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Ликовите на Светите Иван Рилски, Jоаким Осоговски, Гаврил Лесновски и Прохор Пчински во 

македонската фолклористика не се доволно проучени, а тоа главно се должи на фактот што 

нашата наука не му посветила поголемо внимание на собирање на преданиjа и легенди за овие 

четворица испосници. Согледуваjќи jа ваквата состоjба во последниве десетина години во 

неколку наврати извршивме теренски истражувања и тоа главно во оние места каде што 

наjмногу се чува и се слави култот на овие светци, а тоа се нивните манастири и населбите кои 

гравитираат кон нив. Според тоа, предмет на нашите теренски истражувања беа манастирот на 

Свети Гаврил Лесновски и Кратовско-злетовскиот краj и Кумановско, без манастирот на Свети 

Прохор Пчински, коj во 1946 година влегол во составот на српската држава, а се до таа година 

тоj бил македонски манастир. Поради тоа не бевме во можност да истражуваме во манастирот 

и во неговата околина од српската страна, така што теренските истражувања беа водени само 

од македонската страна. А манастирот во миналото бил култно, свето македонско место, 

познато надалеку. Полскиот автор Влоџимjеж Тронпчињски во 1903 година ќе забележи: „За 

Македонците овоj манастир, коj се наоѓа на краjот на нивните поседи, е тоа што Лурд е за 

Франциjа, Мариазел за Австриjа или Ченстохова за нас.” 
1
. 

За време на нашите теренски истражувања успеавме да собереме доста обемен теренски 

материjал, тоа значи преданиjа и легенди, кои во народната терминологиjа се именуваат како 

чуда. Поголемиот дел од него се однесува на Св. Jоаким Осоговски и како резултат на тоа jа 

подготвивме студиjата „Култот на Свети Jоаким Осоговски во народната традициjа”, 

обjавена во монографиjата „Македонски историски преданиjа” 
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За култот на овие четворица испосници во нашата наука имаат пишувано Вера Антиќ 
3
, а Илиjа 

Велев само за Св. Гаврил Лесновски 
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. 

Во нашиот труд главно ќе се задржиме на теренскиот материjал собран од нас во годините 

1986, 1988 и 1995, но се разбира, нема да биде изоставен и материjалот собран од споменатите 

автори. 

Во согласност со тоа, предмет на анализа во овоj труд се основните моменти од животот на 

четворицата испосници застапени во македонската народна традициjа, односно четворицата 

браќа по крв, според некои наши информатори, или четворицата браќа по дух или вера, според 

други информатори. Врз основа на постоечкиот материjал може да се реконструира една општа 

шема во коjа ќе бидат опфатени наjосновните мотиви, и тоа: а) потеклото на четворицата 

испосници, б) причините за прифаќањето на испосништвото, в) нивната разделба и 

населувањето во соодветните места каде што го поминуваат своjот живот, г) израдбата на 

манастирите, д) лекувачките своjства на четворицата испосници, на нивните мощи и на 

нивните манастири, ѓ) нивната заштитна функциjа. 

I. Потеклото на четворицата светци: а) од Овчеполието - се однесува на четворицата светци, 

односно само на Прохор Пчински, каде што точно е одредено и селото, а тоа е Ерџелиjа, б) од 

Осоговието, в) од Лесновската Гора, г) од Кавадарско. Во легендите во кои се зборува дека 

потекнуваат од Овчеполието тие се браќа по крв, додека во легендите од Осоговието, 

Лесновската Гора и Кавадарско се браќа по дух, односно вера. Во овоj дел од преданието се 

среќаваме и со описи на некои карактеролошки особини на светците. На пример, Свети Прохор 

Пчински е опишан како кротко, мирољубиво и набожно момче. 

Исто така, во преданиjата и легендите можат да се откриjат многу слични или идентични 

елементи, карактеристични за животот на четворицата испосници, и тоа: тие потекнуваат од 

познати семеjства, од благочестиви родители, а во случаjот на Прохор Пчински се споменуваат 

и имињата на неговите родители: Мариjа и Jоан, потоа дека уште од наjраните години биле 



склони кон религиозната литература. Еден од нашите раскажувачи Бошко Траjчевски, од 

Кривопаланечко, од селото Гиновци jа наведува Библиjата како основно нивно четиво, од кое 

никогаш не се разделувале. А идеjата за пустиножителски живот им дошла самостоjно, а по 

нивната смрт моштите предизвикуваат наjразновидни чуда 
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II. Причини за прифаќање на испосништвото: а) служење на христиjанската вера, б) жртва за 

спасување од грчкото насилство врз населението во Кавадарско. Тука е важно да се спомене 

дека жртвата всушност претставува посветување на Господа. Народниот раскажувач ќе 

забележи дека по поднесувањето на жртвата, грчкото влиjание во овоj дел на нашата татковина 

било отстрането. 

III. Разделбата на четворицата испосници и нивното населување на соодветните места. 

Разделбата доаѓа како резултат на: а) по договор помеѓу нив, б) пореметување на испосничкиот 

живот од разни луѓе, в) поjава на сон на свето лице кое им наредува да се разделат и секоj од 

нив да тргне по своjот избран пат и да jа шираат верата. 

Врз основа на овие моменти, секоj од четворицата испосници како што станувал, така и без 

збор заминувал: а) Свети Jован Рилски, заминал на исток и се населил во планината Рила, б) 

Свети Jоаким Осоговски се населил во Кривопаланечко, в) Свети Гаврил Лесновски се населил 

во Лесново, односно останал во Лесново, бидеjќи таму тие се разделиле, г) Св. Прохор 

Пчински се населил во Кумановско. Само во едно предание се споменува дека за време на 

нивната разделба секоj од нив оставил белешка во коj правец тргнал. Пред да го изберат своето 

постоjано место на живеење тие по неколку пати го менуваат местото каде што се населувале. 

Во некои преданиjа точно се наведуваат местата каде што престоjувале. Во повеќето случаи 

тоа се пештери. Тие се преселуваат од едно место на друго поради вознемирување од луѓе и од 

животни. 

Се до моментот на нивната разделба во македонските преданиjа и легенди се поjавува ликот на 

Свети Jован Рилски. По разделбата во македонската народна традициjа се губи секаква трага за 

неговиот понатамошен живот и деjност. Постои само едно предание обjавено од Иван 

Фекелџиев во книгата „Народни легенди за Иван Рилски” 
6
 кое тоj го именува како 

кратовско. Сметам дека неговото обjаснување за потеклото на ова предание не е точно. Покраj 

нашите настоjувања да доjдеме барем до некои содржински елементи од преданието во 

Кратовско-злетовската област се покажаа безуспешни. Во ниту едно предание или легенда 

забележана од нас и од други собирачи и истражувачи, не се споменува за престоjот на сите 

четворица испосници во Рила. Наjвероjатно ова предание е пренесено во Лесновскиот 

манастир од игуменот Козма, коj тука дошол од Света Гора од кого jа слушнал и информаторот 

на Иван Фекелџиев. Исто така во обjавените од него бугарски легенди, четворицата светци не 

настапуваат заедно. 

Според тоа, во продолжение на нашиов труд ќе се задржиме само на Светите Jоаким 

Осоговски, Гаврил Лесновски и Прохор Пчински во македонската народна традициjа. 

IV. Изградба на нивните манастири. На местото каде што за последен пат се населувале 

четворицата испосници се изградени нивните манастири. Важно место во изградбата на 

манастирите претставува самиот избор на местото. Обично изборот го прави самиот светец. 

Првобитно градителите на манастирите избираат место кое не е во согласност со нивната волjа. 

Во такви ситуации ноќно време градежните алати се пренесуваат токму на местото каде што 

светецот сака да биде изграден неговиот манастир. Тоа е знак за градителите дека на тоа место 

треба да биде изграден манастирот, а не местото кое што тие го избрале. Во некои легенди, 

како што е случаjот со Свети Jоаким Осоговски, кога градителите не го разбираат тоj знак, 

светецот на сон му кажува на главниот маjстор дека токму таму треба да го изгради 

манастирот. 

Местото за изградба на манастирот на Св. Гаврил Лесновски е избрано со посредство на 

сновидение. Тука е интересна самата изградба на манастирот. Имено маjсторите денски го 

граделе манастирот, а ноќта градбата се уривала. Вероjатно за настанувањето на ова предание, 



имало влиjание преданиjето за изградбата на Радин Мост во Кратово, кое е широко познато во 

овоj краj. Според друго предание, манастирот бил изграден во турско време, а самото граденње 

се вршело само ноќно време. 
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