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Манастирът Ивер е разположен на североизточната страна в
Св. Гора, при Иверския залив или Климентовото пристанище,

където Божията Майка за първи път излязла на Св. Гора. От
северната и западната страни манастирът е заобиколен с чиста
зелена гора, която представлява живописна картина. От Карея
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зелена гора, която представлява живописна картина. От Карея
Ивер се намира на един час разстояние. Названието си „Ивер”

е получил от своите ктитори и благодетели, които били по
народност ивери, т.е. грузинци. За първи път грузинците се
заселили в Атонската планина през 787 г. в царуването на
Константин и Ирина. Те построили и установили общежителен
манастир в подножието на Атон, който в сегашно време
представлява Св. Предтечов скит, принадлежащ на сегашния
Иверски манастир.



В 965 г. в Атонската планина се заселил и приел монашески чин
знаменитият пълководец Йоан Ивер Вараеваче, в царуването
на Давид, Куропалата Иверски. А след няколко време
последвал примера му неговия син Евтимий и много други.

Освен знаменитият грузински военачалник в Атон се заселил
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Освен знаменитият грузински военачалник в Атон се заселил
още и грузинския княз Турникий, който се бил прославил в
Атонската планина по времето на Св. Атанасий Атонски, който
по същото време се прославил навсякъде с подвижничеството
си. Като ревностни подвижници на духовния си отец и
наставник, те поддържали строг подвижнически живот и всекиго
учудвали с високите си подвизи и добродетели. Но Турникий
скоро бил повикан от Атон за изпъждане на неприятелите,

които застрашавали Византийската империя.



Той снел от себе си монашеските дрехи и отново се заловил за
оръжието против неприятелите. След като спечелил
благополучно и успешно победата, Турникий се върнал в
Атонската гора с богати дарове, които раздал на монасите и
отново се уединил в отшелническата си килия. В това време
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отново се уединил в отшелническата си килия. В това време
дотолкова се умножили грузинците, щото нямало възможност
да се поберат в направения от тях скит. Тогава у Йоан Ивер се
породила мисълта да направи голям, обширен манастир, за
своите съотечественици. С позволението на грузинския цар
Давид Куропалата се споразумял с византийския император
Василий II Багренородни да направи грузински манастирите Св.

Йоан Предтеча в Цариград, Св. Факий в Трапезунд,

Леонтийския в Солун, Йоан Коловий в Херисов и съвършено
запустелия Климентов манастир в Атон, който бил основан
близо до стария грузински манастир.



Върху развалините на Климентовия манастир Йоан направил
сегашния Иверски манастир, който от това време започнал да
се нарича Иверски, но пак дълго време бил известен със
старото си название Климентов манастир. Направата на
манастира била извършена с иждивението на грузинския цар
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манастира била извършена с иждивението на грузинския цар
Давид Куропалата и от много други спомоществуватели.

Византийските царе взели Ивер под свое особено
покровителство от благодарност за услугите на Турникий, които
той извършил на Василий II Багренородни. Манастирът бил
съвершено независим и не се подчинявал на Атонския Прот в
Карея. Първо била направена в манастира малка църква в чест
на Св. Йоан Предтеча, но по-после въздигнали великолепна
църква в чест на Успение Св. Богородица.



След смъртта на Йоан Ивер в 1003 г. за настоятел на Иверския
манастир бил поставен неговия син Евтимий, който превел
Свещеното писание на грузински език. Игуменът Георги
Светогорец довършил кубето на главната съборна църква и
покрил всичките църкви на манастира с цинкови плочи. От него
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покрил всичките църкви на манастира с цинкови плочи. От него
било основано богословско училище близо до манастира, но
поради висшето му богословско образование в 1059 г. той бил
повикан в Грузия. През XII в. грузинското правителство
преселило 42 семейства в сегашното село Херсов, близо до Св.

Гора, за прислуга на Иверския манастир и на училището. През
1259 г. Иверският манастир претърпял цял низ бедствия от
външни врагове.



В царуването на Михаил Палеолог, когато иверските монаси не се
съгласили да признаят римския папа за глава на христовата църква,

латиномъдруващите отстъпници от Православието нападнали
манастира и го разорили. Едни от монасите бил пленени, други се
разбягали, а около 200 издавили в морето. Обаче наскоро оцелелите
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разбягали, а около 200 издавили в морето. Обаче наскоро оцелелите
братя се събрали и подновили манастира, но в 1285 г. за втори път го
нападнали латините. А в 1306 г. за трети път бил разорен т
каталонците, които ограбвали Св. Гора около три години. След тези
нещастни бедсвия Иверският манастир бил покровителствуван от
византийските и сръбските царе, особено от сръбския крал Стефан
Душан Силний. Обаче пак до 1500 г. манастирът дошъл до съвършен
упадък, дори повече от преди. Грузинските монаси в него значително
намалели, а повиканите от тях гръцки монаси и започнали да ги
притесняват и се стараели да им отнемат първенството в съборната
църква.



Но благодарение на византийските и грузинските царе, все пак
грузинците си останали в предишните владелчески права. В края
на XVI-ти в. Иверският манастир бил притеснен от огромен дълг, за
който плащал всяка година лихви в размер на 36 ½ хиляди гроша.

Тогава братята ходили в Грузия при цар Александър за помощ.

През 1592 г. Александър подпомогнал братята, като им подарил
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През 1592 г. Александър подпомогнал братята, като им подарил
една сума от 12 хиляди лири. А така също и с помощта на частни
волни пожертвувания, едва в 1602 г. Ивер успял да се освободи от
дълга си. От това време манастирът започнал значително да се
поправя и придобил прекрасен вид, благодарение помощта на
разни грузински ктитори и благодетели, което продължило до XVII-

то столетие, така щото, това време се нарекло „славната епоха на
грузинския манастир”. Но в началото на настоящото столетие,

вследствие на разните преврати, грузинците останали съвсем
малко.



Управлението на матастира преминало съвършено в ръцете на
гърците. А особено в сегашно време там няма ни един грузинец. Около
40 грузински монаси живеят общежително недалеко от манастира в
новопостроения от тях скит Св. Йоан Богослов, но търпят големи
притеснения във всяко отношение от гърците. Иверският манастир е
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притеснения във всяко отношение от гърците. Иверският манастир е
читириъгълен с високи прекрасни каменни стени, на които се
забелязват издигнати часовникови кули и часовник. От лявата страна
при главната входна врата на манастира се намира неголяма
привратна църква с чудотворна икона, наречена „Иверска Божия
Матер”. Посред манастира се намира главната съборна църква,

посветена в чест на „Успение Св. Богородица”. Намира се още малка
църква Св. Йоан Предтеча и други здания. Главната съборна църква е
кръстообразна: от двете страни певниците ѝ са полукръгли; арките и
сводовете се подпират на чисто бели мраморни стълба – над тях се
извисява главното съборно кубе.



Притвори има два – вътрешен и външен; техните сводове се
подпират на два мраморни стълба; от двете страни на притворите
са присъединено построени две малки църкви с по две кубета: от
дясната страна Св. Никола, а от лявата Св. Архангели. Преди да
се влезе в притворите, влиза се в едно просторно предверие,

11111111

което се подпира от 13 мраморни стълба. Цялата църква е
постлана и описана с разноцветни мраморни плочи; зографията е
от новата живопис, но се намират все още някъде по стените
оцелели останки от древната живопис. Съборната църква е
украсена с драгоценни кръстове и стари гръцки и руски икони. В
предверието на църквата, тоест във външната галерия са оцелели
символическите библейско-исторически изображения от древната
живопис. При вратата, която води в този притвор, е изобразен на
средата ликът на Иисус Христос с пречистата си Майка от дясната
страна, а от лявата – Св. Йоан Предтеча.



За този образ пътешественикът Барски разказва следното.

Един благочестив живописец пожелал да види лика на Иисус
Христос такъв, какъвто е бил през живота си на земята; той
получил откровение от свише и незабавно се отправил за в
Атонската Гора, особено за Иверския манастир, гдето видял
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Атонската Гора, особено за Иверския манастир, гдето видял
образа на Иисуса Христа, изобразен на стената при северната
врата, които водят към външния притвор. Този свещен лик по
всичко е подобен на Иисуса Христа, такъв, какъвто е бил при
земния си живот. При западната стена на вътрешния притвор
се намира мраморна гробница, в която закрито почиват мощите
на тримата св. ктитори: Йоан, Евтимой и Григорий. В съборната
църква, освен част от животворящия кърст Господен, намират
се още следните св. мощи: част от мишцата на Св. Теодор
Стратилат; лявата ръка на Св. Василий Амасийски; лява нога от
Св. Михаил Синадски;



ръка от великомъченик Пантелеймон; нога и подбедреница от
Св. Фотиня; глава от Св Теодор Пергийски; лява ръка от Св.

мъченица Евпраксия; дясна ръка от Св. мъченица Параскева;

част от Св. Василий Велики; части от великомъченик Георги, от
Св. Йоан Златоуст, от Св. безсребърници Козма и Дамян, от Св.
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Св. Йоан Златоуст, от Св. безсребърници Козма и Дамян, от Св.

Първомъченик Архидякон Стефан, от Св. Апостол Петър, от Св.

Евангелист Лука; от Св. Апостол Вартоломей; от Св. Атанасий
Александрийски, от Св. великомъченик Меркурий; от Св. Йоан
Ипатий, от Св. Йоан Предтеча; нога от Св. Макрина; нога от
Свещеномъченик Киприян; по-голямата част от главата на Св.

мъченик Фотий; глава от преподобни Иротей Иверски; глава от
Св. мъченик Никита; чело от Св. Епифаний Кипърски; миро от
Св. великомъченик Димитрий Солунски.



Освен тези безценни християнски светини намират се още
части от хламидата, гъба и тръст, с които иудейте се
поругавали на Иисуса Христа. Църквата Св. Йоан Предтеча е
най-вехтата и най-древната в манастира; тя се намира
недалеко от главните врата зад църквата, наречена
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недалеко от главните врата зад църквата, наречена
„Вратарница”; нейното кубе се придържа от четири
зеленомраморни стълба; остатъците от стария мраморен
иконостас са покрити от сегашния дървен, който е чисто
марангозова изработка на новия стил. Църквата „Вратарница”,

с чудтворна икона, наречена „Иверска Божия Майка”, се намира
при главните врата на манастира. Тя е построена през 1680 г.
от грузинския княз Ашатан Мухрански – Багратин, на мястото на
църквата, която била направена в пирга над манастирската
порта. От там била пренесена иконата в сегашната църква
„Вратарница“.



В 1865 г. се случил пожар в манастира, от който пострадали
всички келии и няколко параклиса; при това и църквата
„Вратарница” била много повредена. В обширния манастирски
двор, гдето се намират главната съборна църква, църквата „Св.

Йоан Предтеча” и трапезата, никаква повреда не се случила.
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Йоан Предтеча” и трапезата, никаква повреда не се случила.

Чудотворната икона „Иверска Божия Майка” е поставена от
лявата страна на иконостаса, до обикновена Богородична
икона, поставена при дверите. Нейният размер е величествен;

чертите на лицето ѝ изразяват чрезвичайност и строг вид, който
привежда човека към трепет и благоговение; Иконата е тъмна
и от многото години е почерняла; на дясната ѝ страна личи
раната, която ѝ нанесъл един пират по име Варвар, който като
видял изтеклата от нея кръв, поклонил се, приел Светото
Кръщение и станал чудесен подвижник в същия манастир.



Иконата е обкована с нова великолепна ризница от позлатено сребро
и е накичена с безценни камъни; пред нея постоянно горят свещи в
богат многолистов сребърен подсвещник, подарен заедно с ризницата
от благочестивите благодетели от Москва. От тази чудотворна икона
било снето копие по желанието на Всерусийския митрополит Никон и
било изпратено от Ивер в Москва с няколко братя, по време на
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било изпратено от Ивер в Москва с няколко братя, по време на
царуването на Алексей Михайлович в 1648 г. Иконата била
посрещната в Москва на 13 октомври с.г. Сега се намира в известната
Иверска църква. Освен гореспоменатите църква в манастира се
намират още следните параклиси: 1) Въведение Св. Богородица; 2)

Св. Евстатий; 3) Св. Стефан; 4) Свв. Константин и Елена; 5) Св.

Преображение Господне; 6) Св. Йоан Богослов; 7) Всех Светих; 8) Св.

великомъченик Георги; 9) Свв. Безсребърници Козма и Дамян; 10)

Въздвижение на честния кръст Господен; 11) Св. Спиридон; 12) Св. Св.

Дионисий Ареопагит; 13) Св. мъченик Неофит и 14) Св. Модест.



В Иверския манастир със своя подвижнически живот се почитат и
славят следните св. Преподобни Отци: 1) Св. Преподобен Йоан Ивер,

основател на манастира; 2) Св. Преподобен Евтимий, син на
Преподобния Йоан; 3) Св. Преаподобен Гаврил Безмълвник, който бил
удостоен да вземе от морето чудотворната икона на Божията Майка
„Вратарница”; 5) Св. Преподобен Яков и учениците му Яков и
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„Вратарница”; 5) Св. Преподобен Яков и учениците му Яков и
Дионисий, които пострадали мъченически за вярата; 6) Св. Калист,
ученик на Св. Григорий Синаит, сетне Константинополски патриарх; 7)

Св. Преподобномъченици, пострадали от латините през XIII в. В
Иверския манастир два пъти уединявал Св. патриарх Григорий V-ти. В
библиотеката на Иверския манастир се намират много забележителни
старовременни ръкописи, царски грамоти и местни актове, от които
особено драгоценен запис е онзи на Св. Атанасий Атонски, отправен
към Йоан Ивер през 985 г. от Р. Хр. и подписан саморъчно от Св.

Атанасий.



Вън от манастира в гористата пустош се намират много
отшелнически келии, с малки при тях църкви. На
северозападната страна се намира направена братската
гробница в църква, посветена в чест на Св. Атанасий
Александрийски. В тази църква се намират околов 20
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Александрийски. В тази църква се намират околов 20

старовременни икони от иконостаса на съборната църква. В тях
ясно се вижда свидетелството за високото и изкусно иконно
художество на тогавашните времена. При брега на морето,

близо до манастира, има направени няколко келии с църква,

посветена в чест на Св. Богородица, която Св. Преподобни
Гавриил се сподобил да приеме от морето. Тъй също до
манастира се намира и Климентовото пристанище, гдето по
предание излязла Св. Богородица с тримата Св. Апостоли в
Атонската Гора.



Близо до манастира е забележителна тъй също и болницата на
прокажените. Тези нещастни страдалци там намират
спокойствие на страданията си; живеят поотделно в келии, с
църква недалеко от манастира. В реда на другите Атонски
манастири Ивер заема трето място. По-напред той бил
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манастири Ивер заема трето място. По-напред той бил
общежителен, но сега е идиотирма, сиреч своежителен;

управлява се от епитропи и има около 200 братя монаси.

Владението му в Св. Гора се простира един час около
манастира, но вън от Св. Гора притежава богати имущества, от
които едно значимо подворие се намира в Москва на
Николаевската улица, до манастира Св. Никола. То е подарено
на Иверския манастир през 1648 г.



Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и

20202020

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).




