


СВЕТА ГОРА – АТОН: 

МАНАСТИРЪТ ЗОГРАФ
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Манастирът Зограф се намира на северозападната
страна в Свeта Гора, на разстояние един час от
Костамонит, от Карея – на три часа, а от морския бряг –
на половин час. Той е разположен при подножеието на
една гориста възвишеност, която се издига на
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една гориста възвишеност, която се издига на
югозападната му страна. Заобиколен е от всички други
страни с дълбоки самородни долини, обрасли с чести
прекрасни гори; така щото едва може да го забележи
отдалеко посетителят.



Зограф е основан в началото на X век по Рождество
Христово. Основатели на този манастир са били трима
родни братя, родом от град Охрид. Те произхождали от
рода на византийския цар Юстиниян. Тези трима родни
братя, за по – добър монашески подвиг, първоначално
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братя, за по – добър монашески подвиг, първоначално
се заселили в келии на отделни кули, недалеко една от
друга, в дълбоко уединение; после си направили
неголяма църква, но само че не знаели в чест на кой
светия да я посветят. Преди да оставят да се породи
между тях несъгласие, тези благочестиви подвижници се
обърнали с осърдна молитва към Бога, щото сам той да
им открие, в чест на кой светия да посветят тази малка
църква и каква икона да изпишат на приготвената
дъска.



Всемилостивият Бог изпълнил тяхната молитва. През
една нощ, когато св. братя прекарали в молитвен труд и
на утринта влезли в църквата, и о, чудо! Те видели, че
на приготвената дъска бил изобразен ликът на св.
Великомъченик и Победоносец Георги. Утешени и
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Великомъченик и Победоносец Георги. Утешени и
зарадвани от чудесното събитие, те направили обширен
манастир, който посветили в чест на св. Георги.
Манастирът поради чудото от това време бил наречен
„Зограф“, сиреч „живописец“ или „живописни“. В това
време, когато се извършило това дивно събитие, ето що
се случило във Фануйлевия манастир, който се намира в
Сирия, близо до град Лида – отечеството на св. Георги.
Самият игумен от Фануйлевия манастир, който отпосле
се представил в Зографския манастир, разказвал
следното:



Когато Бог предопределил да предаде Сирия и цяла
Палестина, а тъй също с тях и Фануйлевият манастир за
разграбване от неприятелите; ето що се случило пред
очите на всички отци и братя от този манастир. Образът
от иконата на св. Георги станал невидим и никому не
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от иконата на св. Георги станал невидим и никому не
било известно, къде е изчезнал. Оскърбени до отчаяние
братята усърдно се молели Богу и на св. Георги, за да
им открие Бог, къде се намира чудотворният образ на
св. Георги. Бог чул техните молитви и благоволил да се
яви св. Георги на игумена и да кажа: „Недейте се грижи
за мен, аз съм намерил църква за себе си в жребия на
Божията Майка, в Атон. Ако е възможно, побързайте да
отидете и вие там, защото гневът Божий приближава да
се разнесе по цяла Палестина“.



Вследствие на това игуменът с всичките си братя монаси
се отправили незабавно за в Атонската гора и се
поселили в Зографския манастир, където действително
намерили образа на св. Георги на нова дъска. Известието
за тази нова чудотворна икона в Св. Гора достигнало
скоро в Константинопол и в България, затова българския
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скоро в Константинопол и в България, затова българския
и византийския царе незабавно отишли да се поклонят
на св. чудотворна икона. С царски грамоти те утвърдили
основното владение на новия манастир и пожертвували
за него богати подаръци. Наскоро манастирът достигнал
цветущо положение, но то не било за дълго време.
Вследствие на грабежите от морските хайдути, а особено
нападението на католиците и латинските кръстоносни
походи, в царуването на Михаил Палеолог, Зограф бил
разрушен и разграбен; така щото дълго време бил пуст.



Най-после, в началото на XVI в., а именно в 1502 г.
манастирът бил отново възобновен с ктиторията на
Молдовлашкия войвода Стефан, вследствие явяването му
на иконата на св. Георги. В този манастир няма стари
здания: старата черква „Успение Св. Богородица“ е
основана не по-рано от 1764 г., а съборната църква е
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основана не по-рано от 1764 г., а съборната църква е
направена в 1801 г. на старото място по обикновената
форма на Атонските църкви и посветена в чест на св.
Великомъченик Георги.

Църквата се снабдена с безценни украшения: при трите
стълба, които крепят обширното кубе на съборната
църква, са поставени трите чудотворни икони на св.
Великомъченик Георги.



Пред иконостаса на стълба при дясната певница е
поставена в сребро – позлатена ризница старата икона
на св. Великомъченик и Победоносец Георги, наречена
„Зограф“. Тази е същата икона, която непосредствено е
изписала сама себе си и станала причина да се нарича
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изписала сама себе си и станала причина да се нарича
манастира „Зограф“. Изображението на иконата е вехто,
по стар византийски стил. На тази икона, както и на
другите две, св. Георги е изобразен не на иконата; а
просто с копие в ръка, с войнишка броня, в съвършено
спокойно положение. Ризницата на иконата е правена в
Петербург с благословението на митрополит Серафим
(това се вижда от надписа при долния край на
ризницара).



На стълба при лявата певница е поставена втора
чудотворна икона на св. Георги. Тази икона от самосебе
си чудодействено преплувала по морето от Арабия и се
установила в пристанището на Ватопедския манастир.
Всичките светогорски манастири пожелали да я вземат,
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Всичките светогорски манастири пожелали да я вземат,
но накрая общо се съгласили и я поставили на необучен
муле, с цел да видят в кой именно манастир е
благословението на св. Георги да остане иконата му. И
о, чудо! Необученото осле се отправило през дивните
непроходими пустинни гори и пристигнало на усамотен
хълм срещу Зографския манастир и се установило там.
Монасите с голяма радост приели иконата в манастира, а
на хълма, където се установило мулето, направили
църква посветена в чест на св. Великомъченик и
Победоносец Георги.



Трета чудотворна икона на св. Георги се намира
поставена на стълба, който подпира северозападната
част на огромното църковно кубе. За тази чудотворна
икона разказват следното. Когато неприятелите
нападнали Молдовлахия през XV в., то в това време
Влашко управлявал войводата Стефан VI Велики. За
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Влашко управлявал войводата Стефан VI Велики. За
опустошението на светите места този войвода много
скърбял и постоянно се молел Богу и пред иконата на св.
Георги, която има благочестивата му майка. Св. Георги му
се явил и му казал, че ще му помогне против
неприятелите и да ги победи; но му казал, че след като
свърши благополучно победата, да отнесе иконата му в
Зографския манастир на Атон.



И действително, когато войводата се сражавал с
неприятелите, като същевременно носел иконата на св.
Георги, незабавно се явил св. Георги, който невидим
ужасно поразявал неприятелите; уловените от тях в
плен с ужас и трепет разказвали за юначеството на
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плен с ужас и трепет разказвали за юначеството на
невидимия победител. Войводата Ствфан с всичките си
войници узнал, че тази невидима помощ е от св.
Великомъченик и Победоносец Георги; вследствие на
това Стефан изпълнил обещанието си и изпратил
иконата на св. Георги в Зографския манастир с богати
дарове. Видимо тази икона е малко различна от другите:
върху образа на светеца се проявлява гневно отмъщение
и живо мъжество. Самата живопис на иконата е светла и
означава близот до нашите времена.



В църквата „Успение Св. Богородица“ има чудотворна
икона, наречена „Акатистна“. Недалеко от манастира в
пустинята имало един свят подвижник, който всеки ден
четял по няколко пъти акатист пред тази същата икона.
Когато латинците (в царуването на унията Михаил
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Когато латинците (в царуването на унията Михаил
Палеолог, отстъпник от православието) во главе с папата
се приближили към Зографския манастир, споменатия
подвижник чул глас от иконата на Божията Майка, която
му заповядала по – скоро да отиде в манастира и да
съобщи на игумена и братята: „Враговете на
православието са близо. Който е слаб и не може да
търпи да бяга в пустинята, докато премине това
изкушение; а който желае да получи мъченически венец,
да остане“.



Подвижникът побързал да отиде в манастира, но щом
пристигнал до портата, той видял, че същата икона от келията
му невидимо се принесла над портата; и след като разказал на
игумена чудесното явление на Божията Майка, то в същото
време 22 монаси, заедно с игумена и 4 миряни се затворили в
пирга. Те не приели нито лъжливите обещания, нито пък е
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пирга. Те не приели нито лъжливите обещания, нито пък е
побояли от лошите угрози на папата и църквата му; затова
били изгорени в пирга, който бил обграден с дърва и запален.
Пламакът обзел светите изповедници на православието, които
мирно и спокойно предали Богу дух на 10 октомври 1276 г.
Имената им са следните: игуменът Тома, монасите –
Варсануфий, Кирил, Михей, Симон, Иларион, Яков, Йов,
Киприян, Сава, Яков, Мартиниян, Козма,Сергий, Мина, Йоасаф,
Йоаникий, Павел, Антоний, Евтимий, Домитиян и Партений; а
на четворицата миряни имената не са известни.



Забележка: Пиргът, в който пострадали тези
преподобномъченици, стоял до 1863 г. на мястото на което
бил, понеже се намирал до новото северно здание, а при това
бил съвсем овехтял и представлява почти грозяща опасност,
затова необходимо било да се развали и очисти. Но пак, за да
не остане забравено мястото, гдето са пострадали св.

15151515

не остане забравено мястото, гдето са пострадали св.
мъченици, братята единодушно пожелалида направят паметник
на това място. В тази същата 1973 г. бил въздигнат паметникът
и определили да се освети в деня, когато се празнувала
паметта на св. мъченици. Когато настъпил денят срещу
празника, вечерта, по обичай, се започнало всенощно бдение;
нощта била тъмна и без месечина, осветявало се само от
слабата светлина на звездите. В природата преобладавала
почти съвършено дълбока тишина.



През нощта в църквата, след първата катизма, когато се четяло
житието и страданието на преподобномъчениците, над
черквата се явил огнен стълб, който осветил не само
манастира, но и всичката му околност, щото свободно можело
да се виждат и най-малките предмети. Този чудесен стълб
стоял няколко минути над черквата и после се пренесъл при
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стоял няколко минути над черквата и после се пренесъл при
паметника и се установил над него; не за дълго време той се
повдигнал нагоре и образувал кръгъл венец, с който показал,
че венчава и посвещава новонаправения паметник на мястото,
гдето са пострадали преподобномъчениците. Очевидци на това
чудно явление се оказали мнозина от манастирските братя, а
тъй също и много други пустинници, които в това време се
събрали за празника. Паметникът е направен от чист бял
мрамор, заобиколен с желязна решетка. Вътре в паметника е
поставена икона на светите преподобномъченици и пред нея
постоянно гори кандило.



Освен част от животворящия кръст Господен в Зограф се 
намират и следните светини: глава от св. Преподобна Матрона 
Хийска и две части от честните и́ нозе; челюст от св.
Преподобномъченик Стефан Нови; част от мощи и кръв от св.
Георги; част от мощите на св. Архидякон Стефан; части: от св.
Игнатий, св. Антим, св. Свещеномъченик Харалампий; и от свв.
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Игнатий, св. Антим, св. Свещеномъченик Харалампий; и от свв.
Мъченици: Никита, Нестор, Варлаам и Кирик; част от
Великомъченик Теодор Стратилат; част от св. Преподобни
Теодосий Велики; част от свв. Мъченици Прокопий и
Меркурий; част от св. Апостол Андрей Първозванний; части: от
св. Великомъченик Яков Персиец, от св. Евтимий патриарх
Цариградски, от свв. Безсребреници Козма и Дамян, от св.
Безсребреници Кир и Йоан, от св. Панталеймон, от св. Мъченик
Трифон; части от свв. патриарси Петър и Атанасий
Александрийски; част от св. Свещеномъченик Климент, от св.
Трапонт и от много други светии. В олтара на съборната църква
се намира още една чудотворна икона на Божията Майка,
нречена „Услишателница“.



Освен съборната църква и църквата „Успение св.
Богородица“ в Зограф се намират още следните
параклиси: 1) Св. Преображение Господне; 2)Св.
Архангели; 3)Рождество на св. Йоан Предтеча; 4) Св.
Димитър; 5) Благовещение св. Богородица; 6) Св.
Никола; 7) Покров св. Богородица; 8) Св. Спиридон
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Никола; 7) Покров св. Богородица; 8) Св. Спиридон
Триметунски и 9) Св. 26 преподобномъченици Зографски.
Вън от манастира се намират около 10 малки църкви.



От манастира към морето има прекрасно направен път,
изсечен в скалите, по брега на дълбоката долина, по
която тече чиста, бистра вода. На тази вода е направена
добра манастирска воденица. При морето се намира
прекрасно пристанище с нов пирг, наречено „Арсана“. На
северозападната страна на манастира, при дясната
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северозападната страна на манастира, при дясната
страна на една гориста долина, се намира пещерата на
Зографския подвижник св. Козма, който се подвизавал
тук около края на XIII и в началото на XIVв.

Зографският манастир е собствено български.
Общежителен от 1849 г. до сега; братството му е
многочислено и изключително българи; богослужението
се извършва на славянски език по гръцки напев.



Зограф принадлежи към числото на първостепенните
светогорски манастири. Владението му се простира около час и
повече покрай манастира, но вън от Атонската гора той
притежава достатъчно имущество. На Зографския манастир
принадлежи тъй също бившият скит „Черни вир“, за когото по
предание разказват, че бил направен с ктиторията на руската
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предание разказват, че бил направен с ктиторията на руската
императрица Елисавета Петровна в 1747 г. и довършен в 1754
г. във времето на зографския архимандрит и игумен Акакий.
„Черни вир“ се намира от източната страна на манастира, на
половин час разстояние. Съборната му църква е посветена в
чест на Рождество св. Богородица; от дясната страна има
параклис, посветен в чест на Киевопечерските светии, а от
лявата страна – друг в чест на св. Йоан, Рилски Чудотворец.
Около 1829 г. са живеели около 30 братя монаси малоруси, но
по-после запустял. Сега се намират не повече от двама или
трима братя, под непосредствена зависимост от манастира.



Освен отзи скит има още и друг бивш скит, но сега келия,
църквата на която е посветена в чест на 12 Апостоли. От
манастира до него има час и половина разстояние, към
манастира Костамонит. Този скит бил отстъпен на Зограф още в
980 г.; за уверение на това се запазил надпис в църквата на
самия скит. И той се намира в непосредствена зависимост от
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самия скит. И той се намира в непосредствена зависимост от
манастира.

. 



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).




