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Манастирът Дохиар са намира на западната страна на Св.

Гора, на неизменна крайбрежна скала до морето, посред
цветущи лозя и маслинени градини, които го красят живописно.

От Ксенофонт той се намира на един час разстояние, а от
Карея – на 4 часа. Дохиар по славянски означава келар.
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Карея – на 4 часа. Дохиар по славянски означава келар.

Названието си той получил от това, защото първият негов
ктитор Евтимий бил келар в Лаврата на Св. Атанасий Атонски.

Манастирът Дохиар е основан в X в. и е посветен в чест на „Св.

Архангели“. Той е основан през царуването на византийския
император Никифор Фока – почти в едно и също време с
Лаврата на Св. Атанасий. Ктиторите на този манастир са били:

игуменът Евтимий и неговият сродник Николай, царски
Велможа. (И двамата се почитат в лика на Атонските Св. Отци).



С иждивението на Николай (в монашество Неофит) те основали
манастира и го посветили в чест на Св. Николай Мирликйски
Чудотворец. Между това чудният подвижник Св. Преподобни
Евтимий, по това време бивш игумен на новия манастир, се
представил Богу. След смъртта на Св. Евтимий игуменското
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представил Богу. След смъртта на Св. Евтимий игуменското
място било заето от Неофит. Направата на манастира не била
още окончателно довършена, понеже средствата се изчерпали.

Между това по Божие усмотрение, Божията Майка, като
попечителка на своето земно жребие, благоволила да достави
средства за довършването на манастира. За целта тя открила
златно съкровище на един манастирски послушник, който по
това време се занимавал с послушание в един от манастирските
метоси, намиращ се на противоположната страна на Атон, на
мястото наречено „Лонго“.



Пратените с послушника монаси да донесат парите, по дяволско
изкушение, решили да заграбят парите. И затова, когато се
връщали от морето в манастира, двама от монасите вързали
камък на врата на момчето и го хвърлили във водата. Но на
самата минута пред него застанал Св. Архангел Михаил и
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самата минута пред него застанал Св. Архангел Михаил и
неговия ангел хранител, които го избавили от удавяне и го
отнесли мокро в манастирската църква пред иконата на Божията
Майка с камъка на врата. Престъпниците монаси били
изобличени за беззаконното им дело и донесли съкровището.

След като послушникът разказал подробно за всичко, което се е
случило с него, тогава двамата престъпници монаси били
изгонени от манастира с проклятие, а третия монах, понеже не
бил се съгласил с тяхното беззаконие, получил снизходително
опрощение. Вследствие на това чудо манастирът бил посветен в
чест на Св. Архангели.



Този послушник приел монашеския чин под името Варнава.

Подир смъртта на Св. Преподобни Неофит Варнава бил
поставен за игумен. С намереното от съкровище манастирът
бил благополучно довършен – красив и великолепно направен.

Впоследствие Дохиар много пострадал от разбойници и останал
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Впоследствие Дохиар много пострадал от разбойници и останал
съвсем запустял. Но около средата на XVI в. бил възобновен от
молдовлашкия господар Александър. Манастирът Дохиар е
четириъгълен с кули, църкви и доволно обширни, величествени
здания. Съборната църква е посветена в чест на Св. Архангели
и е направена по византийски стил. По височината си тя 
превъзхожда всичките светогорски църкви. Основните стълбове, 
които поддържат огромната и́ тежест, са мраморни; рамките на
вратите и прозорците също са мраморни; по средата под
полилея се намира изкусно изработен орел.



Дверите, аналоите в певниците и много други утвари са
парламутрови, т.е. седефни; троновете са съвсем изящно
изработени; стените са зографисани с най- новата византийска
живопис. В обширното предверие на църквата, което е
съединено с трапезата са изписани с естествена големина
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съединено с трапезата са изписани с естествена големина
ктиторите на манастира: Евтимий, Неофит и Варнава. На десния
стълб пред певницата се намира ктиторската икона „Св.

Архангели“, а на левия стълб – по предната „Св. Никола“.

Между малките църкви, които е намират в манастира, оцеляла е
досега старата църква „Св. Никола“, направена от първия ктитор
Св. Преподобни Евтимий. Тя се намира до съборната църква и
изглежда като че ли е пределна църква. В неголяма манастирска
църква, която е направена в трапезарията, се намира
чудотворна икона Божията Майка „Скоропослушница“.



Пред тази икона постоянно горят 20 свещи, подарени от
благочестиви благодетели, които са получавали чудотворно
изцеление от благодатта на небесната царица, Божията Майка
„Скоропослушница“. В 1873 г. на тази чудотворна икона са
поставили позлатена сребърна ризница, направена в Москва от
усърдни христолюбиви благодетели.
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усърдни христолюбиви благодетели.

Освен съборната църква в Дохиар се намират още следните
параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2) Благовещение Св.

Богородица; 3) Св. Богородица Скоропослушница; 4) Св. Архангел
Михаил, която се намира в пирга; 5) Св. Три Светители; 6) Св 40

мъченици; 7) Св. безсребреници Козма и Дамян; 8) Св. мъчник
Никита; 9) Св. Онуфрий и Петър Атонски; 10) Св. Георги. Вън от
манастира се намират още около 10 църкви. Вътре в манастира, в
югозападния ъгъл се намира кладенец, наречен „Свещен“. Той е
чудно изведен от Св. Архангел Михаил в царуването на император
Андроник Стари в 1299 г. и от това време досега тече непрекъснато.



В съборната църква, освен част от животворящия кръст
Господен, се намират още следните св. мощи и части: от Св.

Харалампий, от Св. Мина, от Св. Кирик и Юлита, от Св. Йоан
Златоуст, от Св. Нил Мироточиви, от Св. Преподобни Петър
Атонски, от Св. Ахилия, от Св. Панталеймон, от Св. Давид
Солунски; глава от Св. Филотей; част от главата на Св. Йоан

9999

Солунски; глава от Св. Филотей; част от главата на Св. Йоан
Предтеча; част от Св. Мария Магдалина; част от челото на Св.

Дионисий Ареопагит; от Св. Мина Каликелада; от Св. Марина; от
Св. Евпъл; част от пръста на Св. Яков Персянин; част от Павел
Тивейски; част от Св. Апостол Андрей; част от Св. Теодор
Стратилат; глава от Св. Преподобни Дионисий Олимпийски;

глава от Теодор Начертаний; глава от Св. Василий Амасийски;

част от Св. безсребреник Коамза; от Св. Йоан Милостиви; от Св.

Теодор Тирон; част от ръката на Св. Параскева и др. В този
манастир показват още и част от камъка, с който бил потопен
послушникът в морето.



Дохиарският манастир е идиортима, т.е. необщежителен. Братя
в него се намират около 60 души, изключително гърци.

Владението на Дохиар в Св. Гора е съвсем малко, по – малко от
всичките други атонски манастири.
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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).




