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Пишува: Милева ЛАЗОВА

Истражената површина со 
откопаниот камен материјал 
јасно го потврдува 
кажувањето на месното 
население за постоење на 
црква ("Св. Богородица") во 
"старо време".

Географски гледано 
објектот - црквата била 
изградена со ориентација 
исток-запад, што ја 
потврдува и 
местоположбата на 
ископаниот камен 
материјал. ИЗГРАДИЛ ЛИ С   ВЕТИ ГАВРИЛ ИЗГРАДИЛ ЛИ С 

ЦРКВА ЗА О  СИЧАНИ!?ЦРКВА ЗА О 
Според Програмата за изведување 

археолошко-конзерваторски и с-
тражувања на локалитетот "Црна 

Спила" (Св. Богородица) - село Осиче, 
Општина Крива Паланка, од Нацио нал-
ниот конзерваторски центар - Скопје, 
под раководство на архитектот Андреја 
Јовановски, конзерватор советник, из-
вр шени се предвидените сондажни ис-
тра жувања. Досега е истражена повр-
шина со димензии околу 100 метри квад-
ратни и отворени се три поеди нечни 
сонди.

При ископувањата на површината и 
на сондите пронајден е камен материјал 
со делумно обработени и необработени 
површини.

Со истражувачките работи на лока-
литетот "Црна Спила" е констатирано 
постоење на објект од постаро време. 
Димензиите на објектот биле - широ чи-
на околу 5 метри и должина 10-12 мет-
ри. Објектот бил изграден од камен ма-
теријал - поголеми камени блокови. Ка-
менот бил клесан - обработуван за вгра-
дување на фасадните површини и необ-
работуван за вградување во внатреш-
носта на ѕидовите.

Душко Георгиевски, чие потекло е од 
село Осиче, доставил основни податоци 
до НКЦ во Скопје, со што биле отпоч-
нати истражувањата. Се претпоставува 
дека станува збор за верски објект, мес то 
на кое и денес жителите од селото доа-
ѓаат во време на верските празници.

"Со лично инсистирање и со финан-
сирање од страна на Георгиевски, поч-
навме со истражувачки работи. Се ра-
ботеше десеттина дена, при што про-
најдовме остатоци од ѕидови, кои јасно 
укажуваат дека тука постоел објект. Мо-
жеби тоа била еднокорабна градба, за 
што немаме прецизни докази. По ка жу-

Поведен од моќта и од вер ба-
та кон Бога, Душко Геор ги ев-
ски, родум од село Осиче, Кри-
вопаланечко, не се сми рил до-
дека своето тврдење дека во 
неговото село пос тоела црква 
"Света Бого ро дица", која ја из-
гра дил лич но Свети Гаврил Лес-
новски, не го пренел пред струч-
ните лица од На ционалниот 
кон  зер ва торски центар во Скоп-
је. Денес таа веќе не постои, 
откриен е само камен ма те ри-
јал, кој потврдува дека постоел 
некаков објект. Но, Геор ги ев-
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ИЗГРАДИЛ ЛИ С   ВЕТИ ГАВРИЛ ВЕТИ ГАВРИЛ 
ЦРКВА ЗА О  СИЧАНИ!?СИЧАНИ!?

вањата на најстарите луѓе овде имало 
верски објект кој е урнат, а наводно да-
тира од многу старо време, веројатно 
од османлискиот период, но сепак од 
стручен аспект ништо не може да се 
каже сè додека не се доистражи. Со 
натамошните истражувања би требало 
да се дојде до некои сознанија, но сега-
засега ова се само претпоставки", об-
јасни архитектот Јовановски.

Георгиевски вели дека тоа е црквата 
"Света Богородица", која ја изградил 
Свети Гаврил Лесновски. Меѓутоа, од 
друга страна, пак, архитектот Јованов-
ски малку скептично гледа на ова твр-
дење затоа што како добар познавач на 
Лесновскиот манастир, каде што живе-
ел Свети Гаврил Лесновски, не постои 
таков податок.

"Имам работено на конзервацијата 
на Лесновскиот манастир, каде не сум 
сретнал податоци за некаков објект во 
околината на Крива Паланка, конкретно 
во село Осиче. Тоа се на род ни верувања, 
зборувања, но додека не се докаже на-
шата работа ние не може ме ништо да 
тврдиме. Треба време да се утврди, но 
засега остануваме само на тоа 'можеби'. 
За жал, големи коли чества обработен 
камен е однесен од локалитетот. Тој се 
користел на по блис ките и на пода леч-

ните ниви за лична употреба од стра-
на на нивните сопс твеници. Каменот 
на нивите е вградуван како 'сува ѕи-
дарија' на помали или на поголеми 
ѕидни површини. Од лока ли тетот се 
земал само добро обработуван камен, 
бидејќи тој можел лесно да се вгра-
дува при ѕидањето на начинот 'сува 
ѕидарија'".

Добиените податоци од теренот, со 
нивна обработка и стручна анализа, ќе 
овозможат да се изработи проект за 
реконструкција на црквата "Св. Бого ро-
дица" на локалитетот "Црна Спила" во 
село Осиче, Општина Крива Паланка. 
Самите жители сакаат да формираат цр-
ковен одбор, кој ќе се грижи за при-
бирање средства за истражувачките ра-
боти, а потоа и за реконструкција на 
самата црква.

ПРЕТПОС ТАВКИ И ИС ТРАЖ УВАЊА      ВО СЕ ЛО ОСИЧЕ, КРИВА ПА ЛАНК А ВО СЕ ЛО ОСИЧЕ, КРИВА ПА ЛАНК А

ски тука не запира, односно со жителите на Осиче сака 
на тоа место пов торно да се изгради тој верски објект. 

"Ретко кој знае дека Осиче е родното место на Гав рил. 
Тука тој изградил црква именувана како 'Мала Бого ро-
дица', во чиј круг имало девет извори. Местото духовно 
е пребогато, а водата е лековита. Има некол ку примери: 
кога едно дете се замило со водата про говорило, нерот-
киња родила, момче проодело... Со самото качување  
на локалитетот секој може да почувствува ду ховен мир 
кој опушта и релаксира, така што има жел ба да остане 
што е можно повеќе. Верувам во моќта и во светоста на 
тоа место и затоа сакам еден ден повторно тука да има 
црква, кај која, не само јас туку и многу други луѓе, ќе 
доаѓаат да им се воодушевуваат на местото и на вер-
скиот храм", вели Душко Георгиевски.


