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СКОПСКО РАДИШАНИ И НЕГОВИТЕ САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ

РЕПОРТАЖА
РЕПОРТАЖА

ПЛОЧИТЕ "ДУНАВСКИ 
КОЊАНИЦИ" ОД III ВЕК 
ДОКАЗ ЗА ВЕКОВНАТА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Секое делче од оваа би-
блиска земја укажува 
на нејзиното вековно 

постоење. На ова парче зем-
ја се крстосувале важни па-
тишта, разни цивилизации и 
религии, а сè тоа влијаело 
врз културата, обичаите и врз 
духот на македонскиот на-
род. Македонија изобилува 
со природни убавини, про-
ткаени како скапоцен килим 
секаде околу нас. Секој град, 
секое село и место со себе ја 
носи својата приказна пишу-
вана со векови и прерас ка-
жувана од колено на колено. 
За некои од приказните мно-
гу пати е слушнато, но некои 
се завиткани во превезот на 
мистеријата. Тие мистичните 
се и најинтересни за читање. 
Таква приказна со години се 
плете за Радишани, место кое 

Во Радишани се наоѓаат црквите 
"Свети Николај" изградена во XVI век, 
црквата "Свети Георгиј" за која не е 
познат периодот кога била изградена 
и гордоста на жителите од ова место, 
манастирот "Свети Наум". На една од 
парцелите е пронајдена мермерна пло-
ча, за која се смета дека потекнува од 
III век, а која денес се наоѓа во Музејот 
на Град Скопје. 

се наоѓа на 10 километри од 
центарот на Скопје, и е во 
состав на Општината Бутел. 
Радишани е едно од најста-
рите предградија на глав ни-
от град. За вековната циви-
лизација на ова место го во-
рат и двете цркви, "Свети Ге-
оргиј", за која не е познат пе-
риодот кога била изградена, 
освен дека била обновена во 
1899 година, и црквата "Све-
ти Николај" изградена во XVI 
век, а реставрирана во 1980 
и 1981 година. Освен овие 

две цркви, кои со векови пр-
косат на еден рид во Ради-
шани, доказ дека токму на 
ова место постоела цивили-
зација и во III век, е про нај-
дената мермерна плоча т.н. 
"Дунавски коњаници", која од 

пред неколку години го кра-
си Музејот на Град Скопје. Во 
близина на плочите про нај-
дени се и неколку монети од 
римско време. Но, она што е 
интересно и што со години се 
прераскажува е при каз на-
та за еден староседелец кој 
кога копал земја за да пос та-
ви темели за куќата открил 

многу стари плочи. Но, пла-
шејќи се државата да не му ја 
земе парцелата на која тој ре-
шил да го изгради новиот 
дом, плочите не ги пријавил 
во Заводот за заштита на спо-
меници, туку ги искршил и ги 
фрлил. Така велат старо се-
дел ците на Радишани, кои 
раскажуваат дека на тоа мес-
то некогаш постоел манас-
тир. Уште за неколку места 
во Радишани неговите жите-
ли веруваат дека многу ве-
кови наназад постоеле об-
јекти. Но, за сè ова не сакаат 
многу да говорат од истата 
причина поради која молчел 
и староседелецот, кој градел 
но ва куќа, за да не разберат 
властите. Некои од жителите 
веруваат дека во минатото 
во Радишани постоеле дури 
седум манастири. Меѓутоа, 
ова се само шпекулативни 
податоци, кои ја прават при-
казната поинтересна. Во ис-

ториографската литература 
нема податоци за ма нас ти ри-
те кои некогаш таму пос тое-
ле. Доколку нив воопшто ги 
имало, тие веројатно би биле 
регистрирани во по ста рите 
документи и во науч ната ли-
тература.

        
КУЛТОТ НА 

ЧУДОТВОРЕЦОТ

Она за што радишанци со 
гордост зборуваат е манас-
тирот "Свети Наум", во кој се 
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наоѓаат почивалиштата на 
двај  цата архиепископи, Гав-
рил и Михаил. Манастирот 
"Свети Наум" е граден во 
трие сеттите години од ми-
натиот век, а во 1990 година 
на местото на малата трошна 
манастирска црква, по ини-
цијатива на тогашниот Архи-
епископ Г.Г. Гаврил, почнала 
изградбата на новата веле-
лепна манастирска црква на-
лик на Светиклиментовиот 
храм во центарот на Скопје.

"И така браќа христијани 
во нашиот град ќе ги имаме и 
двајцата охридски чудо твор-
ци Свети Климент и Свети 
Наум", овие зборови на Архи-
епискот Г.Г. Гаврил ги пре не-
сува отец Ацо Гиревски, про-
фесор на Православниот бо-
го словски факултет "Свети Кли-
мент Охридски" во Скоп је, во 
монографијата посве тена на 
манастирот "Свети Наум", која 
неодамна излезе од печат. 
Во монографијата посветена 
на манастирот "Свети Наум 
Охридски чудо творецот", отец 
Гиревски говори за култот 
на овој светец, кој е нај го-
лем во неговиот манастир на 
белото езеро, односно Охрид 
и Ох ридско, но тој е раширен 
и многу подалеку. Култот на 
Свети Наум постои и во 
Скопје. 

"Зборот култ според сво-
јата природа и содржина ја 
пројавува верата, односно 
вистината на која почива и 
на која й служи. Тогаш, може 
да се зборува за култ, затоа 
што под култ се подразбира 
богослужение", пишува отец 
Гиревски. 

Тој во моногра фи јата се ос-
врнува на животот и на де-
лото на чудотворецот. Свети 
Наум му припаѓа на оној пе-
риод од историјата на хрис-
тијанската црква во Ма ке до-
нија, кој одиграл битна улога 
во распростра нува ње то на 
православната вера ме ѓу на-
родите на Балканот. Тој е уче-
ник и следбеник на пр во учи-
телите Свети Кирил и Мето-
диј, црковен и културен деец, 
средноцрковен писа тел, а й 
припаѓал на групата свети-
тели Седмочисленици. Учес-
твувал во Моравската мисија 
и патувал во Рим каде се 
прославил со чудотвор ство 
и голема ученост, а поз на-
вал и неколку јазици. По вра-
ќањето во Рим, во 893 го ди-
на, кога Свети Климент бил 
поставен за епископ на Ве-
лика, го зазел неговото учи-
телско место во охрид скиот 
крај и ја продолжил не говата 
мисионерска и просве тител-
ска дејност. На Охрид ското 

Езеро основал манас тир кој 
им го посветил на Св. архан-
гели Михаил и Гаврил, и таму 
ги минал последните години 
од животот. Подоцна, истиот 
манастирот народот го на-
ре кол "Св. Наум". Овој све-

тец остана во споменот на 
народот, пред сè, во ши ре-
њето на христијанската ве ра, 
но и со неговата просве ти-
телска дејност, запомнет ка   -

ко чудотворец, со исцели тел-
ска моќ да лекува болни и за 
време на животот и по смртта.    

ПОВРЗАНОСТА НА 
СВЕТИ ЈОВАН И СВЕТИ 

НАУМ

Во монографијата посве-
тена на манастирот "Свети 
Наум", отецот Гиревски от-
крива еден интересен по да-
ток за поврзаноста на овој 
манастир со црквата "Свети 

ти Јован" во Капиштец. 
"Со оглед на тоа дека од 

1985 до 1992 година ја истра-
жував историјата за манас-
тирот 'Свети Јован' во Капиш-
тец и за тоа напишав моно-
графија, ми требаше само да 
ги споредам нештата како, 
на пример, времето, мате ри-
јалот, луѓето, култот и фрес-
коживописот. Каква случај-
ност, Господ Бог ме поттикна 
да ги истражувам двата ма-
нас тира: 'Свети Јован' во Ка-
пиштец и 'Свети Наум' во 
Радишани. Сознанието е де-
ка и двата манастира се гра-
дени во исто време, можеби 
од истите мајстори, со ед-
наква форма и ист материјал. 
Заеднички им бил и зографот 
Димитрие Андонов Папра-
дишки, кого го молеле во 
неговата длабока старост да 
ги зографиса и двата манас-
тира, да ги комплетира ико-

Јован" во скопската населба 
Капиштец. 

Манастирот "Свети Наум" 
е изграден на иницијатива на 
Борис и Денко, лимари од 
Скопје по потекло од Кума-
ново. Тие во 1937 година пр-
во поставиле крст на лока-
цијата, а во 1938 година из-
градиле манастир со скром-
ни димензии и во форма на 
куќа од камен и малтер, која 
на исток завршува со полу-
круг - апсида, еднаков на 
пора нешниот манастир "Све-

ностасите и да наслика не-
колку подвижни ликови. Она 
што е различно за двата ма-
настира се двете еснафски - 
занаетчиски групи. Тие во 
Капиштец се скопјани, по по-
текло тетовци, а тие во Ра-
дишани се скопјани, по по-
текло од Куманово", вели 
отец Гиревски во моногра-
фијата.

Приходот од продажбата 
на монографијата, која нас-
коро треба да се промовира, 
тој ќе му го подари на ма нас-

ЦРКВА "СВЕТИ ГЕОРГИЈ" - РАДИШАНИЦРКВА "СВЕТИ ГЕОРГИЈ" - РАДИШАНИ
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РАСТОТ НА РАДИШАНИ 
 
Во 80-тите години од минатиот век почна да се 

гради населбата Радишани, а од ден на ден ова место 
сè повеќе и повеќе расте. На третиот влез во населбата, 
на еден од ридовите, последниве неколку години ник-
наа огромни куќи, кои по својот габарит и архитектура 
потсетуваат и личат на вилите на Водно. Старо се дел-
ците се гордеат со нивното родно место, едно од нај-
старите предградија на Скопје.

Радишани е само еден сегмент од приказната на 
Скопје, која својот заплет го почнала пред две илјади 
години. Најстари историски податоци за градот ни ос-
тавил старогрчкиот географ Птоломеј во третиот век 
пред н.е. Во неговиот летопис стои: "Градот Скупи ле-
жи на устието на реката Лепенец во реката Вардар". 
Многу податоци говорат дека најстар дел од градот е 
сместен на левата страна на реката Вардар. Уште мно-
гу треба да се копа и да се истражува за да се ком пле-
тира приказната за овој град, за неговите најстари 
предградија, меѓу кои е и Радишани. Кој знае уште 
колку плочи лежат под земјата и чекаат еден ден да се 
појават за да кажат кој ги направил, да ни ја соопштат 
симболиката и да ни шепнат за луѓето кои некогаш 
живееле и кои, исто како и ние, биле само гости во 
одреден момент од вечноста токму на ова место на 
планетата Земја.      

тирот за негово доизгра ду-
вање и украсување.

Постарите староседелци 
во Радишани сигурно се се-
ќаваат дека во манастирот 
некогаш постоел монашки 
живот. Се сеќаваат на мона-
хињите Деспина и Наталија и 
на игуменот Андреј Бајшан-
ски, кои служеле во манас-
тирот "Свети Наум". Мона хи-
њата Деспина починала на 
85-годишна возраст и е по-
гребана во манастирскиот 
двор во 1973 година. Во ма-
настирскиот двор е погребан 
и игуменот Андреј. Нивните 
гробови во дворот на манас-

тирот останаа да сведочат за 
едно минато време кога пос-
тоела малата трошна ма нaс-
тирска црква и кога на То-
мина недела и на Крстовден 
староседелците од Ради ша-
ни, по литургијата се соби-
рале на ручек во дворот на 
црквата и го празнувале 
празникот со песни, зурли и 
тапани. Децата најмногу се 
веселеле на тезгите (т.н. ма-

настирче), на кои можеле да 
си купат разни предмети. 

И на овој 3 јули 2006 го-
дина, на празникот на Св. 
Наум чудотворецот, беа пос-
тавени тезгите. За разлика од 
порано, од пред неколку го-
дини тие се наоѓаат пред 
портите на дворот на ново-
изградениот храм. Новото 
време и учењето на право-
славието ги отстрани и сви-
рачите. На празникот на Све-
ти Наум, на 3 јули, во ма нас-
тирот во Радишани литургија 
служеше Архиепископот Г.Г. 
Стефан, заедно со двајцата 
нови свештеници од манас-
тирот "Свети Наум". На ли-
тургијата присуствуваа го-
лем број верници, не само 
староседелците туку и но во-
доселените радишанци.

Но, не се само радишанци 
тие кои доаѓаат во овој ма-
настирот за да го почув ству-
ваат душевниот мир. Доаѓаат 
и граѓани од разни делови 
на Скопје, кои веруваат во 
исцелителната моќ на извор-
ските води посветени на Све-
та Петка, Света Недела и Руса 
Среда.  
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