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пишува:
Атанас  ЧУПОСКИ

ИСТОРИЈА

Не се знае точно кој бил 
ктитор на манастирот, но се 
претпоставува дека "Св. Јован 
Бигорски" бил изграден на 
почетокот на XI век. Преда-
нието вели дека испосникот, 
монахот Јован, ја видел ико-
ната на Свети Јован Крстител 
како лебди над изворите и 
затоа решил тука да изѕида 
ма настир во негова слава. 
Оваа животворна икона и де-
нес се чува во манастирот ка-
ко најдрагоцена реликвија. 
За нејзината чудотворна и 
исцелителска моќ зборува и 
податокот дека покрај хрис-
тијанските верници, тука на 
поклонение пред неа доаѓале 

Манастирот "Свети Јован Бигорски" со својата 
местоположба и со изгледот беспрекорно се вкло-
пува во живописната околина која го опкружува. 
Изграден е на зарамнето плато на планината Бис-
тра, од сите страни опколен со густи шуми. Од ви-
сочините се огледува во бистрите води на брзата 
река Радика, а на спротивната страна го над-
виснуваат високите врвови на Кораб, секогаш по-
криени со облаци. Патот до него води низ еден од 
најживописните кањони во Македонија, кањонот 
на немирната река Радика.

БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЈА ВО        

и доаѓаат и луѓето од окол-
ните села кои ја прифатиле 
муслиманската вера. На оваа 
икона има запис, датиран со 
годината 1020, за која се прет-
поставува дека е година на ус-
троението на манастирот по-
светен на Св. Јован Прете ча. 

ПРОЦУТ

Во подоцнежните векови 
манастирот доживеал голем 
подем и станал духовен цен-
тар на целиот Мијачки крај. 
Често пати бил даруван од по-
богатите велможи, а познато 
е дека и кралот Марко од 
Прилеп му подарил голем 
чиф лиг во околината на при-
лепското село Небрегово. Во 
1740 година, на местото на 
кое се наоѓале две помали 
црквички, почнала изград-

бата на денешната манастир-
ска црква и на конаците поз-
нати како "Горни палат". Во 
XIX век, за време на пре род-
бата, за големиот подем на 
манастирот "Св. Јован Бигор-
ски" најзаслужен бил тогаш-
ниот игумен, архимандрит Ар-
сениј. На негова покана, во 
1829 година, во манастирот 
дошле зографите Михаил Зи-
си и син му Димитриј, од гра-
дот Самарина, од Епир. Во 
следните четири години тие 
го осликале иконостасот и ја 
украсиле големата манас тир-
ска трпезарија. Подоцна зо-
графот Димитриј се замона-
шил и го добил монашкото 
име Даниил. 

ИКОНОСТАС

Во тоа време, во периодот 
од 1829 до 1833 година, оре-
вовото дрво на иконостасот 
било претворено во мону-
ментално уметничко дело по 
кое денес Бигорскиот манас-
тир е и најпознат. Филигран-
ски прецизната резба е дело 
на мијачките резбари, од-
носно копаничари, како што 
сами себе се нарекувале. Пре-
данието вели дека рез бар-
скиот занает тие го научиле 
од венецијански резбари во 
солунскиот крај, каде што 
оделе да работат како дрво-
делци, строители и зографи, а 

подоцна знаењето им го пре-
несувале на своите потомци. 
Здружени во тајфи, составени 
од мајстори, калфи и чираци, 
тие работеле во сите краеви 
на Балканскиот полуостров. 
Резбата на иконостасот на 
Бигорскиот манастир ја из ра-
ботила тајфата на Петре Фи-
липович, наречен Петре Гар-
ката, од Гари и Макарија Не-
гриев Фрчкоски од Галичник. 
Мијачките копаничари се 
особено значајни затоа што 
во резбата внесуваат еле-
менти на народната тради-
ција: мијачки носии, ора, зур-
ли и тапани. Мешањето на 
библиските и народните еле-
менти внесува голема све-

жина и оригиналност во нив-
ната резба. 

ОБНОВА

Во минатото, во манас ти-
рот "Свети Јован Претеча" 
има   ло ќелијно училиште каде 
што се учеле часослов, псал-
тир и сметање. Низ тоа учи-
лиште минале многу значајни 
луѓе од Реканскиот крај, а 
меѓу најзначајните се пре-
родбениците од XIX век, пр-
вите македонски учебникари: 
архимандрит Анатолиј Зо-
графски од Лазарополе и ар-
химандрит Партениј Зограф-
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ски од Галичник. Денес, како 
и во текот на минатите ве-
кови, манастирот го насе лу-
ваат монаси. Монашкото 
братство на чие чело е игу-
менот, архимандрит Парте-
ниј, е најзаслужно за пов тор-
ното обновување на духов-
ниот жи вот во Реканскиот 

крај во последниве десеттина 
годи ни. Обновен е и ма нас-
тирот "Св. Ѓорѓија" во блис-
кото село Рајчица, каде што 
сега живее монашко сес-
тринство. Дено виве заврши 
реконструкци јата на гостин-
ските конаци во Бигорскиот 
манастир, поз нати како "Дол-

ни палат". Тие биле опожарени 
во 1912 го дина, а со сегашното 
обно вување на конаците им 
се врати некогашниот изглед.  

ПРОСЛАВА

На манастирската слава, на 
11 септември, кога се чес-
твува споменот на Отсе ку-
вањето на чесната глава на 
славниот Пророк и Господов 
Предвесник - Свети Јован 
Крстител, многубројни пра-
вославни христијани од сите 
краеви на земјава го ис пол-
нија манастирот "Св. Јо ван Би-
горски". Со празничната Бо-
жествена литургија чино на-
чалствуваше Дебарско-ки чев-
скиот Митрополитот г. Ти мо-
теј, во сослужение на Бре гал-
ничкиот Митрополит г. Ага-
тангел, придружувани од 

свештеномонаси и свеште-
ници од нивните епархии. Во 
дворот на манастирот ар хи-
ереите извршија Водосвет. 
Според обичајот, молитвата 
на сите еднодушно се сле-
ваше со продорното вели-
колепно псалмопоение на 
овдешните монаси, по кое 
тие се надалеку познати, а 
доказ за тоа е и неодамна 
објавеното це-де под наслов 
"Пасхални песнопоенија". Ка-
ко и секогаш, на манас тир-
ската слава во чест на Свети 
Јован, меѓу илјадниците гос-
ти, христијански верници, мо-
жеа да се забележат и по се-
тители од околните маке-
донски села, кои и покрај тоа 
што сега й припаѓаат на му с-
лиманската вероисповед, се-
пак го чуваат манастирот и 
не ја забораваат преде дов-
ската вера.


