеручица“; братята преди всяко
послушание отиват и правят предварително по два поклона пред
иконата на Божията Майка и я целуват, после ѝ правят още по един
поклон, като пред настоятелница и си отхождат. 2) Всяка неделя варят
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поклон, като пред настоятелница и си отхождат. 2) Всяка неделя варят
коливо в чест на Божията Майка по заповедта и уставът на св. Сава,

което после се изяжда за благословение на общата трапеза. 3) На
храмовия празник „Въведение св. Богородица“, хилендарци поканват
настоятеля на Ватопедския манастир, заедно с духовната му свита,

като им отстъпват първенството в църковното богослужение. Това
също се извършва и от ватопедци по време на храмовия им празник
„Благовещение“. Поканват тъй също хилендарският настоятел, който с
духовната си свита заема първо място в съборната църква и при
богослужението.



Отначало Хилендарският манастир бил чисто сръбска, даже бил
основан за сърбите, но сега само носи името „сръбски“. Всичките
монаси са българи и в техните ръце е управлението. Владението на
Хилендсрския манастир в Св. Гора е съвсем обширно: на североизток
се простира до протока на Атон, на запад до Зограф, а на юг до
Есфигмен и почти до Карея. Вън от Атон Хилендар има твърде малко
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Есфигмен и почти до Карея. Вън от Атон Хилендар има твърде малко
владения. В 1850 г. братята възобновили общежитието, но не за дълго
време и пак си останало идиортима. На пътя от Хилендар до
Есфигмен, от лявата страна при брега на морето, се виждат част от
зданията на Хилендар, който се казва „Стар манастир Св. Василий“.

Тези остатъци са от византийската епоха. Манастирът бил съсипан от
пирати и стоял дълго време в такова положение до 1197 г., когато по
ходатайството на св. Сава император Алексий го подарил на
Ватопедския манастир, а Ватопед го отстъпил на Хилендарския
манастир.



Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и

16161616

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).




