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СВЕТОСТА НА СПАСИЦА ВИШЕНСКА

Историчарите на уметноста фрескоживописот го 
сместуваат во времето од крајот на 14 или 
почетокот на 15 век. Дали е тоа и вре  мето во 
кое живеела Света Спасица Ви шенска? Сеедно 
каков одговор ќе до биете, но тука секој ќе ви 
рече дека таа и неј зиниот брат Спасе, се сè 
уште живи!

Оваа маченица станала светица на чии мош  ти се 
грабат девојките од Вишни, да ја доп рат нив-
ната светост и да ја по чув ст вуваат нивната 
чудотворна моќ.

Ако некаде во светот пос-
тои место исполнето со 
тол ку волшепство и мис-

тичност, тоа е токму тука, во 
кањонот на реката Сушица, кај 
се лото Виш ни, во Струшко. Ту ка 
сè е под редено на мит с кото и 
магичното. На божественото. А 
тоа овде зр ачи од секоја кар па 
што високо го надвишила не-
бото. Зрачи од нивната распу-
кана утроба во чија темнина 
царуваат утките и лилјаците. 
Зрачи од секоја трев ка и цвет 
што блажено те опи ва ат. Зрачи 
од шепотот на росата и од жу-
борот на таинствената Су ши ца. 
Таа што умее часкум да ја 
снема, да ја проголта дното и 
од не на деж пак да се појави. Ту-
ка и ме сечината може да зас-
ветли по силно и од сонцето. А 
кога и не го ќе го снема, пак ќе 
блес не необична светлина: пла-
мен што патува по небото од 
еден до друг предел, за да го 
сокрие длабоко во потсвеста на 
луѓето.

Навистина, необичен фено-
мен. Феномен, кој според не-
кои соз нанија, е единствен на 
прос торот на Македонија, но и 
по  ши роко на Балканот. За не-

го, ате ис тите ќе речат дека е 
ме та физич ка појава, а оние  
пос ве те ните на Бо га, него го 
повр зуваат со пос   тоењето и 
сил ното дејст вува ње на све ти-
от дух врз овој прос тор.

Оттука, оваа необична поја-
ва се поврзува и со преда нието 
за света Спаса Вишенска како и 
за нејзиниот брат Спасе, однос-
но за нивното постоење и бес-
мр т ност. Станале мит, чија све-
тост одамна е окована меѓу 
ѕвез   дите, во вечноста. А тие 
двај  ца, биле само простосмртни 

ду  ши и зем ски маченици кои 
жи вееле во времето на Осма н-
ли ите. Се ве рува дека нивните 
имиња им ги дал народот. Тие 
биле сираци без родители, за-
ради што свое прибежиште за 
спа сение на ду шите, поба ра ле 
во еден ма нас тир кој бил пос ве-
тен на Свети Спас. Тој се наоѓал 
недалеку од ту ка, на ри дот Ба-
буш кај селото Загра ча ни. 

Во доцната антика ридот 
бил укрепено место што се ко-
рис  тело како збег на насе ле-
нието од околните населби. Ту-
ка, во не го виот средишен дел 
и денес пос тојат остатоци од 
ед на поголема градба која нај-
ве ројатно била ра нохрис тијан-
ска базилика. А, југоисточно од 
неа, откриена е основа од сред-
новековна црква, односно ма-
нас тир. Велат,  тој бил голем 
храм, со три кам ба нарии, чиј 
одѕ  вон се слушал на далеку. 
Отто  гаш, па сè до де неш ни 
дни, оста нала и песната за нив 
што ја пеат жителите на овој 
крај.

Дали тој одѕвон им ја открил 

трагата на младите маченици, 
Спа се и Спасица? Којзнае. Се-
пак, тука ги насетил гонителот, 
во обид да ги обесчести  и по-
тур чи. Но, тие успеале да се 
измол кнат од злобните раце и 
да побегнат во дивината. За да 
ја спасат честа своја, на родот и 
вера та хрис ти јанска. Побег на-
ле на две страни, разделувајќи 
се со тешко срце, но со аманет, 
така осамени да го дочуваат за-
ветот. Барем едниот од нив, ако 
пре живее. За среќа, пре живе а-
ле двајцата. Таа, своето скро-
виш те го побарала во ди ви от 
пре дел на кањонот на Су ши ца, 
во пештерата: тајна и скриш на, 
високо во карпите. Во неа, 
света Спа сица го минала сво јот 
ис поснички живот, како бож ја, 
зем ска следбеничка и добро чи-
ни телка.

БАБАЛАК

Денес од она што останало 
сочувано од забот на времето, 
во ова некогашно монашко жи-
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веалиште, сведочи сочуваниот дел од 
вредниот живопис, нас ликан во кар-
пата. Во олтарниот дел на пеш тер ната 
црква, од носно нејзиниот таван, до-
ми нира ликот на света Бого ро дица - 
(пештерна), со Христос на гра  ди те.

Освен неа, тука е претставен и 
Бож јиот Агнец во литургиска ком по-
зиција со светите архие реи: Св. Ва си-
лие, Св. Јован Зла тоуст како и архи-
ѓаконот и прво маченик Стефан. На 
одделна ком позиција се насликани 
Св. Ма рина, Св. Недела, Св. Текла, 
по тоа светите врачи: Св. Кузман и 
Св. Дам јан, како и Св. Петка. Судејќи 
спо ред типолошките осо  бини на 
нивни  те мону мен тални ликови, 
исто ри ча ри те на уметноста овој 
фрес  ко жи вопис го сместуваат во 
времето од крајот на 14 или по че-
токот на 15 век. Дали е тоа и времето 
во кое живеела Света Спасица Ви-
шен ска? Сеедно каков одговор ќе 
добиете, но тука секој ќе ви рече 
дека таа и нејзиниот брат Спасе, се 
сè уште живи!

Откако тие двајца се раз де лиле, 
Спасе станал пусти ник, талкајќи низ 
високата гора. Се оддал на аскетски 
жи вот, често прогонуван и поганет, 
дру жен со орлите и молњите на Шка-
ла вев чанска, сè додека не се за сол-
нал меѓу карпите во дабовата шума 
над Вевчани. Така тој станал доб рочи-
ни тел и заштитник на лу ѓето. Затоа 
него, вевчанци ќе го на речат и Ба-
балак.

Празникот Спасовден е све чен 
ден за сите христијани, но тука тој 
има посебно значење. Жи телите од 
овој крај него го поврзуваат и со кул-
тот на двај цата маченици и свети-
тели. Не го, вевчанци го слават дури 
три пати во годината. Покрај про лет-
ниот, на Вознесение Хрис тово, тие 
имаат уште два праз ници - есен ски и 
зимен. Зим скиот празник е воспос-
тавен за ра ди печалбарите, да имаат 
бери ќет на година и да ги штити Спа-
си те лот, каде и да се. Додека, пак, 
есен скиот го празнуваат за здрав је 
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на доби то кот. Нему, вев чанци 
му посветиле дури и два хра-
ма: "Св. Спас - Горни" и црк ва та 
"Св. Спас" - Бела Плоча.

Пештерната црква "Свети 
Спас" во Вишни, вгнездена во 
кар пите на стотина метри од 
земјата, чува вековни тајни за 
ма ченицата Спасица. Тука и во 
каменот може да никне живот. 
Затоа врз него се закоравил ди-
виот повит што наликува на 
рас плетени коси од некоја ска-
ме нета вила. Тој бил единст ве-
ното растение што допирало 
до све тицата со кое таа се 
искачувала до небеса, до Бога, 
заради мо литвите. Со него таа 
ја над вис нувала и бездната на 
спилите, со солзи во очите, за 
да ја напои Сушица. Со него го 
плетела и преп летувала ди во-
то билје, за да ја закити косата. 
Но, исто така, со него ја ткаела 
и рубата. Па така, по чкрипежот 
на дрвениот разбој, братот 
Спасе дознавал дека е таа тука 
и дека го кани на вечера. Во тој 
миг ќе засветли и снопот свет-
лина на небото, за да бле сне во 
очите на благо чес ти виот на-
мер ник.

Никој не знае кога и како се 
случило земското скончание 
на младата светителка. Ниедна 
кам бана за тоа не се огласила, 
и ниту пак некоја црна птица 
до несла таков  абер. И можеби 
е подобро така. За оние што 
веруваат во светлината, таа е 
сè уште жива. Сепак, едно е 
сигур но, светицата доживеала 
прекрасна смрт! Она к ва каква 
што посакувала и са мата таа во 
молитвите. Но, што се случило 
потоа?

СОНИШТАТА

Долго по нејзиното упоко ју-
вање, нејзините свети мошти 
чма еле во темната бездна на 
пеш терата, далеку од очите на 
Бога и на луѓето, оставени да 
ги глода невремето и ѕверот. А 
неј зиниот милозвучен и бо-
жест вен глас сè уште лунѕал 
низ пре де лот на соништата, ка-
ко ра  нета утка во ноќта, барај-
ќи ми лост за спо кој на душата:

- "Кажи им на вишенци да 
ми ги соберат коскиве оти не-
мам мир!".

Тој тревожен глас, во една 
бес сона ноќ, ја штрекна во ср-
цето рабина Марија, хрис ти јан-
ка од Белица, болежлива и со 
фа тени нозе, но со постојана 
мис ла, во себе, ако каже не ко-
му, да не ре чат, жената споу ла-
вела!

Следната вечер, пак истиот 
глас:

- "Дојди во пештерната црк-
ва над Сушица, да ми ги со бе-
реш коскиве!"

Тогаш Марија  доби чудна 
си ла и заедно со својот брат 
трг на сред мракот и густежот 
на Су  шица, да ја избави маче-
ни цата. И во тој час, додека ги 
завит ку вала моштите во бело 
асе, да ги носи во црквата во 
селото, ја облеала радост, беск-
рајна и сил на: нејзиниот чекор 
станал ле сен како од мома, а 
болната и вко ча нета става - 
небично под вижна и лесна.

Вистинско чудо!
Кога разбрале за тоа вишен-

ци, веднаш побарале да ги пре-
несат моштите во нивната црк-

ва. Но, беличани не ги да веле, 
би дејќи Спасица прво ним им 
се ја вила. Сепак, тоа  им усле а-
ло на девојките од Вишни. 
Отто гаш тие почиваат тука, во 
црк вата "Св. Атанасие".

Но, луѓето како луѓе, поч на ле 
да земаат сите по малку од че-
репот на Спасица: кој за к’смет, 
кој за здравје, за радост во ку-
ќата и така половина  од него 
бил веќе разземен. Тогаш се 
наш ла некоја жена, Љубинка од 
Ма ли Влај, мажена во Виш ни. 
Таа, бидејќи била многу по бож-
на, а и нејзиниот маж бил бо лен, 
ре шила да направи една доб ри-
на за светицата. Па така, му по-
ра чала на својот тат ко во Влаш-
ко, тамошните мајс тори, ку вен-
џии, да изра ботат среб ре на мас-
ка со ореол. Таа и денес го заш-
титува нејзиното лице, а мош ти-
те се чу ваат во дрвеното сан да-
че што таа го изра ботила кај ов-
дешните мајс тори. Мош тите на 
оваа све тица станале вис тинска 
релик ви ја, а девој ки те од Виш-
ни љубо мор но ги чу  ваат. Дента 
пред Спа совден ги пренесуваат 
во пеш терната црк   ва кај Су ши-
ца, за да но ќе ва ат со нив. Тогаш 
им се испол    нуваат сите нивни 
желби: која не ма момче, Господ 
да й да де што поскоро, на не вес-
тите да им даде рожба, а на бол-
ните здрав  је!

Ете така оваа маченица ста-
нала светица на чии мошти се 
гра бат девојките од Вишни, да 
ја  допрат нивната светост и да 
ја почув ствуваат нивната чудо т -
ворна моќ. Така со години, отка-
ко светлината зрачи на не бе-
сата и во срцата на благо чес тив-
ите луѓе што веруваат во неа. 

СВЕТОСТА НА СПАСИЦА ВИШЕНСКА


