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ÊÓËÒÓÐÀ
ТВОРЕШТВОТО НА РАДОВИ   

Моне Чивиев е роден 
во 1947 година, во 
селото Дамјан, Ра-

довишко, а сега живее во 
Радовиш. Основно учи лиш-
те завршил во село Ињево, 
ги мназија во Радовиш, а по-
тоа продолжил да се шко-
лува на Вишата зем јо делска 
школа во Струмица. Од не-
говите најрани години тој ги 
забе лежувал убавите ра бо-
ти кои природата му ги да-

Уште во најрано детство Чивиев чувствувал ис-
конска потреба да ги по сетува црквите и ма-
настирите. Веројатно, според неговите иска-
жу вања, таа желба потекнала од тоа што не-
говите родители редовно го воделе во по се-
та на овие сакрални објекти.

Својата лична афирмација како фреско сликар и 
изработувач на вредни икони ја изградил на 
за него карактеристичен начин. Речиси се-
каде во околината на Радовиш, Струмица, но 
и во поширокиот регион се на оѓаат неговите 
мајсторски изработени икони и фрески. Со 
бес пре кор ната вредна уметничка дарба тој 
се надминува и самиот себеси кога со ог-
ромна љубов го изработи целиот иконостас 
во манастирот "Свети Димитриј" во село По-
дареш.

рила на видокругот кој го 
опкру жу вал. Афинитетот на 
Чивиев бил значителен, та-
ка што та лентот кој го по се-
дувал бил само допол ни те-
лен мотив тој да почне да го 
слика сè она што се на оѓало 
околу него.

Со идеи се здобивал пре-
ку дружењето со умет ни ци-
те - сликари, меѓу кои и мно-
гумина наивци. Сè она што 
според него било инспи ра-
тивно Чивиев го забеле жу-
вал во блокот кој го ко рис-
тел при редовната на става.

Првиот цртеж го напра-
вил уште во прво одделение. 
То гаш самоиницијативно го 

на цртал мотоциклот на него-
виот одделенски раково ди-
тел Андон Чучиов, кој штом 
го забележал малото умет-
ничко "ремек дело", на сво-
јот ученик му претскажал 
уба ва и плодна уметничка 
иднина.

Уште во најраното дет-
ство Чивиев чувствувал ис-
конска потреба да ги по-
сетува црк вите и мана сти-
рите. Веро јатно, според не-
говите иска жувања, таа жел-
ба потекнала од тоа што не-
говите роди тели редовно го 
воделе во посета на овие са-
крални об јекти.

ИНСПИРАЦИЈА

"Уживав во магијата на 
тие икони и фрески, на цр-
тани и насликани во ма на-
стирите и црквите додека ги 
посетував во селата Брест, 
Погулево и Ињево. Црквата 
'Св. Атанасиј', која сè уште 
постои во селото Брест, а 
денес е во руи ни рана сос-
тојба, особено ме импре-
сионираше и ме поттикна 

да се ангажирам и да сликам 
и да изработувам фрески и 
икони", вели Моне Чивиев 
за почетоците на своето 
умет ничко творење. 

"Со библиските личности 
и со црковните велико дос-
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  ШАНЕЦОТ МОНЕ ЧИВИЕВ

тојници прв пат се сретнав 
во 1980 година. При сред-
бата со тогашниот владика 
Горазд - епархиски главен 
свеште ник на Брегалничката 
епар хија, со кого што се 
запознав благодарение на 
Благој Ма нев, инаку про-

фесор во ра довишката ги м-
назија - се пот сетува Чи виев 
- тој ми даде идеја да нап-
равам портрет на вла диката 
Горазд и да го на сликам ли-
кот на Пресвета Бо го ро ди-
ца. Откако ком плетно ги за-
вршив моите први дела кои 
целосно беа инспирирани 
од црковниот живот, отидов 
лично да му ги предадам на 
владиката Го разд. Тој беше 
воодушевен од автен тич нос-
та на изра ботените пор-
трети".

Оттогаш уметничката и 
сликарската работа Чивиев 
исклучително ја темели на 
цртањето икони на речиси 
сите светци, кои ги познава 
македонското црковно и ду-
ховно поднебје.

АФИРМАЦИЈА

"Во тие почетоци на умет-
ничко калење, кога јавноста 
сè уште не беше запозната 
со мојата уметничка дарба, 
во мојот дом дојде една по-
стара жена, која ми го рас-

кажа својот сон во кој некој 
и ре кол дека јас сум тој кој е 
пре додреден да й  нацртам 
ико на и тоа со ликот на 
Света Богородица заедно 
со Исус. Во прв мо мент бев 
изненаден и вчу доневиден 
од оваа не се којдневна и 
неочекувана посета, но се-
пак се согласив и ја изра-
ботив иконата на Света Бо-
городица со Исус, која и де-
нес се наоѓа во ма на с тирот 
'Света Бого роди ца' во село 
Ињево", вели Чи виев.

Со текот на времето, Мо-
не Чивиев својата лична 
афир  мација како фреско 
сликар и изработувач на 
вредни икони ја изградил 
на за него карактеристичен 
начин. Ре чиси секаде во 
околината на Радовиш, Стру-
мица, но и во по ши рокиот 
регион се нао ѓаат неговите 
мајсторски изра ботени ико-
ни и фрески. Повеќето од 
своите дела тој им ги по-
дарил на божјите храмови и 
на вљубениците во Божјата 
милост и вербата во Бога. 
Во сите тие божји домови, 
луѓето можат да се сретнат 
речиси со сите све тители, 
кои мештаните ги слават на 
домашните и на црковните 
слави.

Со беспрекорната вредна 
уметничка дарба, Моне Чи-
виев се надмина и самиот се-
беси кога со огромна љубов 
го изработи целиот ико-
ностас во манастирот "Све-
ти Димитриј" во село По-
дареш. Иконостасот ќе ос-
тане како сведоштво за ед-
но време, кога човекот со 
голема љу бов и верба кон 
Бога, всуш ност уметникот 
преку чет ката и бојата ус-
пеал да ги достигне небес-
ните висо чини, отсликувајќи 
ја сеоп штата љубов кон лу-
ѓето око лу себе и со един-
ствена цел - дека сè може да 

се постигне само ако се има 
љубов.

Денес Чивиев е изграден 
како достоен продолжувач 
на македонските мајстори 
на фрескосликарството и 
ико ностасот. Покрај ова, за-
слу жува да се спомне дека 
тој се занимава и со резба-
рење, односно длаборез во 

дрво.
Досега тој изработил по-

веќе од 200 дела кои веќе 
неколку пати се изложувани 
во Радовиш, по повод зна-
чајни празници и мани фе-
стации од локален карактер. 
Имено, особено задовол-
ство за Моне Чивиев прет-
ставува тоа што повеќето 
свои дела ги подарува во 
божјите до мови, манастири 
и цркви или, пак, во до мо  
вите каде што цвета Божјата 
љубов.


