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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÏÐÀÂÅÍ ÑÒÀÒÓÑ 
ÍÀ ÌÎÍÀØÅÑÊÀÒÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÑÂÅÒÀ ÃÎÐÀ

Æàñìèíà Äîíêîâà*

ÊÐÀÒÊÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÑÏÐÀÂÊÀ ÇÀ ÀÒÎÍ
Атон, или Света го ра, е най-из точ но то раз кло не ние на 

Халкидическия по лу остров в се вер на та част на Република Гърция 
с об ща площ 389 кв. км. Най-ви со ка та точ ка на Света го ра е връх 
Атон (2033 м). Днес на те ри то рията на Атон е разпо ло же на мо на-
шеска та ре публи ка Света гора. 

Според из сле до ва те ли те пър ви те жи те ли на Атон би ли тра-
кий ци и пе ла ги от остров Лимнос. Запазените из во ри и ар хе оло-
ги чески ар те фак ти сви де тел ст ват, че на те ри то рията на днеш на 
Света го ра в ар хаич ни вре ме на е има ло зна чи ми ан тич ни се ли ща 
с раз ви та об щест ве но-по ли ти ческа и со циал на ин ф раструк ту ра. 
Голяма част от тях се появя ва ли, раз ви ва ли и из чез ва ли във вре-
ме то. Според исто ри чески те све де ния вър ху повечето от тези раз-
ва ли ни са построени днеш ни те све то гор ски ма насти ри. Мана-
стирът „Есфигмен“ напри мер е построен вър ху сте ни те на древ-
но то се ли ще Сфиги, ма насти рът „Филотей“ – вър ху се ли ще то 
Клеони, а град че то Карея – вър ху Пентаполис, се ли ще, което през 
пред х ристиян ския пе риод се е сла ве ло със своя об щест вен жи вот 
и жи во пис ност. Предполага се, че до се гаш ния ма настир „Вато-
пед“ се е на ми ра ло се ли ще то Дион, а до са ма та зограф ска ар са на 
(пристанище) е би ло разположено древ но то се ли ще Сколос.1

В ези ческия пе риод ду ма та „атон“ во ди на ча ло то си от те-
ого нич ния мит, кой то раз каз ва за произ хо да на све та и пър воеле-
мен ти те и раз кри ва ге не ало гията на раз лич ни те по ко ле ния древ-

* Доктор по те оло гия (цър ков но право), док тор по фи ло со фия (срав ни тел но 
религиознание).

1 Вж. Зографски, Д. Из „Български исто ри чески па мет ни ци на Атон“. – В: 
Света го ра Атон: Място, един ст ве но в све та. URL: http://ebox.nbu.bg/aton2012/
lessons.php [on-line, 2020]. 
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ногръц ки бо жест ва. Според фа бу ла та на ми та във война та с ве ли-
ка ни те во дач на жи те ли те на Олимп е Посейдон, а про тив ни ци те 
им са во де ни от Атон, кой то хвър лил огро мен ка мък от Тракия 
при Посейдон. Камъкът пад нал в мо ре то и обра зу вал ед ноимен-
на та пла ни на. Според дру га вер сия на ми та Атон е ги гант от 
Тракия, сра жа вал се дъл го с бо га на мо ре то Посейдон, ка то из-
тръг вал ка мъ ни от су ша та, с които искал да за си пе Посейдон. В 
край на смет ка Атон за гу бил бит ка та и бил убит, а тя лото му се 
пре вър на ло в зем на ма са, вда де на в мо ре то. 

Митологичната исто рия на Атон не приключ ва са мо с то зи 
мит и не го ви те ня кол ко вер сии. Съществува пре да ние, спо ред 
което в он зи дре вен пе риод Атонската пла ни на е из вест на ка то 
Аполониада, за що то на то ва място се е намирало ед но от най-го-
ле ми те све ти ли ща на древ ногръц кия бог Аполон. 

Атон е из вестен с то ва, че древ ногръц кият фи ло соф Ари-
стотел често се уса мо тя вал там, за да се от да де на фи ло соф ски 
раз миш ле ния. Той добре поз на вал мисти ка та и спо койст вието на 
то ва място, тъй ка то род ният му град Стагира се на ми ра л в то зи 
ан ти чен ад ми нистра ти вен ра йон. Във връз ка с лич ност та на 
Аристотел и фак та, че е бил учи тел на Александър Македонски, 
скул п то рът Динократ имал проект за па мет ник на ве ли кия за-
воева тел за въз ве ли ча ва не на не по бе ди мия дух на чо ве ка на връх 
Атон в бли зост до све ти ли ще то на древ ногръц кия бог Аполон. 

Християнската исто рия на Атон за поч ва с цър ков но то пре-
да ние, спо ред което Света Богородица и све ти еван ге лист Йоан, 
пъ ту вай ки на ко раб за Кипър, са застиг на ти от бу ря и при ну де ни 
да по тър сят убе жи ще на Света го ра бли зо до мястото, къ де то по-
къс но е построен Иверският манастир. Божията Май ка бла го да-
ри ла на Сина Божи, че е спа сил жи во та ѝ, и въз хи ща вай ки се на 
райска та при ро да на Атон, Го по мо ли ла да пре вър не то зи ра йон в 
ней на градина. Още не доиз рекла мол ба та си, и от не бе то се чул 
гла сът Божи, кой то казал: „Нека то ва място бъ де твое наслед ст во 
и твоя гра ди на и убе жи ще за всички, които тър сят спа се ние и ду-
хов на мъд рост“. По та зи при чи на всич ки ма насти ри на те ри то-
рията на Света го ра по чи тат Света Богородица ка то покро ви тел ка 
на та зи свя та земя. 

Според го ля ма част от из сле до ва те ли те на мо на шест во то в 
Света го ра християн ст во то за поч ва да се разпростра ня ва твър де 
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ра но по те зи зе ми. Съществува пре да ние, че още Константин 
Велики съз да ва тук манaсти ра „Костамонит“. По-къс но не го вият 
при мер е послед ван от им пе ра тор Теодосий Велики, кой то 
построя ва ма насти ра „Ватопед“.2 Именно от то га ва та зи те ри то-
рия за поч ва да се оби та ва пре дим но от мо на си. През VII в., ко га-
то Византийската им пе рия е изпра ве на пред араб ска та ек спан зия, 
им пе ра тор Константин IV е при ну ден да склю чи ми рен до го вор с 
ара би те, но це на та е би ла отстъп ва не на го ле ми те ри то рии от им-
пе рията в тях на пол за. По то зи на чин ед ни от го ле ми те цен тро ве 
на мо на шест во то – Палестина, Египет, Сирия, оста ват във вла де-
ние на ара би те. Това съз да ва огром ни преч ки пред мо на си те, 
прак ти ку ва щи мо на шески жи вот в те зи зе ми, още по ве че че го ля-
ма част от съ щест ву ва щи те там ма насти ри са раз ру ше ни. Изло-
жени на теж ки преслед ва ния, мо на си те се разпръс ват из ця ла та 
им пе рия. Именно то га ва им пе ра тор Константин IV раз ре ша ва 
пре се ле нието им в зе ми те на Атонския по лу остров. Шестият Все-
лен ски съ бор при ветст ва и пот вър ж да ва им пе ра тор ско то ре ше-
ние въпре ки съпро ти ва та на мнозина от мо на си те пре сел ни ци да 
жи веят в ед на об щ ност. Век по-къс но им пе ра тор Йоан Цимисхи 
из да ва указ за съз да ва не то на един на об щ ност на мо на си те в зе-
ми те на Атон. В то ва вре ме е съз да ден и устав на мо на шеска та 
об щ ност, из вестен под име то „Трагос“ (в пре вод „Козел“), за що-
то е бил на пи сан вър ху ко жа та на ко зел. Векове на ред све то гор-
ски те ма насти ри се рад ва ли на вни ма нието и под кре па та на ви-
зан тийски те им пе ра то ри. По-къс но им пе ра тор Василий I Маке-
донец пре дал це лия по лу остров във вла де ние на мо на си те, а през 
934 г. им пе ра тор Роман Лакапин ос во бо дил атон ски те мо на си от 
вся как ви да нъ ци и по вин ности. 

През 1046 г. им пе ра тор Константин IX Мономах приз на ва 
Атон за цен тър на мо на шест во то и му да ва офи циал но то име 
„Света гора“, което се употре бя ва и в на ши дни. Единадесети век 
е пе риод на раз ц вет на мо на шест во то на Света гора, ко га то хо ра 
от раз лич ни на род ности ид ват на Атон, за да се приоб щят към не-
го во то ду хов но бо гатст во. Оттогава да ти ра и ад ми нистра тив но 
регла мен ти ра на та забра на за вли за не то и пре би ва ва не то на же ни 

2 Пак там. 
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на Света го ра за ра ди аб со лют ното уеди не ние и раз ми съл на све-
то гор ски те мо на си. 

От съз да ва не то и прав но то регла мен ти ра не на мо на шеска та 
ре публи ка се наблю да ва го ля мо раз но обра зие от раз лич ни фор ми 
на мо на шески жи вот. В сре да та на IХ в. на Атон има как то об ще-
жи тел ни (киновийни) ма насти ри, та ка и от дел ни от шел ни чески 
гру пи. Свидетелство за то ва е тек стът на един от си ги лиите на 
Василий I Македонец от юни 883 г., къ де то се раз гра ни ча ват 
атон ски те мо на си, жи веещи из вън ма насти ри те, и те зи, „които са 
разпъ на ли скром ни те си шатри в тях“. Не е изяс нен оба че от исто-
ри ци и бо госло ви въпро сът как в те зи ран ни мо на шески оби те ли 
се е опре де ля ло кои от мо на си те да след ват иси хаст кия на чин на 
жи вот. 

Началото на построява не на ма насти ри те в Света го ра е 
поста ве но с Великата лавра, коя то е най-ста рият и най-го ле мият 
от тях. Той е ос но ван през 963 г. от мо на ха Атанасий Атонски, 
ро дом от град Трабзон. Първи кти тор на ма насти ра е ви зан-
тийският им пе ра тор Никифор II Фока, кой то то га ва е воена чал-
ник и бли зък приятел на св. Атанасий. В пе щер но то и от шел ни-
ческо то мо на шест во св. Атанасий въ вел систе ма та на об ще жи тие 
(киновия), която по-къс но се превръ ща в ос но вен мо дел за мо на-
шеско съ жи тел ст во. 

След Четвъртия кръсто но сен по ход све то гор ски те мо на си са 
при ну де ни да приемат покро ви тел ст во то на па па Инокентий III. 
Тази ка но ни ческа за ви си мост про дъл жа ва до въз ста но вя ва не то 
на Византийската им пе рия. След па да не то на Константинопол 
под ос ман ска власт през 1453 г. Света го ра се на ми ра под вла ди-
чест во то на Османската им пе рия. Следва пе риод на ос ман ско 
вла ди чест во в про дъл же ние на че ти ри ве ка. В то зи пе риод 
Османската им пе рия приз на ва на све то гор ски те оби те ли ка чест-
во то на све ще ни и на ри ча Атон стра на, къ де то де нем и но щем се 
сла ви име то на Бога.3 Същевременно на ма насти ри те са на ло же-
ни теж ки да нъ ци, което ка ра све то гор ски те мо на си да мо лят за 
ико но ми ческа и дру га по мощ пра вослав ни те вла де те ли. По та зи 

3 Вж. Славов, П. Историческа тра ди ция и съвре мен ни ре алии на пра вослав-
но то под виж ни чест во и поклон ни чест во от Русия в Света гора (XVIII–XXI в.). 
Пловдив: ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 158. 
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при чи на на ма насти ри те е поз во ле но да съ би рат да ре ния от пра-
вослав ни те на ро ди. 

По вре ме на Балканската вой на гръц ка та фло та ос во бож да ва 
Света го ра и гръц ко то пра ви тел ст во пре одо ля ва уси лията на 
Русия да на ло жи своето влияние вър ху мо на шеска та ре публи ка. 
С до го во ри те от Букурещ, Ньой и Лозана на Света го ра се при-
зна ва ста тут на ав то ном на, сво бод на част от гръц ка та дър жа ва, 
която през 1926 г. из да ва декрет за ут вър ж да ва не на уч ре ди тел-
ния устав на Света го ра, а през 1927 г. гръц ко то пра ви тел ст во ра-
ти фи ци ра Органическия устав на управле нието на Света гора. 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÅÒÀ ÃÎÐÀ
Автономната мо на шеска ре публи ка Света го ра включ ва 20 

ма насти ра, които са под ре де ни в стро го опре де ле на йе рар хия. 
Тази йе рар хия не мо же да бъ де про ме ня на, не мо же да бъ де про-
ме нян и броят на ма насти ри те. 

С из клю че ние на ма насти ра „Зограф“, в кой то мо на си те и 
послуш ни ци те са бъл га ро го во ре щи, в ма насти ра „Хилендар“ – 
сръб ско го во ре щи, и в ма насти ра „Св. Пантелеймон“ – руско го во-
ре щи, във всич ки оста на ли мо на си те и послу шни ци те са гръц ко-
го во ре щи. 

Според гръц ка та Кон сти ту ция Атонската пла ни на (Света 
гора, Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους) е са мостоятел на ад ми нистра тив-
но-по ли ти ческа еди ни ца с пра во то на са мо управле ние, което се 
из вър ш ва от Светата об щина, управля ва ща ав то но мията. Главен 
град и ад ми нистра ти вен цен тър е Карея, която е и се да ли ще на 
гу бер на то ра ка то пред ста ви тел на гръц ка та дър жа ва. Той има ста-
тут на областен упра ви тел. 

Освен 20-те ма насти ра на те ри то рията на Света го ра има и 
12 ски та (по-мал ки манастири), ме то си, как то и над 600 ке лии, 
ка ли ви и ка тиз ми.4

4 Каливата (къщичка) е жи ли ще, по-мал ко от ке лията, с вътре шен храм и без 
зем лен участък. Дава се от ма насти ра на един чо век или на гру па от два ма-три-
ма на още по-ниска це на от ке лията. Скитовете пред ставля ват ор га ни зи ра ни об-
щи ни, състоящи се от ка ли ви или ке лии, които с вре ме то се устройват ка то от-
дел ни ма насти ри, но са изцяло под чи не ни на ма насти ра, на чиято ка но нич на те-
ри то рия се на ми рат. Исихастириите са от шел ни чески пе ще ри, разпо ло же ни в 
уеди не ни места пре дим но в юго за пад на та част на по лу остро ва. 



34 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2021

В ду хов но от но ше ние Света го ра е под омо фо ра (ду хов но 
попечителство) на Цариградската патриар шия в Истанбул. Мона-
шеската ре публи ка има пъл на ад ми нистра тив на не за ви си мост от 
Цариградската патриар шия, но в ка но нич но от но ше ние на Все-
лен ския патриарх е по ве ре но пра во то на над зор вър ху ду хов ния 
жи вот. За та зи цел патриаршията изпра ща там свой епископ, кой-
то оба че ня ма цър ков но-ад ми нистра тив на власт, а мо же са мо да 
из вър ш ва ръ ко по лагания на йе ро дя ко ни и йе ро мо на си по ре ше-
ние на да ден ма настир. 

Обитаването на Атон е раз ре ше но са мо за мо на си и послуш-
ни ци (хо ра, които се гот вят да приемат монашество). За тях още в 
„Τράγος“ на им пе ра тор Йоан Цимисхи е за пи са но, че „те тряб ва 
да се приемат вътре в ма насти ри те и не тряб ва да оста ват из вън 
све ти те им сте ни“. Игумените на ма насти ри те са те зи, които взе-
мат ре ше ние от нос но приема не то на мо на си и послуш ни ци. 

Административното управле ние на мо на шеска та ре публи ка 
се осъ щест вя ва от Свещения ки но тис (Светата община), кой то се 
състои от пред ста ви те ли (антипросопи) на всич ки те два де сет ма-
насти ра. Всеки ма настир из би ра своя пред ста ви тел еже год но, ка-
то ман да тът на Ки но ти са за поч ва от но ва та го ди на (14 яну ари нов 
стил). 

До на ча ло то на XIV в. мо на шеска та ре публи ка не е има ла 
висш цър ко вен ръ ко во ди тел (епископ). Тя се е под чи ня ва ла на 
ви зан тийския им пе ра тор, но са мо в ад ми нистра тив но от но ше ние. 
Според из сле до ва те ли те то ва из клю че ние не на ру ша ва ка но ни те 
на православната цър к ва, тъй ка то Света гора е „дял“ на Божията 
Майка и тя ка то покро ви тел ка на то ва свя то място е и игу ме ния 
на всич ки ма насти ри. През 1313 г. оба че им пе ра тор Андроник II 
Палеолог из да ва хри со вул, спо ред кой то Атон за поч ва да се под-
чи ня ва на Вселенския патриарх, но се за паз ва власт та на Прота – 
ува жа ва ния от всич ки Старец, из би ран от всич ки ма насти ри за 
ед на го ди на. По-къс но, през вто ра та по ло ви на на XVII в., власт та 
на Прота би ла прекра те на и мест но то управле ние на Атон за поч-
на ло да се осъ щест вя ва от Кинотиса – събра ние от ду хов ни стар-
ци, из би ра ни от два де сет те ма насти ра. От то ва вре ме да ти рат съ-
що броят и йе рар хията на ма насти ри те на Света гора. 

Днес Свещеният кинотис в Света го ра да ва въз мож ност на 
всич ки те пъл ноправ ни и са мо управля ва щи се ма насти ри да се 
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пред ставля ват с рав ни пра ва по меж ду си. По то зи на чин е из гра-
ден еди нен мо на шески ор га ни зъм в ду хов но и ад ми нистра тив но 
от но ше ние. Свещеният кинотис на Света го ра е постоянен ор ган 
на ад ми нистра тив но управле ние (чл. 11 и 14 от Устава на Света 
гора), кой то за се да ва три пъ ти сед мич но. За да са ле ги тим ни ре-
ше нията, взе ма ни от Кинотиса, е не об хо ди мо да при съст ват най-
мал ко две тре ти от чле но ве те му, т.е. 14 ан типро со пи. На за се да-
нията му мо же да бъ де по ка нен и гу бер на то рът на Атон. Приетите 
от Свещения кинотис поста новле ния ста ват част от гръц ко то за-
ко но да тел ст во, ка то по то зи на чин се оси гу ря ва тях на та ва лид-
ност. Изпълнителен ор ган на Свещения кинотис е Свещената 
епистасия. Дейността на Свещения кинотис и на Епи ста сията, 
как то и от но ше нията меж ду от дел ни те ма насти ри и ад ми нистра-
тив но то управле ние на Атон се ре гу ли рат от Органическия устав 
на Света гора. Неговите тек сто ве са инкор по ри ра ни в Консти-
туцията на Република Гърция, как то и в мно жест во гръц ки за ко-
ни. Пример за та ки ва прав ни разпо ред би са те зи, които регла мен-
ти рат на чи на на вли за не на поклон ни ци и пре воз ни сред ст ва на 
Атон, уреж да не то на мор ския тран спорт и прид виж ва не то вътре 
в по лу остро ва, строежа на пъ ти ща и изграждането и ре монта на 
ма настир ски сгра ди. 

Изпълнителната власт в мо на шеска та ре публи ка се осъ щест-
вя ва от Свещена еписта сия (букв. „на чал ст во“, „над зор“), чий то 
състав е че ти рич ле нен и се сме ня вся ка го ди на. Първият по ред 
член на че ти рич лен ния ѝ състав но си тит ла та „про те пистат“ (пър-
ви надзирател), той пред се да тел ст ва за се да нията на Еписта сията. 
Всички еписта ти по пра ва са рав ни по меж ду си, за то ва все ки от 
тях по лу ча ва по ед на част от че ти ри де лния пе чат на Свещения 
кинотис с обра за на Божията Май ка. При от съст вие на ня кого от 
еписта ти те не го ва та част от пе ча та мо же да бъ де прехвър ле на на 
не гов за мест ник и ни ко га на друг член на Епистасията (чл. 29–31 
от Устава на Света гора). Епистасията сле ди за под дър жа не то на 
чисто та та и ре да в Карeя, опре де ля це ни те на хра ни те, сле ди за 
по ве де нието на мо на си, послуш ни ци и поклон ни ци. При на ру ша-
ва не на пра ви ла та за бла гопри ли чие и на ре да на Света го ра от 
стра на на поклон ни ци Епистасията с по мощ та на слу жи те ли те на 
ре да мо же да при ну ди те зи покло нни ци да на пус нат те ри то рията 
на мо на шеска та ре публи ка. 
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Редовните за се да ния на Свещената еписта сия се из вър ш ват 
вся ка го ди на в на ча ло то на юни или по вся ко вре ме при из вън-
ред ни си ту ации. От 1972 г. ма насти рът „Есфигмен“5 не участ ва в 
об щи те прояви и не изпра ща свой пред ста ви тел в об щи те 
управлен ски ор га ни (Свещения ки но тис и Свещената епистасия), 
как то и не поз во ля ва ре ше нията на Ки но ти са да бъ дат при ла га ни 
по от но ше ние на ма насти ра. По та зи при чи на пре ди ня кол ко го-
ди ни е съз да де но но во братст во на ма насти ра, лоял но към 
управле нието на Света го ра, но и до се га то не е до пус на то в ма-
насти ра, а оби та ва място бли зо до Карея. 

За из лъч ва не то на пред ста ви те ли за Свещената еписта сия 
ма насти ри те на Света го ра са раз де ле ни на пет гру пи, във вся ка 
от които вли зат по че ти ри ма насти ра. Групите са под ре де ни, как-
то след ва:

Първа гру па: Великата лавра, „Дохиар“, „Ксенофонт“, 
„Есфиг мен“.

Втора гру па: „Ватопед“, „Кутлумуш“, „Каракал“, „Ставро-
никита“.

5 „Есфигмен“ е един от най-ста ри те атон ски об ще жи тел ни ма насти ри (ос но-
ван през XI век). Както и оста на ли те све то гор ски ма насти ри, ма насти рът е пре-
жи вял пе риоди на по дем и ра зо ре ние, но и до днес е съх ра нил мно жест во пра-
вослав ни све ти ни и огром на библиоте ка. Есфигменските мо на си днес не са в 
об ще ние с дру ги те светогорски ма насти ри. Те приз на ват Вселенската патриар-
шия ка то ин сти ту ция (под чиято ду хов на юрис дик ция е Света гора), но не 
приемат ли нията, след ва на от патриар си те от по-но во вре ме, цър ков но-по ли ти-
чески и дог ма ти чески. След за мя на та на Юлианския с Григорианския ка лен дар 
през 1924 г. те преста ват да спо ме на ват Константинополския патриарх в мо лит-
ви те си вед но с оста на ли те мо на си на Света го ра. Заради те зи си въз гле ди мо на-
си те от „Есфигмен“ са на ри ча ни зи ло ти. С по ня тието „зи ло ти“ на Света го ра се 
означават оне зи от не съглас ните с про веж да на та от Вселенската патриар шия 
проику ме ни ческа по ли ти ка мо на си, които са възприели ка то край на мяр ка пре-
къс ва не то на ка но ни ческо то об ще ние с Вселенския патриарх и с оста на ли те 
православни цър к ви. 

Протестът на мо на си те от „Есфигмен“ еска ли ра след двустран но то сне ма не 
на ана те ми те от XI в. от патриарх Атинагорас и па па Павел VI през 1965 г. 
Първоначално Свещеният кинотис (ор га нът на мо на шеско са мо управле ние в 
Света гора) ре ша ва, че все ки от ма насти ри те е сво бо ден сам да из би ра ре ак-
цията си по от но ше ние на сне ма не то на ана те ма та от ере ти ци те. Не след дъл го 
оба че под давле нието на патриарх Деметриос Свещеният кинотис из ключ ва 
пред ста ви те ли те на „Есфигмен“ от за се да нията си, а през след ва ща та (1974) 
година изо ли ра „Есфигмен“, ка то пре къс ва по щен ски те и другите му ко му ни ка-
ции, сне ма игу ме на и на реж да на мо на си те да на пус нат Света го ра – на което 
братст во то не се под чи ня ва. 
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Трета гру па: „Ивер“, „Пантократор“, „Филотей“, „Симо-
нопетра“.

Четвърта гру па: „Хилендар“, „Ксиропотам“, „Св. Павел“, 
„Гри гориат“.

Пета гру па: „Дионисиат“, „Зограф“, „Св. Пантелеймон“, 
„Конста монит“.

Всяка го ди на ед на от пет те гру пи из лъч ва пред ста ви тел и та-
ка се обра зу ва съста вът на Свещената еписта сия, ка то пред ста ви-
те лят на пър вия ма настир от вся ка гру па се явя ва пред се да тел на 
Еписта сията. 

Днес в Света го ра съ щест ву ват два ви да мо на шески общ-
ности: идиоритмични (отделножитийни) – по-ле ка фор ма на 
отшелничество, при която мо на хът има своя лич на соб ст ве ност и 
спаз вай ки за дъл же нията си, жи вее под ду хов но ръ ко вод ст во на 
Старец. Другата фор ма е киновия (общежитие) – по-архаичната, 
стро га форма, къ де то мо на хът ня ма пра во на лич но иму щест во и 
всич ки дейности са съвместни. Монасите от идиорит мич на та 
фор ма би ват ки лиоти и кавиоти. Килиотите са гру па монаси, 
които жи веят от дел но от ма насти ра и фор ми рат вид ми нисто пан-
ст во – имат мал ка построй ка с параклисче, по ме ще ние за хране не 
и спане. 

Всички ма насти ри на Света го ра са об ще жи тел ни (то ва е 
оби чайна та днес фор ма на мо на шеско съ жи тел ст во; дру га та е 
идиорит мич на та, букв. „в свой ри тъм“, при която мо на си те жи-
веят в един ма настир, имат об що бо гослу же ние, но ня мат об ща 
тра пе за, т.е. не се хра нят заед но; ня мат игу мен, а съ бор на ста-
реите епитропи). 

Постоянните мо на шески съ ди ли ща (диказии) от пър ва ин-
стан ция се състоят от игу ме на и съ ве та на ма настир ски те бра тя. 
Съдът на вто ра ин стан ция е Свещеният ки но тис, кой то приема 
жал би са мо при стро ги при съ ди в рам ки те на пет на де сет дни от 
да та та на уве до мя ва не на об ви ня емия. Най-вис ша та съ деб на 
власт при над ле жи на Извънредното събра ние. Константино пол-
ският патриарх и не го вият Свети си нод дейст ват ка то вър хов на 
съ деб на ин стан ция по въпро си от ду хов но естест во – от нос но 
чисто та та на цър ков на та док три на и ка но нич на та дис ципли на 
(чл. 41–83 от Устава на Света гора). Наказателните де ла са от 
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ком пе тент ност на граж дан ския съд в Солун (чл. 7 от Устава на 
Света гора). 

За раз ли ка от ма насти ри те ски то ве те към тях се от ли ча ват 
ко рен но един от друг. Общежителните имат ви да на ма насти ри те, 
а не об ще жи тел ни те при ли чат на обик но ве ни се ли ща с по 30–50 
къ щи (келии). Във вся ка от тях жи вее по един ста рец със своите 
два ма или три ма мо на си или послуш ни ци. Те ня мат поч ти ни що 
об що със своите съ се ди ос вен съ бор на та цър к ва. Около ке лиите 
има мал ко двор но място и гра динка, а ня къ де – и па раклис. 
Повечето от ке лиоти те (мо на си, оби та ва щи келиите) се пре пи та-
ват от пло до ве те на лич ния си труд по своите и чуж ди гра ди ни 
или чрез из ра бот ва не на броени ци, кръст че та и дру ги цър ков ни 
пред ме ти.6 Келиите на Атон се приемат ка то са мостоятел ни 
братст ва. Част от тях, осо бе но руски те и ру мън ски те, са срав ни-
тел но об шир ни – с го ле ми построй ки и простор ни хра мо ве. Тях-
ната за ви си мост от ма насти ри те е по-го ля ма, от кол ко то та зи на 
ски то ве те.7 За вся ка къв нов строеж или по-го лям ре монт, за все ки 
но во постъ пил брат ке лиоти те са длъж ни да искат спе циал но раз-
ре ше ние от ма насти ра патрон. Често те зи раз ре ше ния се по лу ча-
ват сре щу вна ся не на зна чи тел ни су ми в ка са та на ма насти ра. В 
ке лиите вътреш но то управле ние на братст во то е изцяло в ръ це те 
на Ста ре ца, на чието име се во ди и ке лията в ма настир ски те кон-
ди ки. Старецът разпо ла га не огра ни че но с ке лията и нейния 
имот – той мо же винаги да я пре отстъ пи сре щу запла ща не, както 
и да отстра ни един или друг мо нах или послуш ник.8 След смър т-
та на Ста ре ца го за мест ва за пи са ният след не го, кой то ве че ста ва 
Ста рец. Келиите не при те жа ват зна чи тел ни имо ти. Те сто па нис-
ват своя ма лък ра йон, кой то мо же да бъ де за са ден с кул ту ри те, 
които ви реят там – ло зе, масли но ви или леш ни ко ви дър ве та.9

В мо на шеска та ре публи ка съ щест ву ва още един на чин на 
подвижничество, кой то е най-аскетичният. Това са та ка на ре че-

6 Вж. Зографски, Д. Из „Български исто ри чески па мет ни ци на Атон“. – В: 
Света го ра Атон: Място, един ст ве но в све та. URL: http://ebox.nbu.bg/aton2012/
lessons.php [on-line, 2020]. 

7 Пак там. 
8 Пак там. 
9 Пак там. 
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ни те ана хо ре ти аскети. Мнозина от тях с го ди ни не сре щат жив 
човек. Хранят се обик но ве но с тревата, ко ре ни те и плодовете, 
които се сре щат в местността, която обитават, или пък със 
сухарите, които им се оста вят от ма насти ри те на опре де ле ни 
места, къ де то те ид ват да си ги вземат.10 Този вид мо на шест во се 
сре ща под ска ли те на Атонския връх, къ де то мест ност та е най-
недостъпна. 

Ако висш кли рик (епископ) ре ши да оти де на покло не ние на 
Света го ра, той е длъ жен да по лу чи бла госло ве ние от Вселенския 
патриарх. Това се пра ви с цел да не се до пускат не ка но нич ни ръ-
ко по лага ния на кли ри ци на Атон. Всички оста на ли, които же ла ят 
да по се тят Света го ра, са длъж ни да по лу чат раз ре ше ние от 
Поклонническата служ ба в Солун.11 И днес, как то в древ ност та, 
по се ще нието на же ни в Света го ра е забра не но. Във връз ка с то ва 
е ин те рес но да се спо ме не, че по вре ме на гръц ка та граж дан ска 
вой на Атон е убе жи ще за мно го бе жан ци, меж ду които е има ло 
же ни и де вой ки. 

ÏÐÀÂÅÍ ÑÒÀÒÓÑ ÍÀ ÌÎÍÀØÅÑÊÀÒÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ 
ÑÂÅÒÀ ÃÎÐÀ

Съгласно за ко но да тел ст во то на Република Гърция прав ният 
ста тус на мо на шеска та ре публи ка е уре ден по след ния на чин: в 
чл. 105 от трета гла ва на Конституцията се со чи, че ра йо нът на 
Света го ра в съ от ветст вие със своя дре вен при ви ле ги ро ван ста тут 
е са мо управля ваща се част от гръц ка та дър жа ва. Тя е те ри то рия, 
вър ху която су ве ре ни те тът на гръц ка та дър жа ва е не на кър нен. В 
ду хов но от но ше ние мо на шеска та ре публи ка е под пря ка та юрис-
дик ция на Вселенската патриар шия. Всички ли ца, во де щи мо на-
шески жи вот на ней на те ри то рия, при до би ват гръц ко граж дан -
ство без до пъл ни тел ни фор мал ности след приема не то им ка то 
послуш ни ци или мо на си в ня кой от ма насти ри те. Света го ра се 
управля ва спо ред тек сто ве те на Органическия устав, кой то е 
одобрен от Вселенската патриар шия и гръц кия пар ла мент. Тери-

10 Пак там. 
11 Вж. Кратка справ ка за атон ски те ма насти ри. URL: https://dveri.bg/

component/com_content/Itemid,99/catid,64/id,12685/view,article/ [on-line, 
2020]. 
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то рията на мо на шеска та ре публи ка се ос во бож да ва от от чуж да ва-
не. Администрацията ѝ се управля ва от пред ста ви те ли на све ти те 
ма насти ри, съставля ва щи Светата об щина. Не се до пуска ни как ва 
про мя на в ад ми нистра тив на та систе ма, в броя на ма насти ри те на 
Света го ра или в тех ния йе рар хи чен ред. В мо на шеска та ре публи-
ка е забра не но да жи веят непра вослав ни или схиз ма тич ни12 ли ца. 
Гръцката дър жа ва ад ми нистри ра и оси гу ря ва об щест ве ния ред и 
си гур ност на те ри то рията на мо на шеска та ре публи ка. Митни-
ческият и да нъ чният ре жим на мо на шеска та ре публи ка са опре де-
лени със спе циален за кон. Поради те зи нор ма тив ни разпо ред би 
на те ри то рията на Света го ра ос вен офи циал ния пред ста ви тел на 
гръц ка та дър жа ва, чието се да ли ще е в сто ли ца та Карея, дейст ват 
и ре ди ца дър жав ни ор га ни – по ли ция, приста ни щен кор пус, раз-
лич ни по де ле ния на Министерството на ико но ми ка та и фи нан си-
те, на Министерството на кул ту ра та, на Мини стерството на 
Македония и Тракия. 

Съгласно дейст ва щи те за ко ни гу бер на то рът на Света го ра се 
наз на ча ва с указ на пре зи ден та на Гърция по пред ло же ние на 
гръц ко то Ми нистер ст во на външ ни те ра бо ти. Той упраж ня ва над-
зор за за кон ност та на те ри то рията на мо на шеска та ре публи ка. По 
тра ди ция за та къв пред ста ви тел се наз на ча ва ня кой от про фе со-
ри те на Богословския фа кул тет на Солунския уни вер си тет. Той 
от го ва ря за по ли цията, за от де ла за ре гистра ция на чуж дестран ни 
граж да ни и за мит ни ци те. Гражданските офи си се на ми рат в 
Карея и Дафни. Гражданският упра ви тел под дър жа постоян на 
връз ка с упра ви тел ни те власти на два де сет те ма насти ра. Освен по 
ад ми нистра тив ни въпро си за ко нът за дъл жа ва упра ви те ля да 
поеме опре де ле ни от го вор ности до ри при на ру ша ва не то на цър-
ков ни те ка но ни, тъй ка то тези от тях, които се на ми рат в 
Органическия устав, са гла су ва ни от гръц кия пар ла мент и имат 
си ла та и зна че нието на за кон. 

12 Схизматик е ли це, което жи вее в раз ко л/ раз де ле ние от Православната цър-
к ва въпре ки пра вослав ни те си въз гле ди. В източното пра восла вие ду ма та „раз-
кол“ се изпол з ва за обоз на ча ва не на ад ми нистра тив но или ка но нич но раз де ле-
ние. Най-често то зи тер мин се свър з ва с ад ми нистра тив но от де ля не на част от 
ду хо вен ст во то от източното пра восла вие вслед ст вие на изпа да не в ерес или за-
ра ди неприз на ва не на ду хов но то ръ ко вод ст во. 
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Съгласно Закон 2594/1998 гу бер на то рът „упраж ня ва из клю-
чи тел ни те пра ва на Република Гърция“ за осъ щест вя ва не на кон-
трол за точ но то изпъл не ние на све то гор ски те уред би и за опаз ва-
не на об щест ве ния ред и си гур ност та в ра йо на на Света го ра. 
Поради осо бе ния ста тут на област та за ко нът в то зи слу чай да ва 
из рич ни пъл но мо щия, които поз во ля ват на упра ви те ля по-ефек-
тив но да изпол з ва си ли те за си гур ност. 

Света го ра не е су бект на меж ду на род но то пра во, за то ва мо-
на шеска та ре публи ка не мо же да бъ де стра на по меж ду на ро ден 
до го вор.13 Тя оба че е обект на меж ду на род но то пра во. Някои от 
нор ми те на вътреш но то си пра во, от на ся щи се до Света го ра, 
гръц ка та дър жа ва е успя ла да вклю чи в меж ду на род ни до го во-
ри.14 Така напри мер забра на та же ни да по се ща ват Света го ра по 
настоява не на гръц ка та стра на е вклю че на в до го во ра за при съ е-
ди ня ва не към Европейската об щ ност и по то зи на чин е за оби ко-
ле но евро пейско то за ко но да тел ст во, което да ва сво бо да на при-
движ ва не на всич ки граж да ни на те ри то рията на Европейския съ-
юз не за ви си мо от тех ния пол.15 Според гръц ко то за ко но да тел ст во 
по се ще нието на Света го ра от же ни е кри ми нал но деяние, за 
което мо же да бъ де на ло же но на ка за ние ли ша ва не от сво бо да до 
ед на го ди на. Всички ма насти ри в Света го ра са ли ца на гръц ко то 
публич но пра во (не на частното) и ка то та ки ва имат ре ди ца за ко-
но ви огра ни че ния за разпо реж да не със соб ст ве но то си иму ще-
ство, вклю чи тел но с иму щест во то, което се на ми ра из вън гра ни-
ци те на Света го ра.16

Статутът, опаз ва не то, под дръж ка та и ор га ни за цията на ре ди-
ца дейности, от на ся щи се до го ля ма част от дви жи мо то и нед ви-
жи мото иму щест во на Атон, се опре де лят от раз лич ни за ко ни в 
гръц ко то за ко но да тел ст во.17 За кон тро ла и изпъл не нието им се 
гри жат раз лич ни дър жав ни ин сти ту ции.18 За да из ле зе от Света 
го ра ка къв то и да е пред мет от ка те го рията „дви жи мо наслед-

13 Вж. Стоянов, С. Юридическа справ ка за ста ту та на Света го ра. URL: 
http://www.pravoslavieto.com/manastiri/aton/ [on-line, 2020]. 

14 Пак там. 
15 Пак там. 
16 Пак там. 
17 Пак там. 
18 Пак там. 
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ство“ на ма насти ри те, е не об хо ди мо съгла сието на съ от вет ния 
ма настир, на Свещения кинотис (Света гора) и на ня кол ко гръц ки 
дър жав ни ин сти ту ции.19 Позволява се са мо вре ме нен из нос на 
дви жи мо иму щест во и по ни ка къв по вод – постоянно. 

***

Днес мо на шеска та ре публи ка Света гора – Атон се приема 
ка то ду хо вен цен тър на източното пра восла вие и пра вослав но то 
мо на шест во със за па зе ни във вре ме то аскет ско-от шел ни чески 
традиции. Преминала през раз лич ни идей ни оттенъци, от шел ни-
ческа та тра ди ция на по лу остро ва се обо со бя ва през Х–XI в. във 
вид, кой то в из вест на сте пен е за па зен и до днес. В про дъл же ние 
на ве ко ве тук са съз да де ни бла гоприят ни усло вия за раз ц вет на 
цър ков на та книж ни на и изкуството. За па зе ни са мно жест во до ку-
мен ти не са мо за атон ски те ма насти ри и ма настир ската общност, 
но и из во ри на пра вослав на та духовност. Света го ра е не са мо 
място на из точ нопра вослав на та вер ска устойчивост, но и неу  гас-
ва що ог ни ще на на род ност на ду хов на кул ту ра на бал кан ски те 
пра вослав ни народи. 

19 Пак там. 


