
В. АНТИЌ

ОД ХАГИОГРАФИЈАТА НА ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

Mery популарните пустяножители и испосници во Македонија 
го ерекаваме и имело на Јоаким Осоговски. Неговото житие ни от- 
крива многу интересни моменти од животниот пат и дејноста, како 
и моменти од носебна важност во врска со истоимениот манастир и 
областа околу Крива Палашса. Осоговскиот манастир низ вековите 
станува важен културен центар и средиште на дисменоста.

Според вестите од неговото житие манастирот го иодигнал
р X X

свештеникот Теодор од село „Ослшдол'Ь*' во страна Окчеполскк1и.п1) за 
времето на византискиот император Манојло Комнен (1143—1180 го
дина). Toj го основал манастирот на местото т.н. Сарандапор на пла-

м
штата Осогово, „ А  ко слышала w п^повн'к щ и  Ълмкглн. т о  въ тш л т с А  

изволи а  ш оу  постничьское и равнолгРлыюЕ житче ш д ш ш тк  тогда же и сь 
лшитвллш стго χ ο τ ΐ вьдво^итй а  и иночьствовати на лтЬсте т Ф* 2)·“  Свеш 
теникот Теодор, откако останал вдовец, се замонашил и основал ма
настир Сарандаиор посветен, како што видовме, на испосникот Јоа- 
кнм Осоговски, во непосредна близина на денешниот манастир Joa- 
ким Осоговски.20

Во историските хроники манастирот првпат се епомеыува во 
врска со посетата на бугарскиот дар Калојан (1196—1207).3) Во Кар- 
ловачкиот родослов од 1503 година се наоѓа веста дека манастирот

0 Йордан Иванов: Български старини из Македония, София 1970, 410. (Јоаким 
Осоговски му се јавил на сон на свештеникот Теодор и му кажал каде се наоѓала не
го вата пештера, на кое место Теодор подигнал манастир. Види: Д. Цухлев, История 
на българската църква, т. X, София 1910, 571.) Јоаким се среќава честопати како Са~ 
рандапорски и како Осоговски. Првиот назив го добил според местото Сарандапор, 
каде што дошол да пустиникува, додека вториот —  според Осоговските Планини, 
каде што исто така пустиникувал. Сарандапор се наоѓа во овие планини.

2) Йордан Иванов.. . ,  410. Свештеникот Теодор no замонашувањето го добил 
името Теофан. Денес не се наоѓаат траги од првобитниот манастир, но е под Игнат 
манастир со манастирска црква од поново време.

2а) А . Николовски,.. . 64.
3) А . Николовски, Д, Ќорнаков и К. Балабанов: С-поменици на културата во 

CP Македонија, Скопје 1961, 64,
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Сараидапор го подигнал српсккот-цар Милутин. Повеќето истражу- 
вачи на историјатот на манастирот сметаат дека овој податок ce од- 
несува на некоја поголема поправка, зашто манастирот можел да биде 
разурнат од некоја карпа или од земјотрес. Душаниќ, кој му посве
тил една студија на манастирот, истакнува дека ,,Немањићи су ca 
Осотовом одржавали извесне везе и водили о њему бригу и стара- 
ње“ 4) — што се гледа од непосредната посета на манастирот од страна 
на Стеван Дечански во 1330-та година. Неговата посета на манасти- 
рите Јоаким Осоговски и Свети Торге во Старо Нагоричани, во текст 
на еден марш, покажува колку биле популарни овие два манастира. 
Стеван Дачански му се молел на Јоакима Осоговски за победа во 
врска со борбите во Велбужд со бугарскиот цар Шишман.

Манастирот го посетил во 1463-та година турскиот султан Мех- 
мед II по враќањето од успешниот поход од Босна. Во Сараевскиот 
музеј се наоѓа една хроника, во која манастирот Сарандапор се спо- 
менува двапати, порадя што и К. Трухељка смета дека ракописот на- 
станал во Осогово; „Жъ а. сцша прими цръ мдхжедбегь въсоу восн8 и до
ходи ογ маиастирк сараыдапорк на кривой р'Ьц'Ь и кралга воскикскога оухвати и 
закла“ .5)

По оваа посета Осоговскиот манастир доживува кризи. Во 1478 
годика калуѓерите побарале матери] ал на помош од Дубровничката 
република. Со одлука на Consilium rogatorum братството од манасти
рот добило 50 пердери.

Во манастирот биле препишувани важни ракописи и житија што 
зборува за активноста на ово] центар во Осоговскиот крај. Во мана
стирот Лепавина кај Осек се наоѓа ракопис, житието на Григоријепи- 
скоп Омиритски, препис од еромонахот Онуфриј извршен во Саран- 
дапорскиот манастир.

Низ вековите манастирот бил повеќе пати доградуван.6) Во 1586 
година пострадал од земјотрес за што била побарана помош од Мо
сква. Во XVIX-OT век овој центар доживува расдут. Турскиот истори- 
чар и патописец Евлија Челебија, кој ги обиколил Кривопаланеч- 
ките месности во 1661 година, забележал дека Осоговскиот манастир 
бил голем, стар и расцутен, полн со постели подготвекй за гостите, 
дочекувани со големи почести.

Во 1686 година Сарандапорскиот манастир го посетил српскиот цр- 
ковен главатар Арсение III Чарноевиќ кој бил восхитен од убавината 
и богатството на манастирот. На 21 февруари 1686 година на крајот 
од едно ракописно евангелие запишал дека во манастирот затекнал; 
47 сребрени кандила, 20 позлатени, 7 чаши, една чаша на Гурѓе 
Црноевик, два путира, 4 евангелија, 47 крстови, 109 сребрени лажи- 
чиња и тн.7 *)

4) Свет. Ст. Душанић: Јоакнм Оеоговски-Сарандаиорски и његов манастир,
Хришћанско дело, Скотье 1941, св. 1, г. V II, 26— 38, 27.

б) Свет. Ст. Душанић,. . .  28.
6) Свет. Ст. Душанић,... 29.
7) ЗЪ. Стојановић: Стари српски записи и натписи, Ср. Карловци, 1923, кн.

IV  202, 203, бр. 7125. Види прилог бр. 1. '

228



Веке во среднната на XVIII век манастират опустел. Ова ми- 
слетье на Јордан Иванов го побнва Душаниќ кој смета дека манасти- 
рот запустел уште кон крајот на XVII век.8)

Денешната соборна црква во манастирот со 12 куполн била по» 
дмгната во периодот од 1847-51. Владимир Петковик истакнува дека 
црквата била доградена 1851 година.9) За овој нотфат биле заинтере- 
сирани еснафите од Крива Паданка. Внатрешноста на црквата ja зо- 
графисале Аврам Дичов, Димитрие Андонов Папрадишки.10) Истовре- 
мено била обиовена и старата манастирсха еднокуполна црква Света 
Богородица, веројатно, подишата во XVI-XVII век,11) мошне интерес» 
на по својата архитектура.

Осоговскиот крај до крајот на X II век ja признавал власта на 
Византија. Кон крајот на истнот век оваа облает потпаднада под 
Стеван Немаььа, до дека бугарскиот цар Калојан веке во 1204 година 
успеал да ja преземе оваа облает. Во 1247 г. по ново потпаѓа под Ви
зантия, cè до 1282 година кога ќе биде заземена од Милутин. Со 
неа ќе владеат Стеван Дечански, цар Душаи, властелите Дејан и Оли» 
вер, до конечното потпаѓање иод Турците во XV век.

Во својата студија за манастирот Душаниќ дава корисна хроно» 
логија на сите старенгани на осоговското братство, од основањето до 
1941 година кога управува арх. Алексеј Јовановиќ.12)

Haj старата служба за Јоаким Осоговски потекнува од X III век. 
За неа посебно говорат во своите трудови Јордан Иванов,13) В. Мар» 
ковик14), како и други истражувачи. Оваа најстара иегова служба е 
сочувана во минејот за месец јули и август во Софмската народна

^ е
библиотека под бр. 113. Службата е под 16 август; агоу. ri. ванне оук-

д ч '
сна ΗΐΐΐΕΓΟ io ха и ашика Допои и да, и прФподвыаго шца Киакилм Варанда- 

поргкааго. Ј. Иванов објавил само три стихири од оваа служба.15) Спо- 
ред оваа служба, Леонтије Павлович, во својот дисертационен труд, 
заклучува дека Јоаким бил киновојски монах, а не анахорет.16)

Една ракописна служба се еаоѓа пак во Софмската народна би
блиотека под бр. 112. Минејот во кој се наоѓа оваа служба покажува 
српска рецензија и потекло од XVI век.17) Друга Јоакимова служба со

 ̂ ^ е 
наело в ; /йца авгоуста, г\ еже <Ь Юдеса принесете tiro оув̂ с̂а и стго лиикл

8) Свет. Ст. Душанић, . . .  32.
9) В. Петковић: Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, 

Бгд. 1950, 292— 293, 293. Смета дека манастирот постоел уште во X I  век.
10) Ј о а к и м  О с о ю в с к щ  Е н ц и к л оп е д и ја  Л и к о в н и х  у м је т н о ст и , З а гр еб , 1944, 85. 
п) А. Николовски,. . .  65.
12) Свет. Ст. Душанић,. . . 36— 38.
13) Й. Иванов,. . .  404.
11) В. Марковић: Православно монаштво и манастири, Ср. Карловци, 1920, 30.
1б) Й. Иванов,. . . 404— 405.
16) ЈТеонтије Павловић: Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево

1965.
17) Б. Цонев, Огшс.,. София 1910, 106.

229



д
ДиФлшда п гфпосиаго щ>\ 1одк!аш  Оа^ндапо^скагосс ce наоѓа во „Герман
ски сборникъ отъ служби и жития на ев. Јоана Рклеки и на ев. Иоа
кима Осоговски“ во Црковниот исторкско-археолошки музеј при Св. 
Синод во Софија. Пода ходи во врска со оваа служба нас гаме кај Ив. 
Гошев.18)

Во еден ракописен зборник Таврило Стсфановиќ внесол тропар 
и кондак за Јоаким Осоговски.19)

Житието на Јоаким Сарандапорски е познато по најстариот пре
ние од XV век кој? според известувањата на Ј. Иванов, се наогал во 
Синодалиата библиотека во Софија.20) Еден ракопис од XV-XVI век 
во прение од Владислав Граматик под бр. 21 се наогал во Народната 
библиотека во Белград до 1941 годика, кога и изгорел.21)

Според белградскнот препис ерпека редакција од XVI-XVÏÏ век 
житието го објавил Ламански,22) потоа Ст. Новаковиќ.23) Истиот текст 
го среќаваме и кај Ј. Иванов.24) Иванов споменува и друг прение на 
житието направен од Теодосиј Левков во 1789 година во Хилендар.25)

Мошне интересен текст објавил Д. Маринов, според еден рако
пис од Скопската митрополија. Текстот го провел на иовобугарски 
јазик.26) Јордан Иванов соопштува уште за еден прение на житието 
што го видел во книгата на Најден Геров.27)

* *

Во понапред споменатиот „Германски сборник“ , покрај службата 
за Ј. Осоговски, се иаоѓа и неговото житие.28)

Куси податоди за животот на Јоаким Осоговски, кои главно се 
базираат врз основа на неговото опширно житие, наоѓаме во месецо- 
словите од разните векови, како и во другите ракописни црковни тек- 
стови. Него го споменува и словенската редакција на прологот на

18) Ив. Гошев: Стари записки и надписи, Годишник на Софийския университет, 
Богословски факулет, София 1936— 1937, X IV, 26 и 27.

1Э) Л . Павловић,. .  о 28.
Љ . Стојановић: Каталог рукописа, 1901, 20, бр. 31.
20) Й. Иванов,. .  405.
21) Л . Павловић,. . .  ф. 9.
22) В. Ламанский: О славянских рукописях в Белград^, Загре&Ь и B in i, Записки 

Имп. акад. наук, т. V IÜ , СПб. 1864, 123— 138.
23) Ст. Новаковић: Гласник српског ученог друштва, 1867, XX II, 242— 264.
24) Й. И ван ов ,... 405— 418.
26)  Й. Иванов,. . .  270.
2G) Д. Маринов: Служба преподобнагу/ отца Haïuerw \уаюма OcoroBcicarw, 

СрКдец 1900, 41— 54.
27) Й. Иванов,. . .  405. Старешината на Осоговскиот манастир Кесарије Ркстић 

го издал Јоакимовото житие и еден кондак во 1912 година. Види. Л. Павловић,... 30.
28) Ив. Г ош ев ,... 26.
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Константин Мокисијски, за кого мошне тщтересни известувања дал
В. Мошии.29) Јоаким Осоговски с застапен и во Полниот месецослов 
од арх. Сергиј.30)

Во еден месецослов со натпис: „Посл'кдовашб съшраша въсел'Ьтнл- 
го“ , кој се наоѓа со Псалтир последователен., со потекло од XYI век 
српска редакција се наогаат тропар и кондак за Јоаким Осоговски. 
Овој ракопис е опншан од Цонев.31) Во ракописите од БАН Кодов 
опишува пак српска редакција на Месецослов, со потекло од XVI 
век во кого се наогаат тропар и кондак за Осоговски. (Според кусите 
описи не можев да утврдам дали стану ва збор за ист текст).32)

Еден славослов од ракопис со потекло од XVII век го споме- 
нува Јоаким Осоговски. Ракопнсот покажува српска редакција.33) Во 
Требникот и Месецословот од 1737 година (српска редакција), меѓу 
пофалбите на светците, се сдоменува и Јоаким Сарандапорски.34) По- 
фалба за Јоаким Сарандапорски среќаваме и во еден Требник од 
XVIII век, црковнословенска редаација.35)

Точното време кога жидеел Јоаким Осоговски по исдитувањата 
на Леонтнје Павловиќ, не е утврдено.36) Јордан Иванов37), според вес
елите од Жптието, смета дека живеел кон крајот на X I век или гю- 
четокот на XII, додека Цухлев јасно истакнува: „Юаким Осоговски е 
бил съвр£менен подвижник на св. Гаврила Жсновски, както това от
части говори и по рано цитираният синаксар от 1340 година“ .38)

Неговото место на раѓање не е познато, а за тоа не дава ника- 
кви податоци ни неговото житие. Во послед но во е нагласено: Фк же

м д
С ТЫ И ΓΙ̂ ΠΟΒΗΪΗ Фцк Нет К IcOđK Y nWKÊ CE H rH d T ÏIO  Егоыоснол^. ОуСТрЪ/ИИВ U  rzlKO 

г д
звезд а  /11HWCB"kT/fdd W 3âUâ Kli вьстокш. ПРИХОДИТЬ КЪ CTÇdNH rWÇKI поустинк! 
(ЭсоговшУ.39) Првата вечер стигнал во местото Градец, во близината 
на Крива Паланка.40) Таму ja посетил црквата и месниот болјарин

29) В . М о ш и п -С л а в е н ск а  р е д а к ц и ја  ироло 'ш  К о н ст а н т и н а  MomcujcKOi у с е је т л о ст и  
визой тис к о -сл а в е н ск и х  о д н о с а  X 1 Î — X I I I  ви јека . З б о р н и к  Х и ст о р и ск о Г  и н ст и т у т а  
ју ш сл а в е н ск е  а к а дем и је , вол . 2, З а гр еб  1952, 43.

30) Архим. Сергий: Полный месяцослов Востока, Москва 1875, ΙΙ/Ι, 215.
31) Б. Цонев, Опис.. .  София 1910, 8— 9, и Ив. Гош ев,. . .  10— 11.

д
32) Хр. Кодов: Опис на слав, ръкописи в библ. на БАН , Соф. 1969—  ,,Вь тьже

w д н
днъ (16 авг.) прпнаго \уца н а .. . и\угакимъ сарадапорьскаго” . Правописот едноеров.

33) Б. Цонев, Опис,. . . Соф. 1910, 243.
34) Б. Цонев: О п и с ,... Соф. 1923, 141.
Зб) Б. Цонев: Опис,. . .  Соф. 1923, 143. Од Крива Паланка потекнува и еден ака- 

тист на богородица од првата половина на X IX  век. Вид и: В. Мошин: Словенски ра- 
копией во Македонија, Скопје 1971, 161— 162.

36) Л . Павловић,. . .  28.
37) Й. Иванов, . . . 4040.
38) Цухлев,. .  . 569.
39) Й. Иванов,... .  407.
40) Селото Градец се наоѓа на десниот брег на Крива Река на планината Модра 

Глава. Во него се наогаат остатоци од стар град. Види: Цухлев,. . .  569, ф. 4.
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кој го упатил Јоакима „при јФцФ глёлгки Скоупнце. съ nfeot kv тчшош-
X K  X

H kl ΠΟΤΟ coyijin. УЖЕ 0KH4Nrîï 30В*ћт CE n$M3BdHÏEdlli KdBHHb димь“ , бидејќи 
патникот го помолил да му пока же некое место каде што ќе може 
мирно да пустиникува.

Во посоченото место нмало една скриена пештера каде што живеел 
осамотено Јоаким, но подоцна нашол друга пештера многу поскриена 
и непоэната од луѓето. Таму лостојано се молел, бдеел и плачел. Во 
длабока старост Јоаким го пронашле случајно двајца ловци, кои не 
успеале ништо да уловат. На другиот ден Јоаким им покажал каде 
треба да ловат. Toj ден ловдите уловиле најмногу животни. Од бла~ 
годарност се вратиле кај старецот и му ja понудиле еленската кожа 
за опинци, но Јоаким ja одбил. Побарал само да го посетуваат од- 
време навреме. Чудото со ловдите, всушност, е и единствено чудо на 
Јоакима што го направил низ животот,

д
,Д1е лишу OVIÎKV BfrädlENH П̂ ФшкШОу. ПАШ Ч/lKd WHd П̂ ИДОСТД КК П̂КНО- 

^ д
КН0Л\8 ВНД*ЬТИ ГО, И ЕЛВЕН1Е )(0ΤΪψΕ W НИГО ΠφΪΕΤΗ. WB̂ 'feTOllJE ЕГО nÿ'blUhllId W

X м
здешны кь в'кчшй οβκιτΦλιθ, и 3E/»w киста вк скрьви и ПБчааи w п^ставлкши 
его“ .41) Ловдите низ целиот живот носеле свеќи на неговиот гроб, а по 
нивната смрт гробот на Јоаким останал непознат за другите луге.

Изминале повеќе години, според некой житија точно 50 годн
ый42) гробот не бил пронајден, cè до неговото откривање од страна 
на самиот Јоаким. За време на византискиот дар Манојло (1143-1180) 
бил о б но вен култот кон Осоговски. Свештиникот Теодор од Осмир- 
Дол43) слушал за подвизите на Зоаким во Осоговските Планини и са
миот добил желба да пустиникува во истото она место каде што живеел 
Јоаким, т.е. во Сарандапор каде што слушал за пустивикот Осогов
ски. Монашкото име на Теодор било Теофан. Нему му се јавил на 
сон Јоаким Сарандапорски: „Отыи же пристоупивк кк шелюу, зналшпЕЛ!к

^ м м д
KÇTNkl 3NaaiEN0BaBk ЕГО ВЪЗк НС Г1Л30\*Хк1 СВОЕ СкСОу МЛЛк KIKO ПОЗЛДфЕИк N Nd- 
ЧЕТк ογ/иивлти ρογψ СВ06Е. и П0Л1Л30ВЛТИ Елюу главоу И ПО ЛИЦ0\' И ПО $ογκ2. 
ТДКОЖДЕ И ПрЪСИ И БЛВИВк ЕГО £ЕКк Г ,эИдШ ЧЕДО Ск MHÇW ВЖ1ЕЮ БЛГЛТШ Х$ШЙС£.
По овој настан Теофан се населил во споменатото место, каде што 
станал прв игумен. Била подигната црква во чест на Јоаким Осогов
ски. Теофан не го знаел Јоакимовиот гроб. По долго молење гробот 
самиот му се открил со подигање на земјата откаде се раширило 
„л1Г90влгооухаши цв'кти различии/5. Теофан не се осмелувал да ги пренесе 
мошгите, но на сон му се јавил пак светиот: Оъ вксакй поткфан'|Ем дб>

X
ИТк ТИ ИЗ̂ Тк! ЛПУфИ Л№ W ГрОКЛ, ПОНИЖЕ Ц$1?д ВЕЛЙ ЛЩКCÙ ПРЕЖДЕ 0СЛ1И агкт

41) Й. Иванов,. . .  409.
42) Ц ухлев,. .  . 570.
43) Во Хилендарскиот и Скопскиот препис стой: смЬвь долъ, а во другите пре

писи: Осмердолъ, Осмидоль. Види: Љ . Стојановић.. . .  Гласник,.. XX II.
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п^ктш/шш am κδ.ίί44) Светиот му покажал и од кое дрво да го на»
?

прават неговиот ,к\т\“ На Теофан му помогнале браќата. Моштите 
на светиот биле свечено пренесени со пеење и славење во новоподи- 
гнатата црква носветена на Јоаким. Таму се случувале разновидни чу= 
деса кои ги предизвикувале и извршувале светите мошти.

Болјаринот од тоа место се налутил кога дознал дека калугерот 
ги пренесол светите мошти самоволно во неговиот круг на владење. 
Теофан му објаснил дека светиот тоа го барал од него. Kora болја- 
ринот се враќал дома коњот го фрлил на земја и му се скршиле двеге 
дозе. Светиот Јоаким му се јавил на сон на еден од слугите негови 
и му рекол да принесе некој подарок во манастирот и ќе оздраве. По 
извршувањето на реченото господарот оздравел.

Во друг случај Јоаким му се јавил на сон на игуменот и му ка- 
жал дека „гшкщук“ од манастирот го крадел црковното злато и го 
закопал во гумното. На другиот ден игуменот го натерал еклисијар- 
хот да копа на означеното место и го нашле златото.

Повторно му се јавил Осоговски на сон на игуменот и му рекол 
дека многу манастири и цркви ќе опустат под наездата на Агареиите, 
но неговиот манастир и неговите мошти ќе останат на истото место.

Јоаким Осоговски, според житието, бдеел над браќата од мана
стирот. Еднаш еден свештеник, по расправата со својот колега над- 
нал во еден длабок дол. Браќата го извадиле неповреден.

Светиот често му се јавувал на сон на игуменот. Една ноќ му 
кажал дека неговите калуѓери за време на постот јадат озошје за што 
игуменот ги казнил браќата.

Житието го изнесува случајот на еден од браќата кој го напуштил. 
патот што го посочил светиот. Целиот бил исполнет со злоба и завр- 
шува трагично, фрлајќи се во бездната.

Во него го среќаваме и случајот со w  Е ел и а  г $ л  и /и е н е

Л^сеже“ . Toj се осмелил да украде од светите мошти поради што све- 
тиот сакал да го казни, но сепак се смилувал. Му се јавил на сон, 
јавувајќи му дека гревот му е опростен.

Крајот на житието ги изнесува зборовите на пишувачот на ис
тото кој објаснува дека толку успеал да дознае и запише за чудата 
што ги правел .Таким Осоговски и по смртта.

И за Зоакимовите после дни денови постојат повеќе мнслења. 
Според lop/iaH Иванов, кој ги споредувал верзиите на Јоакимовите 
житија, Осоговски му се јавил на сон на Теофан и му рекол дека ум- 
рел пред големото замрачување, хтред 50 години, а не пред 8 како 
што стой во некой житија, а според тоа произлегува дека моштите на 
Јоаким лежеле непознати 50 година и биле пронајдени за време на 
цар Манојло. Овие податоци откркваат дека Осоговски умрел кон 
крајот на X I век или во самиот почеток на XII век. Кон ова мислење 44

44) Й, Иванов,. . .  412.
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се придружува и Марковиќ.45) Черниговскиот архиепископ Филарет ие- 
такнува дека Јоаким умрсд 1105 година, бпдејќи во руските ракописи 
е забележеяо дека сончевото замрачување било на 19 март. Филарет 
смурно мислел на замрачувањето кое се случило за дреме на Јоаки- 
мовата смрт40) Во секој случај за точного утврдуватье на кеговото ра- 
ѓање,46ß како и за смртта, нсдостигаат конкретни историски изворя. 
Во случајов податоците единствено гм извлекуваме од кеговото житие.

Повеќето истражувачи сметаат дека Јоакммовите моштм останале 
во манасткрот. Меѓутоа, Цухлев истакнува дека тие пропаднале кога 
манастирот бил разорен од Турците во 16=90 година.46 47) Според мака» 
си проката традиција моштите останале ка истото место. Кон ваквото 
миелење придонесува и изјавата на Осоговски кога му се јавил на сон 
на 'Геофака и му рекод дека неговите моштм нема да бидат кренесени 
нити неговиот манастяр кекогаш ќе опустее. Леонтије Павловиќ смета 
дека ова пророштво настанало за време на Косовската битка, кога 
моштите на Гаврил Лесковски биле пренесени во Трново.48) Во жи- 
тието е мстакнато дека Јоаким Осоговски не сакал ктитор на манае- 
тирот и затоа тој и по смртта бдеел над братството“ .

Во еден ракопис од XVI век се среќава податокот дека во мана
стирот Св. Јован Осоговски се наоѓале и моштите на пророкот Иса- 
ија,49) додека Владимир Петковик истакнува дека во манастирот се на- 
оѓале и моштите на Св. Киряк, Св. Јулита и Св. Иларион Меглен- 
ски.50 Mery то а, Леонтие Павловиче, кој гя разгледува вестите во врска 
чо локалните наши светители критянки, не споменува ништо за овие 
податсци.

Ликот на Јоаким Осоговски се наоѓа насликан во манастирот 
Старо Нагоричани, во монашка облека, со крст во раката, потоа до 
Лесново. Најубавата иегова фреска се иаоѓа во манастирот Псача.51) 
Во XIV век била изработена иегова фреска во манастирот Ејеловски, 
на реката Струма. Неговата фигура може да се видя уште во маыа- 
стирите: Ораховац кај Пакрац во пеќската припрага, во Журче крај 
Хрущев о.

Во околината на Крива Паланка до ден денес живеат народни 
преданија во врска со манастирот и Јоаким Осоговски. Во мај 1969 
година во Крива Паланка ja забележав следыава легенда .,Кажуван>е 
за манастирот Св. Таким Осоговски4ќ од Мара Серафимова:

46) Йордан Иванов: Първи български светители изпосници в СЬверна Македо
ния и монастиритъ им. СЬверна Македония, исторически издираяья, София 1906, 
83; и В. Марковић,. . .  30.

4Ô) Архиеп. Филарет: Святме Юужних Славян, СПб. 1894, 161; и Л . Павловнћ,... 
29— 30.

46а) Л . Павловиќ смета дека бил роден во околината на Врање, вида: Л . Павло- 
вић, . . .  31.

47) Ц ухлев,. . .  571.
4Ѕ) Л . Павловић,. . .  30.
49) Цухлев, . . . 571.
б0) В, Петковић, . . . 292— 293.
si) фраиц Месеснел: Стари српски споменици, Споменица Јужне Србије, 

Скопље, 1937, 380, (сликата на оваа фреска од 1358 г.). Во Лесново бил насликан 1349 г;
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„Сакале се Турци да ѓо заплёнат манастпрот јоажим Осоговски, 
И се дошле до еден километар до манастлро пашата гюдкал болен. 
Не можел ни да зборува ни да мрда. Доводило се разни лекари, но 
не можеле ништо да сторат. Повикале се игумен од манастира. Он 
му je чатил да му опрости гревови свети Јахсим. Како му je чатил-он 
je станал ка ноги и врнал je војска назад. И je донел покло на мана- 
стяро, све свила, кадифе, чоја и злато. И je казал да се не дира ма- 
настиро. До дан денас свети Таким нам чува.“

Од најраните ракописи од X III век,52) кои стигнале до нас, се 
чува споменот за Тоаким Осоговски, кој допира cè до најсовремениот 
фолклор од Кривопалакечко, во преданијата и легендите на лугето 
од овој крај. Осоговсхшот центар, околу споменатиот манастир, оста» 
нува како културно средиште низ вековите кога во Македонија се одр- 
жувала тшсмената словенска традиција и покрај разновидките ронства 
и тешкотии кои ги наметнувал поробувачот.* 63)

52) Иајраииот спомен за Јоаким Осоговски во руските ракописи се наоѓа од 
X III и X IV  век.

б3) Во изданието „Крива Паданка” од Славчо Николовски и Бојан Митов, 
Скопје 1970, се наоѓаат податоци од историјата на овој крај. Во него е забележана уште 
една легенда во врска со Турдите и Осоговскиот манастир, стр. 91.
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