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ОД ИСТОРИЈА, ЗА ИСТОРИЈАТА НА 
ЛЕШЕЧКИОТ МАНАСТИР СО 

ИЗНЕСЕНИ АРТЕФАКТИ 

Лешочкиот манастир се наоѓа на 8 км североисточно 
од Тетово, во подножјето на Шар Планина. Ктитор на 
Манастирот е првиот Полошки епископ Јоаникие, кој го 
подигнал Манастирот во периодот од 1321-1331 година.  
Тој се наоѓал на Шарпланинската падина, недалеку 
од сегашниот Манастир. Кај месното население овој 
локалитет е познат какко Стар Манстир.

На 15 април 1348 година, одржан е Скопскиот 
собор на кој јеромонах Антонио, ктитор на Лешечкиот 
манстир е прогласен за Прв полошки епоскиоп. За 
време на својот живот го подготвил саркофагот за себе. 
На челната плоча напишал Сија гроб ктиторов. На 
поклопната плоча напишал биографски податоци за себе 
и Соборот. 

Манастирот често пати бил напаѓан од арамии, па 
полошкиот епископ Никанор во 1640 година гради нови 
конаци кај денешниот Манастир, каде што била црквата 
св.Богородица. Во 1689 година ,Манастирот подигнат од 
Јоаникие бил разурнат. Во урнатините стоел се до 1927 
година. Во оваа година, монахот Теодорит Никанаров 
од Манастирското братство, ја раскопал разурнатата 
манастирска црква. Во урнатините го пронашол 
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саркофагот на Јоаникие1, со тоа што поклопната плоча 
била скршена на три парчиња. Саркофагот во провизорно 
возобновената црква стоеше се до 2003 година. Пред 
да настанат немирите во 2001 година, на два пати 
беше барано одобрение од егуменот на Манастирот –
Теодосиј [Димко Крстевски], да се симне саркофагот 
во Манастирот од евентуално оштетување. Егуменот 
Теодосиј не дозволуваше , под изговор тој треба да стои 
каде што се наоѓа. За време на споменатите немири, 
челната плоча на саркофагот беше скршена на половина. 
Сега повторно се обративме до егуменот со зборовите: 
Виде сега што му напраеја на саркофагот?, одговорот 
беше “ Епа донесите го во Манастиров”.

Така во 2003 година на втор ден  Велигден, млада-
та генерација од Лешек организирано со трактор, сарко-
фагот го донесоа во Манастирот и сместија во еден од 
подрумите на манстирскиот конак, каде сеуште стои.

Во последната четвртина од 16ти  и првата половина 
на 17ти век, полошки епископ бил Никанор, потоа е 
прогласен за Скопско-полошки епископ.Тој бил роден 
во Лешек во родот на Глајној. Во 1640 година на црквата 
св.Богородица доградил нартекс и подигнал конак за 
монасите. Во 1641 година, црквата по втор пат била 
фрескоживописана. На ѕидот што се наоѓал меѓу наосот 
и нартексот, зографот го насликал ликот на Никанор со 
црква враце. Во 1689 година, покрај стариот Манастир 
бил разурнат и конакот кај црквата св. Бого-родица што 
го подигнал Никанор. Во 1878 година, ѕидот без врата 
што бил меѓу наосот и нартексот бил отстранет а со тоа

1 Р. Грујиќ, Полошко Тетовска Епархија и Манастир Лешак. ГСНД бр. XIII. 
Скопје, 1933.



137

и ликот на Никанор уништен. Тогаш црквата по трет пат 
е фрескоживописана од галички зографи, кој податоци 
се наоѓаат над влезната врата. Епископот Никанор се 
упокоил во втората половина на 17 век. Бил погребан 
внатре во црквата св. Богородица, покрај  јужниот 
ѕид пред олтарот2. Некаде веднаш по 1900 година, 
надгробната плоча била отстранета. Дали неговите 
посмртни останки се сеуште тука не е познато.

Во 1817 година, Лешечкиот манастир е возобновен 
од македонскиот просветител јеромонах Кирил Пејчи-
новиќ. За текот на возобновата, податоци имаме во 
Манастирскиот поменик. Десет години пред својата 
смрт, јеромонах Кирил ја подготвил својата надгробна 
плоча со познатиот епитаф. Кирил починал на 12 Март 
1845 година, бил погребан на 30-35 метри  југозападно 
од црквата св. Богородица, податок забележан од 
А.Шопов3. Тој Манастирот го посетил 1888 или 1889 
година. Вториот запис, каде се наоѓал гробот на Кирил, 
го запишал Ѓ. Петров4. Според него, гробот се наоѓал 
на крајот на ливадата,што се софпаѓа со податокот на 
Шопов .

Следните податоци каде се наоѓа гробот на Кирил, 
ни се од Серафимов. Тој Манастирот го посетил 1900 
година. Во едниот запис забележал гробот на убиениот 
егумен Езекил се наоѓа до гробот на Кирил, во вториот 
запис забележал гробот на Кирил се наоѓа до втората 

2 Л. Серафимов, Кирил Ијеромонах Пејчиновиќ  и Манастираму св.Атанасии.
Пловдив, 1900,7.

3 А. Шопов, из  новата истори   на Б лгарите в Турци. Пловдив, 1895, 43.
4  Ѓ. Петров, Материјали по изучването на Македонија. Софија, 1896, 435.
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влезна врата5 сега гледаме дека податоците од Шопов и 
Ѓ. Петров не се софпаѓаат со податоците на Серафимов. 

На  30  jуни 1898 година е убиен манастирскиот 
егумен Езекил и бил погребан северно од конакот каде 
и денес стои. Веројатно следната 1899 година бил 
подигнат споменикот на убиениот Езекил. Скопскиот 
егзархиски митрополит Синесеј користејќи го моментот 
кога се подига споменикот на Езекил, дава предлог на 
егуменот Еротија, останките на Кирил со епитафот и 
крстот, пренесат до гробот на Езекил, што произлегува 
Второ кирилово погребение. Според податоците, на 
споменикот, тој бил подигнат на 21.03сс - 4.04 1900 
година на Велигден односно тогаш споменикот бил 
осветен. Кога, Серафимов го посетил Манастирот, спо-
меникот на Езекил бил подигнат и останките на Кирил 
со епитафот и крстот веќе биле преместени. Затоа, 
Серафимов забележал гробот на Езекил се наоѓа до 
гробот на Кирил.

Познато ми е, за време на Првата балканска војна, 
надгробната плоча од гробот на Кирил Пејчиновиќ  ја 
извадил Ѓурчин Деспотовски и ја сокрил за секоја 
сигурност. Навистина, кога дошла српската Моравска 
дивизија III позив, четири дена ја барале надгробната 
плоча, за на крајот се откажат. Кога српските војски 
заминале, воената состојба се смирила, плочата била 
вратена на Кириловиот гроб. На ова место останките 
со плочата стоеле до 1967 година. Во април 1967 
година Манастирското сестринство во соработка со 

5 Л. Серафимов, Кирил Иеромонах с.д. 6,18. 
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Катедрата по македонски јазик од Скопје, го изведуваат 
Третото кирилово погребение. Се вадат кириловите 
мошти и се пренесуваат на сегашното Манастирско 
катче пропратени со опело изведувано од Поглаварот 
на Македонската Православна Црква, свештеници и 
манастирското свештенство.

 Кога Серафимов го посетил Манастирот, Манас-
тирскиот двор бил поделен на три дела – дел со конаци, 
дел на гумно и дел со ливада6. Оградата на ливадата 
започнувала од конакот па одела право на север до кај што 
е денес црквата. Кај што денес поаѓа стазата за црквата 
св.Богородица покрај гробовите тука била втората врата.

Во 2001 година за време на воените немири, 
гробот на Кирил беше делумно оштетен па моштите во 
сандачето извадени од Манастирското свештенство. По 
смирување на состојбите, во 2004 година , останките со 
сандачето од Кирил по четврти пат биле погребани на 
истото место. 

Покрај јужниот ѕид на манстирската црква св. 
Богородица, се наоѓа во руинирана состојба [2020] 
гробот на егуменот и Кирилов наследник јеромонах 
Силвестер. Овој старешина е роден во соседното село 
Варвара, во родот на Серавиљој. За Манастирот и Лешек 
е од особена значење што изградил уште два конака и го 
изградил првото училиште во Полог 1855 година и бил 
првиот учител во него. Училиштето се наоѓало јужно 
од црквата св. Богородица до провизорно изградената 
бања. Училиштето било во употреба се до 1930 година , 
после тоа е разурнато. 

6 Л. Серафимов, Иеромонах с.д. 6,18. 
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Јужно од црквата св. Богородица, на времето, надвор 
од манастирскиот двор, на 2-3 метри од карпестиот 
отсек ,каде што сега завршува манастирскиот двор и на 
10 метри од влезната врата од патот што оди за селата 
Варвара и Брезно, или на  42°3’58’’ с.гш. и на 21°1’ 44’’ 
и.г.д , сe наоѓала бања со извори внатре во базентот. На 
18 јули 1839 година, Манастирот го посетил германскиот 
ботаничар Гризебах7. Тој меѓу записите за Манастирот, 
ни дава опис и на бањата. Според описот, во еден заграден 
простор се наоѓа еден отворен непокриен базен до врвот 
исполнет со вода. Водата била со жолтеникава боја и со 
јаки извори внатре во базенот. Од изворите водата во 
базенот како да вриела создавајќи меури и испуштајки 
некоја миризба. Водата имала 85 F степени или 29 С°. 

Бањата во употреба била до последната четвртина од 19 
век. 

Пo прекинот на нејзиното користење, немало кој да 
ги одржува изворите со богатиот бигор. Тие постепено 
се затнале од наталожениот бигор а со тоа и подземното 
ниво на водата е подигнатa, па можно е влагата што се 
појавува во црквата св. Богородица да е од оваа подземна 
вода. Дворовите што се јужно од затнатите извори и 
пониски за околу 2 метри, постојано се влажни. Некој од 
сопствениците на дворовите имаат изградено дренажи. 

Манастирското братство користејќи ги географ-
ските кординати од ракописот, есента 2021 година, 
ги раскопа зачепените извори и се активира изворот 
избивајќи висок водоскок кој потоа продолжи како 
извор со богата издашност. Водата беше спроведена во 

7  Grizebach, Neise burd Numehiem und nach brusa. Gettingen , 1841 , 278 280
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блискиот канал на реката, меѓутоа тоа беше со жолта 
боја од големото количество на жолт бигор. Бигорот се 
таложеше во каналот и се создале проблеми. Гледајќи го 
ова Манастирското братство ангажира градежна фирма 
и изворот со бетон го блокираа.

Во 1924 година започнато е градењето на монумен-
талната манастирска црква посветена на св. Атанасиј, 
по проект на познатиот европски архитект Андрасов. 
Црквата била готова 1934, а осветена 1936 година.
Покрај црквата по проект на истиот архитект, подигната 
била уникатна чешма-фонтана со базент - во истиот стил 
како и црквата. Чешмата се наоѓаше западно од црквата 
во правец на влезната врата. Чешмата заедно со липата 
и црквата преставуваше еден извореден декоративен и 
атрактивен дел на Манастирот. 

Во 2001 година за време на воените немири, 
црквата беше минирана, од силната детонација фон-
таната паднала во сопствениот базент комплетно нео-
штетена. Сега, наместо фонтаната да се возобнови како 
и црквата, таа беше отстранета, базенот разурнат и 
липата исечена. Во тоа време, егумен на Манастирот бил 
Теодосиј. Ваквите и слични дела на познати архитекти 
во колку ги има во некој град, градоначалникот на 
градот или општината, објектите ги става под заштита, 
како културно наследтво на градот. За отстранувањето и 
уништувањето на фонтаната....сите коментари ги оста-
вам на читателите. 

Во непосредна близина на Манастирот, се 
наоѓа Лешочкото кале, на кое сеуште има остатоци од 
разурнатиот средновековен град Лешцек по легенда леген 
град. На две метра од калето односно од некогашниот 
град потојат затворени влезови непознати за јавноста и 
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науката. Како истражувач и хроничар, што сум со потекло 
од Лешек, сакам да дадам до знаење на Манастирското 
братство, археолозите и на младите и идни генерации од 
Лешек следното:

На крајниот дел од паркингот и наспроти влезот 
кон ресторантот,на крајниот дел на падината од калето 
на 42°3’58’’ с.гш.  и на 21° 1’ 37’’ и.г.д, со толеранција 
од неколку метри лево или десно, има поплочен влез  
кон внатрешоста на калето. Јас со неколку другарчиња 
од Бања Маало, кога сме биле 8-10 години, сигурно 
некаде пред 1950 година, бефме кај овој влез и видовме 
при самиот поплочен влез угинати кокошки и едно јаре. 
Во периодот по 1950 година, па некаде до 1970 година, 
претпријатието Неметал од Тетово со минирање на 
површината од калето, вадеше оникс и градежен камен. 
Од ситниот и покрупен земјен материјал кој паѓал по 
падината на калето, влезот се затворил и остана непознат 
за сегашните генерации. На спротивната страна од 
калето, покрај Лешечката Река има влез или излез кој 
служел за снабдување на градот со вода. Влезот е случајно 
отриен при изградба на водовод и резервоар покрај 
калето. Од коцкестиот делкан камен со кој бил направен 
влезот направен е резервоарот, кој и ден денес постои 
покрај патот за с. Варвара и с. Брезно. По изградбата на 
резервоарот, влезот од ерозијата повторно е затворен. 
Овие запишани податоци, може би ќе посужат на некои 
идни археолози да ги отворат овие влезови и проучат 
внатрешноста на калето.

Лешечкиот Манастир како културно-верска ин-
ституција, има богато културно историско минато, 
дополнето со благопријатна клима, угостителски објект 
и шумовитите падини на Шар Планина. Ваквите окол-
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ности придонесуваат Манастирот да биде посетен од 
голем број на верници, писатели, научни работници, 
дипломати, домашни и странски политичари, туристи, 
ученици и разни други патници намерници. За сите 
посетители, пожелно би било, а и од значење на 
Манастирот, нагледно се запознаат со богатото културно 
историско минато, со поставување низ Манастирскиот 
двор следните археолошки и други обележја.

1. Да се одбележи местот каде прв пат бил погребан 
јеромонах Кирил Пејчиновиќ според проект подготвен 
од стручно лице.

2. Да се одбележи местото каде по втор пат 
биле погребани Кириловите мошти на изгравирана 
месингана плочакако изгледал гробот според сочуваните 
фотографии.

3. Некаде во дворот да се постави саркофагот на пр-
виот полошки епископ Јоаникие и ктитор на Лешечкиот 
Манастир, истовремено и да се залепи челната скршена 
плоча.

4. Да се направи саркофаг како импровизација на 
скопско-полошкиот епископ Никанор, кој бил погребан 
во црквата св. Богородица и постави во дворот. Со тоа 
посетителите би се запознале дека овој епископ бил 
погребан во Лешечкиот манастир

5. Да се изгради света вода од затнатите извори 
наманастирскиот двор според изработен проект.

6. На месингана плоча, од сочувани фотографии, 
да се изгравира разурнатата фонтана по проект на 
познатиот архитект Андрасов и постави кај што беше 
фонтаната.

7. Да се поправи гробот на манастирскиот егумен 
Силвестер, градител на старите конаци и училиштето.
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8. Заливаденото место што е јужно од црквата 
св. Богородица и гробот на манастирскиот егумен 
Силвестер, е место на стари манастирски гробишта од 
19 век на манастирски монаси и прислужници Данаил, 
Петре, Петронија од Лешек и други чии черепи се 
извадени и сместени на рафтови, додека другите 
останки се останати на истото место. За да не би се 
газело и минуваат пешаци што не е хумано и без почит на 
починатите, да се постави синџир одкај патот во висина 
од пола метро.

9. Да се донесе и постави во дворот надгробната 
плоча од разурнатиот антички град Оенеј кој се наоѓал 
во Лешочкото поле. Кон секој експонат да се постави 
метална запишана легенда со податоци за експонатот.

Со евентуалното реализирање на предложените 
експонати и со веќе постоеќето катче на гробот 
на Кирил Пејчиновиќ, Рускиот крст, Спомен 
обележјето на загинатите лешани, споменикот на 
убиениот егумен Езекил, Спомен собата на Кирил 
Пејчиновиќ,Манастирскиот двор културно ке биде 
оплеменет што ќе преставува прав правцати музеј на 
отворено,за посетителите од колосално значење што ќе 
се запознаат со историското минато на Манастирот.

                                                 Илија Петрушевски


