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ДАННИ ЗА БРОЯ НА МАНАСТИРИТЕ И ТЯХНАТА ИСТОРИЯ, КОИТО СЕ 
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Апстракт: В настоящето проучване са изслед-
вани 21 манастира, които се намират в района 
на градовете Щип и Кочани. Специално внимание 
е обърнато на Лесновския манастир „Св. Архан-
гел Михаил и св. Гавриил Лесновски”. Подробно 
е разгледана неговата история в периода на ос-
манското владичество, като освен данните от 
местен произход са включени и сведения, почер-
пени от османските документи. Следващият 
манастир, на който се спираме, е скитът „Успе-
ние на Св. Богородица”. През XVI в. в него е пре-
несена цялата книжовна дейност на Лесновския 
манастир, за което се разбира от различните 
приписки върху лесновските ръкописи. Скитът е 
отбелязан и в османските описи от XVI в. Оста-
налите 19 манастира, които са изследвани в тази 
статия, са известни единствено от османските 
описи от XVI в. В проучването е направен опит 
за тяхното локализиране. Смятаме, че част от 
тези обители са метоси на по-големи манасти-
ри. Вероятно тяхното изчезване от историче-
ската сцена се дължи на кризата в Османската 
империя през XVII в. и опустошаването на райо-
на след Карпошовото въстание.

Сведенията за историята на отделните мана-
стири в периода на османското владичество са 
доста оскъдни. За тяхното съществуването на 
се съди от запазените приписки в различни ръ-
кописи, надписите по стените на манастирските 
храмове и сгради, бележките на поклонниците в 
различните поменици и пр. Ценни данни за броя 
на манастирите и техните имоти се откриват в 
османските данъчни регистри. Прецизността на 
османските чиновници да опишат всички при-
ходоизточници в империята позволява на изсле-
дователите да научат имената на обители, които 
днес не съществуват и не е известно тяхното мес-
тоположение.

В настоящето проучване ще представим данни 
за 21 манастира, описани от османските чинов-
ници през XVI в. в нахиите Щип и Кочани. Две 
от тези обители – Лесновският манастир „Св. 
Архангел Михаил и св. Гавриил Лесновски“ и 
скитът „Успение Богородично“ са добре известни 
на науката, а останалите манастири са известни 
единствено от османските документи.

Лесновският манастир „Св. Архангел Ми-
хаил и св. Гавриил Лесновски“ е сравнително 
добре проучен. На него са посветени няколко 
монографии и научни статии, които подробно 
разглеждат запазените в манастирския храм 
стенописи, произведения на приложното изку-
ство и ръкописи. В тези проучвания е засегната и 

1 Темата и географският обхват на статията не са 
избрани случайно. Тези области са част от дългого-
дишната изследователска работа на Кирил Трайковски, 
на когото е посветено настоящото проучване. Неговата 
работа в района е свързана главно с археологическите 
паметници от Средновековието исмятам, че изследва-
не на региона през османския период е едно допъл-
нение към работата му. От друга страна, този район е 
свързан с моето първо теренно проучване в Република 
Македония. През 2007 г. екипът, с който работих по 
проект за градските центрове в Кюстендилския сан-
джак, се обедини с екипа, ръководен от К. Трайковски 
и съвместно посетихме редица исторически паметни-
ци в Източна Македония. В този период К. Трайковски 
от колега – археолог постепенно се превърна в добър 
приятел, който през годините ми е помагал със съвети 
и консултации най-вече покрай подготовката на моя-
та дисертация, посветена на манастирската мрежа в 
Кюстендилския санджак. Всички мои следващи пъту-
вания в Република Македония станаха с подкрепата и 
съдействието на Кирил. Често с него сме обсъждали 
идеи за бъдеща съвместна работа, които за съжаление 
останаха нереализирани. През 2012 г. за последен път 
се срещнах с Кирил в София.

Ключови думи: Лесновски манастир „Св. Архангел Михаил и св. Гавриил Лесновски“, скит „Успение на 
Св. Богородица – Пирг“, манастир, метох, скит, църква, християнство, османско владичество, османски 
документи, османски регистър, османски опис, Лесновски поменик, Пепик, митрополит Михаил, Русия, дарение, 
милостиня, XV-XVII в., 1519, 1550, 1570/73, Щип, Кочани, Кратово, Щипска нахия, Кочанска нахия, Морозвизд, 
Коласийска митрополия, коласийски митрополит
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манастирската историята2. Тук накратко ще пред-
ставим известните сведения за манастира и ще 
ги допълни с непознати досега данни, почерпени 
главно от османските документи.

Най-вероятно Лесновският манастир е осно-
ван през XI в. Сведения, за това се откриват в две-
те жития, посветени на св. Гавриил Лесновски3. 
Според Проложното житие4, манастирът е създа-
ден от самия светец, който построява църква „Св. 
Архангел Михаил”, назначава игумен, събира мо-
наси и дарява целия си имот на обителта5. Според 
Народното житие6, св. Гавриил Лесновски приема 
монашество във вече съществуващия Лесновски 
манастир и основава църквата „Рождество на Св. 
Богородица”7. До ХIV в. не са запазени други 
писмени свидетелства за манастира. Той се спо-
менава отново в приписка към Пролога от 1330 г., 
преписан от книжовника Станислав8. 

Данни за ранната история на манастира се съ-
държат в няколкото ктиторски надписи на деспот 
Йоан Оливер в манастирската църква. В тях се да-
ват подробни сведения за манастирските имоти и 
техните граници9.

В различни документи е отразена и промя-
ната на църковната юрисдикция на Лесновския 
манастир. Според една приписка от Оливеровия 
миней от 1342 г., преписан от книжовника Ста-
нислав, обителта е дарена от деспот Йоан Оливер 
на Хилендарския манастир в Света гора и става 
негов метох. Този акт е потвърден от цар Стефан 
Душан (1331–1355)10. Няколко години по-късно, 
през 1347 г., на събор в Скопие, на който при-
съства и сръбският цар, Скопската епископия е 
издигната в ранг митрополия и в нея се оформят 
две епископии – Злетовска и Долнополошка11. За 
седалище на Злетовската епископия е определен 
Лесновският манастир и по този начин той прес-
тава да бъде Хилендарски метох. Цар Стефан 
Душан потвърждава владенията на манастира 
и прибавя към тях имотите на някогашната Мо-
розвидска епископия. Според грамотата, съдбата 
на обителта е оставена в ръцете на Йоан Оливер, 
на когото е дадено правото да участва при избора 
на злетовски епископ12. През 1381 г. деспот Кон-
стантин Драгаш издава грамота, с която отново 
дарява Лесновската обител на манастира „Хилен-
дар”, и включва към имотите й четири нови сели-
ща. Може да се приеме, че с този акт официално 
е закрита и Злетовската епископия, която същест-
вува около три десетилетия13.

Липсват сведения за съдбата на Лесновския 
манастир от първите години на османското влади-
чество. Както е добре известно, деспот Констан-

2 С. Симић. Лесновски манастир св. Оца Гаврила. 
Задужбина српскога деспота Јована Оливера. Бео-
град, 1912; В. Петковић. Преглед црквених спомени-
ка кроз повестницу српског народа. Посебни издања 
САН, кн. CLVII, одељење друшивених наука, нова се-
рија, кн. 4, Београд, 1950, 169–173; С. Радојчић, Лес-
ново. Београд, 1971; И. Велев. Лесновскиот книжевен 
центар. Скопје, 1997;  С. Габелић. Манастир Лесново. 
Историја и сликарство. Београд, 1998; В. Поповска-
Коробар. Лесновски манастир. Скопје, 2000, 12; Мана-
стир св. Гаврил Лесновски. Кочани, 2007; К. Минчева. 
Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския 
санджак през XV-XVII в. София, 2010, 105-114; и др.

3 За житията виж в: Й. Иванов. Български старини 
из Македония (БСМ). София, 1931, 395–400; Същият. 
Северна Македония. Исторически изследвания. Со-
фия, 1906, 100–106; Стара българска литература. т. 
IV. Житиеписни творби. Съставител и редакция Кл. 
Иванова. София, 1986, 171–188; И. Велев.Св. Гавриил 
Лесновски во книжевната традиција. Скопје, 1996; И. 
Велев. Култот на Свети Гаврил Лесновски. Годишник 
на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
– Център за славяно-византийски проучвания „Проф. 
Иван Дуйчев”, т. 91 (10), 2001, София,2002, 125–131.

4 Проложното житие е известно по препис от 1330 
г. в т. нар. Станиславов пролог. Той се съхранява в 
Белград в архива на САНУ под № 33. Виж: Станисла-
вов (Лесновски) пролог от 1330 г. Увод и научно разчи-
тане на текста Румяна Павлова. Велико Търново, 1999.

5 Иванов. БСМ. 395.
6 Народното житие е късно и е познато по препис от 

1862 г. То се съхранява в ръкопис № 988 от Национал-
ната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – София.

7 Иванов. БСМ. 396.
8 Иванов. БСМ. 161-162; И. Снегаров, История на 

Охридската архиепископия – патриаршия. От пада-
нето й подъ турците до нейното унищожение (1394-
1767). т. 2, София, 1931, 475; Г. Трайчев. Манастири-

те в Македония. София, 1933, 94; Велев. Лесновскиот 
книжевен… 11.

9 Иванов. БСМ, 157-160; Г. Томовић. Повеља мана-
стира Леснова. Историјски часопис., књ. ХХIV, Бео-
град, 1977, 83-98.

10 Оливеровият миней се съхранява в САНУ под № 
62. Велев. Лесновскиот книжевен... 21; Б. Христова, Д. 
Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжо-
вници Х-ХVIII век. София, 2003, т. 1 (Х-ХV век),  99-102.

11 И. Снегаров. Скопска епархия. Исторически очерк 
и възражения върху съчинението на професор Р. Груич 
„Скопска митрополија” (Скопие, 1935). Годишник на 
Софийски университет. Богословски факултет, т. ХV, 
1, 1937/1938, София, 1938, 73–77.

12 Велев. Лесновскиот книжевен… 21-22. Дарстве-
ната грамота на цар Стефан Душан е публикувана в: П. 
Петров, В. Гюзелев, Христоматия поистория на Бълга-
рия. Т. 2, София, 1978, 249-253, превод на С. Николова.

13 Х. Матанов. Княжеството на Драгаши. София, 
1997, 219–221; Велев. Лесновскиот книжевен… 25.
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тин Драгаш става васал на османския султан. В 
това си качество той участва в битката при Ровине 
на 17 май 1395 г. и загива в нея. Според осман-
ската завоевателна практика неговите земи са 
присъединени доброволно към империята и в тях 
османците не разрушават християнските селища 
и храмове. Това ни дава основание да твърдим, че 
Лесновския манастир не е пострадала по време на 
завоеванието и продължава своето съществуване.

От запазените сведения за Лесновския мана-
стир от ХV в. се разбира, че в него са преписани 
два ръкописа – т. нар. Драйков апостол от 1428 г. 
и Празничен миней от 1429 г.14.

Косвено сведение за Лесновския манастир от 
XV в. е изграждането на църква в отшелническа-
та пещера „Св. Илия”15, която се намира близо 
до него. В църквата фрагментарно са запазени и 
стенописи от втората половина на ХV–ХVI в.16 
Най-вероятно този скит е подчинен на Леснов-
ската обител, въпреки че липсват конкретно до-
казателства за това. Тук трябва да се уточни, че 
около обителта има няколко такива пещери и спо-
ред едно сведение от XIX в. в тях живеят аскети, 
които в неделните и празничните дни отиват в 
манастира, участват в богослужението и споделят 
манастирската трапеза, което позволява да прие-
мем, че и в предходния периодте са подчинени на 
Лесновския манастир17.

Съдбата на Лесновския манастир е по-добре 
засвидетелстване в историческите извори от XVI-
XVII в. Освен приписките и надписите, които са 
ценни източници за манастирската история, от 
този период се откриват и данни в османските да-
нъчни регистри. Обителта е включена в регистъ-
ра от 1519 г. и то в частта му с данъчните облекче-
ния. За съжаление този документ не е обнародван 
и е известно единствено, че Лесновската обител е 
включена в този опис, но липсват данни какви са 
нейните облекчения. Може да се предположи, че 
и тя подобно на Рилския и Осоговския манастир е 
освободена от данъци18. В по-късните регистри, в 

които е споменат манастирът, не са посочени ни-
какви облекчения, което поставя въпроса, каква 
е причината той да загуби привилегирования си 
статут. Надяваме се, че евентуалното обнародване 
на този документ ще изясни този въпрос.

През ХVI в. Лесновският манастир е обновя-
ван на няколко пъти. Вероятно това се дължи на 
доброто материално състояние на населението в 
околностите на обителта. Например в гр. Крато-
во, в този период, живеят заможни хора, които 
дори успяват да станат откупвачи на кратовски-
те рудници19. От 1530 г. са запазени два надписа, 
които дават сведения за покриването на кубетата 
на манастира с оловни плочи. В единия е отбеля-
зано името на майстора – Никола Радивоев20. От 
същата година има сведение, че войводата Сте-
фан Балентич също става ктитор на манастира21. 
Неговото дарение е било записано в Лесновския 
поменик22.

Две години по-късно – в 1532 г., молдовският вое-
вода Петру Рареш (1527–1538) и жена му Елена, 
дават дарение на манастира, за което също липс-
ват повече сведения23. За съжаление за нас остава 
неизвестен и начинът, по който е получено даре-
нието. Възможно е самите монаси да са посетили 
воеводата в Молдова, но не е изключено и молдо-
вски поклонници да са посетили обителта.

Лесновският манастир се споменава и във връз-
ка с бунта на смедеревския митрополит Павел. Още 
през 1532 г. той възстановява епархиите в Зворник, 
Лесново и Кратово и ръкополага епископи в тях. В 
документите, свързани с третия събор срещу Па-
вел Смедеревски, от 1541 г., се отбелязва името на 

14 Драйковият апостол се съхранява в Архива на 
ХАЗУ в Загреб, сигнатура III в 16, Миханович 19. 
Празничният миней се съхранява в Университетска-
та библиотека „Светозар Маркович” в Белград, № 13. 
Виж: Велев. Лесновскиот книжевен… 70-71, 163-165. 

15 Пещерата „Св. Илия“ се намира на Илиенски 
връх, разположен източно от Лесновския манастир.

16 С. Габелић. Лесновска испосница св. Илије. Збор-
ник за ликовне уметности. 18, Нови Сад, 1982, 171–186.

17 Е. Каранов. Материали по етнографията на ня-
кои местности в Северна Македония, които са смеж-
ни с България и Сърбия. Сборник за народни умотворе-
ния, наука и книжнина, кн. IV, София, 1891, 301–302.

18 М. Кил. Изкуство и общество в България през 
турския период. София, 2002, 122–124.

19 А. Стојановски, И. Ерен. Кратовската нахија во 
ХVI в. Гласник на Институтот за национална историја, 
бр. 1, Скопје, 1971, 68–69.

20 Г. Елезовић. Записи и натписи. Зборник за исто-
рију Јужне Србије и суседних области. књ. I, Скопље, 
1936, 251.

21 Петковић. Цит.съч.169; Велев. Лесновскиот кни-
жевен... 27.

22 Сведения за Лесновския поменик се откриват при 
по-стари изследователи, които описват и обнародват 
различни части от него. Първите 8 листа от ръкописа 
са от ХVI в., а на останалите има записи от ХVIII в. 
и ХIХ в. Той се е съхранявал в Белградската Народна 
библиотека под № 235 и е изгорял при бомбардировки-
те в Белград през 1941 г. С. Новаковић. Српски поме-
ници ХV–ХVIII века. Гласник Српског ученог друштва, 
књ. XLII, Београд, 1875, 11–14; Велев. Лесновскиот 
книжевен… 167-168.

23 Това дарение също е отбелязано в Лесновския по-
меник. Виж: Габелић. Манастир Лесново... 39.
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епископ Неофит Лесновски, който е отлъчен от 
църквата, заедно с другите отцепници. Вероятно 
той е същият епископ, който Павел Смедеревс-
ки ръкополага през 1532 г.24 Вижда се, че по това 
време Лесновската обител участва активно в цър-
ковната политика. Вероятно, подкрепяйки бунта 
монасите се надяват да възвърнат своите позиции 
от времето на цар Стефан Душан.

В описа на Кюстендилския санджак от 1550 
г. Лесновският манастир е посочен в Щипска на-
хия, като отделна данъчна единица. В документа 
се посочва, че в манастира живее игуменът Ни-
канор заедно с четирима монаси и още три други 
лица, вероятно послушници25.

В средата на ХVI в. в бележка от Лесновския 
поменик е записано, че в обителта идват братята 
Никола и Георги Пепик от Кратово и го намират 
в лошо състояние. Те изграждат външната порта, 
монашески килии, помещения за гости, каменен 
притвор и мраморна кръстителница, в която до-
карват вода. Освен това братята даряват на оби-
телта две лозя на Злетовска река, а в метоха Ши-
бин изграждат църква, посветена на св. Георги. 
Никола Пепик купува мюсюлмански къщи в с. 
Лесово, заедно с ниви и ливади и също ги дарява 
на манастира. По това време игумен на Леснов-
ския манастир е йеромонах Неофит26.

В обширния дефтер за Кюстендилския сан-
джак от 1570/73 г. Лесновският манастир е по-
сочен под името „манастир Архангел”. Според 
дефтера към него спадат 5 воденици в с. Злетово, 
за които плаща данък от 75 акчета. Освен това да-
нъци от имоти на манастирасаот белязани за вто-
ри път, в „тимара на Хасан”. Той плаща данъци 
за шира, сено, полярина и тапия за земя в размер 
на 50 акчета. Общо данъците на обителта са 125 
акчета27. В документа не се споменава нищо за да-
ренията направени от братята Пепик. Не се знае 
и точния брой на монасите, в описа е отбелязано 
единствено, че те притежават воденици. Може да 
се допусне, че част от манастирското братство, 

което живее в околните отшелнически килии и 
скитове, се грижи за манастирските имоти и по 
някаква причина не е включено в османския опис. 
Възможно  е тези скитове да са описани като са-
мостоятелни данъчни единици. Например от 
различните приписки по ръкописите се знае, че 
книжовната дейност на манастира в този период е 
пренесена в неговия скит „Успение Богородично” 
– Пирг, който е подчинен на Лесновската обител 
и е включен в описа от 1570/73 г. като отделен ма-
настир28.

Според запазен надпис от 1581 г. в Лесновския 
манастир идва кратовският княз Никола Бойчик 
и го покрива с оловни плочи. Това се случва по 
времето на игумена Спиридон, а майсторите са 
Дамян, Богое и брат му Петър29.

Интересно сведение за лесновските монаси 
се намира в един османски документ от 1618 г., 
издаден от кратовския кадия. В него наред с 
оплакването, че те лекуват, хранят и дават под-
слон на хайдути, се отбелязва и соколарския ста-
тут на монасите30. Тази бележка е важна, защото 
показва, че монасите по някакъв начин са се сдо-
били с привилегия, която им гарантира известни 
данъчни облекчения. Вероятно това е и една от 
причините в описа от 1570/73 г. да липсват имена 
на монаси.

През ХVII в. продължават различните ремонт-
ни дейност в Лесновския манастир, за което отно-
во се разбира от различните приписки и надпи-
си. От тези данни получаваме сведения, както за 
непосредствените ремонти, така и за имената на 
лесновските игумени, монасите и дарители. През 
1627 г. при игумена Максим, Михаил и синът му 
Йоан построяват магерница31. Няколко години по-
късно, през 1635 г., някой си Михаил и съпруга-
та му Ана изкопават кладенец, а Симеон и Веса 
изграждат чешма32. През 1672 г., по времето на 
игумена Кирил, с даренията на ктиторите Петър, 
Йоаким, Стефан, Петко, Стоян и Мартин от Крива 
река, се възстановяват трапезарията и килиите. Те 
подаряват и сребърно кандило. Техните дарения 
са записани в Лесновския поменик33.24 П. Костић. Документи о буни Смедеревског епис-

копа Павла против потчињаваћа Пећке патријаршија 
архијепископији охридској. Споменик СКА, LVI, Београд, 
1922, 39; Снегаров. История на Охридската архие-
пископия… 24; А. Матковски. Обидот на епископот 
Павле од Смедерево да ги отцепи српските епархии 
од Охридската архиепископија. ИНИ, бр. 2–3, Скопје, 
1970, 75, 81; Минчева. Манастири… 20, 27-28.

25 А. Стојановски. Штип од паѓањето под осман-
лиска власт до крајот на ХVIII век. Штип низ векови-
те. Кн. 1, Штип, 1986, 256.

26 Иванов. БСМ, 164–165.
27 Турски документи за историјата на македонски-

от народ (ТДИМН). V/II, 90, 273

28 Стојановски. Штип од паѓањето... 256; О. Зи-
ројевић. Цркве и манастири на подручју Пећког 
патријаршије до 1683 године. Београд, 164.

29 Надписът е запазен на оловна плоча на покрива 
на църквата. Елезовић. Цит.съч. 251; Иванов. БСМ, 160.

30 Габелић. Манастир Лесново... 41.
31 Надписът е запазен на мраморна плоча в южната 

стена на църквата. Иванов. БСМ, 160. 
32 Љ.Стојановић, Стари српски записи и натписи. 

Београд, књ.IV, № 6758, №6757.
33 Иванов. БСМ, 165.
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От този период са запазени и няколко приписки. 
Например в приписка от 1615 г. е отбелязано, че 
презвитер Стойко купува ръкопис34, а през 1671 г., 
по времето на презвитер Йован, монахът Тодор пре-
подвързва ръкопис с дарението на Бошко златаря35.

В средата на ХVII в. коласийския (кюстен-
дилски) митрополит Михаил на няколко пъти 
посещава Лесновския манастир и оставя различ-
ни бележки за тези свои посещения. Например в 
началото на 1649 г., архиерея се подписва в един 
миней от Лесновския манастир при обиколката 
си в подчинените му територии36. Същата година, 
между 21 и 26 май, той отново е в обителта и оста-
вя свои бележки върху няколко ръкописа37, които 
показват неговите по-близки отношения с леснов-
ското братство. Благодарение на митрополит Ми-
хаил Лесновската обител установява своите първи 
контакти с Русия. През 1651 г. висшият духовник 
посещава Москва и издейства дарение за мона-
шеското братство в размер на 50 рубли и няколко 
богослужебни книги38. Върху една руска книга с 
жития от 1647 г., е запазена приписка от 1652 г., 
в която е отбелязано, че руският цар Алексей Ми-
хайлович (1645–1676) дарява тази книга на мана-
стира, по времето на презвитер Леонтий39.

Коласийският митрополит Михаил отива за 
втори път в Москва през 1657 г. и остава там до 
1660 г. По време на престоя си той моли руския 
цар Алексей Михайлович да изпрати ново даре-
ние на Лесновската обител40 и успява да издейст-
ва грамота (от 31 октомври 1660 г.) в полза на оби-
телта. С нея се дава разрешение на лесновското 
братство на всеки шест години негови предста-
вители да идват в руската столица и да получа-
ват милостиня41. От запазено послание на новия 
коласийски митрополит Ананий се разбира, че 
през 1666 г. лесновските монаси се възползват от 
царската грамота и отиват начело с архимандрит 
Прохор в Москва. Те носят в дар на руския цар 
кръст, икони на св. Архангел Михаил и св. Гавриил 
Лесновски, и мощи на св. мъченица Пелагия42. 

Запазени са сведения, че монасите получават 
дарения в размер на 100 рубли през 1674, 1688, 
1692, 1700, 1705, 1718 г.43 По този начин Русия се 
превръща в един постоянен източник на доход за 
Лесновския манастир.

От края на ХVII в. са запазени една приписка 
и два надписа, които свидетелстват, че животът 
в манастира не е прекъснат. В приписка от 1688 
г. се споменава името на тогавашния игумен на 
манастира – Гаврил.44 Според единия надпис на 
8 януари 1692 в обителта се замонашва някои си 
Макарий, а на 21 декември 1696 г. – Евтимий. От 
записа във втория надпис може да се допусне, че 
манастирът в този период е доста обеднял, тъй 
като според йеромонах Исай през 1693/4 г. в оби-
телта са останали само книги и мощи45.

Лесновският манастир продължава своето съ-
ществуване и в следващите векове. Той остава 
притегателен център за поклонници главно от 
околностите, но в някои приписки и надписи се 
вижда, че е посещаван от монасите на Рилския ма-
настир, Печ и др.46 Днес манастирът е действащ и 
в него има монашеско братство. През последните 
години Лесновския манастир е напълно обновен.

Вторият манастир, на който ще спрем нашето 
внимание е манастирският скит „Успение на Све-
та Богородица – Пирг“. Както посочихме по-горе, 
този скит е подчинен на Лесновския манастир.

Историческите сведения за манастирския скит 
„Успение на Света Богородица” са малко и откъс-
лечни. Според някои изследователи, манастир-
ската църква е изградена през ХV в., а нартекса 
през ХVI в.47 Според други проучвания, храмът е 
съществувал още през ХIV в.48

Манастирът „Пирг” е включен в няколко осман-
ски регистри. Според дефтерите от 1519 г. и 1550 
г. той се намира в  Щипска нахия49. В османския 
регистър от 1570/73 г., манастирът е отбелязан в 
нахия Кочани. Османският чиновник посочва, че 
обителта се намира край с. Марино (неидентифи-
цирано) Вижда се, че през ХVI в. се променя админи-
стративното положение на обителта, като тя преми-34 Пак там.167.

35 Пак там. 169.
36 Пак там, 167.
37 Това са четири приписки в два ръкописа от сбир-

ката на Лесновския манастир. Виж: Б. Ангелов. Руско-
южнославянски книжовни връзки. София, 1980, 15–17.

38 И. Снегаров. Културни и политически връзки меж-
ду България и Русия през ХVI–ХVIII в. София, 1953, 41.

39 Елезовић. Цит.съч. 251; Габелић. Манастир Лес-
ново... 42.

40 Молбата е публикувана от Б. Ангелов. Виж: Анге-
лов. Цит.съч. 68-69.

41 Пак там. 69-70.
42 Пак там. 71-72,  74,75, 76, 78.

43 Снегаров. Културни и политически връзки... 41.
44 Иванов. БСМ, 169–170.
45 Габелић. Манастир Лесново... 43.
46 Иванов. БСМ, 160–172.
47 Зиројевић. Цит.съч.166.
48 К. Балабанов, А. Николовски, Д. Ќорнаков. Спо-

меници на културата на Македонија. Скопје, 1980, 
122–123; Ѓ. Поп-атанасов, И. Велев, М. Јакимовска-То-
шиќ.Скрипторски центри во средновековна Македо-
нија. Скопје, 1997, 267.

49 Стојановски. Штип од паѓањето... 256.
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нава от една нахия в друга. Вероятно в този период 
леко се е изместила границата между нахиите Щип 
и Кочани. Според описа от 1570/73 г. в манастира 
живеят 6 монаси – Сава, Андон, Гавриил, Арка-
дий, Йоасаф и Павел, и те плащат данък за една 
воденица от 30 акчета и отделно още 50 акчета за 
жито, шира, воденици, градина, кошери, полярина 
и др., т.е. общо 80 акчета50. 

През ХVI в. в скита „Успение на Св. Богоро-
дица“ се преписват няколко ръкописа. От този пе-
риод липсват сведение за преписваческа дейност 
в Лесновския манастир. Запазените приписки по 
лесновските ръкописи сочат, че тя се е извършвала 
именно в скита „Успение Богородично – Пирг”. От 
приписките научаваме имената на двама от игуме-
ните на скита – йеромонах Прохор (1538 г.) и йеромо-
нах Павел (1571 г., 1572 г.)51. Името на Павел видя-
хме и в османския регистър от 1570/73 г.52

В манастирския скит са преписани няколко ръ-
кописа. През 1538 г. от Дечани идва йеромонах 
Силвестър, който преписва един миней53. В скита 
работи и поп Лазар Кратовски, за който се смята, 
че е ученик на известния книжовник Йоан Кра-
товски. Поп Лазар преписва Служебен миней54 
(1571 г.) и Пролог55 (1572 г.). Липсват повече све-
дения за този манастирски скит. В документите 
той се споменава отново едва през ХIХ в.

Останалите 19 манастира, които ще разгледа-
ме се споменават единствено в османските регис-
три от XVI в. и са неизвестни за науката. Тук ще 
се опитаме да идентифицираме някои от обите-
лите, доколкото това е възможно без археологи-
чески разкопки в съответните райони и без други 
писмени свидетелства.

На първо място ще се спремна манастирите, 
включени в нахия Щип.

В описа от 1519 г. са отбелязани два манастира 
край с. Софилари56 – „Св. Георги“ и „Благовеще-
ние“. Манастирът „Св. Георги” дава данък в раз-
мер 50 акчета, а обителта „Благовещение” – 53 

акчета57. Тези манастири липсват в следващите 
османски описи и може да се предположи, че след 
този период те запустяват. Местоположението на 
манастирите е неизвестно. Край селото има мест-
ност „Църквище, където евентуално може да се е 
намирал единият манастир58.

Според, А. Стояновски тези манастири са 
идентични с двата манастира, посочени в описите 
от 1550 и 1570/73 г.59 край с. Радане60 (североиз-
точно от гр. Щип). Според нас това е малко ве-
роятно, имайки предвид географското положение 
на двете села, които се намират в две противопо-
ложни посоки и са отдалечени на повече от 20 км 
едно от друго. В случаите, в които една обител 
е отбелязана към по-далечно селище, регистрато-
рът уточнява нейното местоположение. Естест-
вено не е изключено някои от чиновниците да са 
допуснали грешка при описа на двата манастира 
и да са ги локализирали неточно.

Край с. Радане наистина са отбелязани два 
манастира – „Св. Георги“ и още един манастир, 
който според А. Стояновски е посветен на Бла-
говещение, а според М. Соколски носи името 
„Слаговище”. Вероятно именно съвпадението на 
имената на манастирите край двете села навежда 
А. Стояновски на мисълта, че тук става въпрос за 
идентични обители.

Двата манастира са отбелязани в османските 
регистри от 1550 и 1570/73 г., като данъците им са 
включени към тези на с. Радане (Радања). Данъка 
на манастира „Св. Георги” през 1550 г. е 30 акче-
та, а през 1570/73 – 40 акчета. На втората обител 
данъците са съответно – 35 и 60 акчета61. Осман-
ският чиновник не дава повече сведения за тези 
манастири.

Може да се допусне, че манастирът „Св. Геор-
ги” е известната средновековна обител до с. Гор-
ни Козяк, която се намира на около 2 км югоиз-
точно от с. Радане62.

В османския регистър от 1519 г. фигурират три 
манастира, които липсват в следващите описи. 
Това са обителта край с. Долни Константин, кой-
то според османския чиновник е вече запустял63; 50 ТДИМН V/2, 380.

51 Поп-атанасов, Велев, Јакимовска-Тошиќ. Цит.
съч. 268–270.

52 ТДИМН V/2. 380.
53 Днес не е известно местонахождението на този 

ръкопис Велев. Лесновскиот книжевен... 114, 165–166.
54 Този ръкопис днес се намира в Хлудовата сбир-

ка в Москва Велев. Лесновскиот книжевен... 114–115, 
166–167.

55 Днес този ръкопис се намира в ХАЗУ, Загреб, Ве-
лев. Лесновскиот книжевен... 114–115, 166–167.

56 Село Софилари се намира на около 6.5 км югоза-
падно от гр. Щип.

57 Стојановски. Штип од паѓањето... 257.
58 Пак там. 257.
59 Пак там. 257.
60 Сели Радане (Радање) се намира на около 8.5 км 

североизточно от гр. Щип.
61 ТДИМН V/2, 233; Стојановски. Штип од паѓање-

то... 257.
62 О. Зироевич също предполага, че става въпрос за 

един и същи манастир. Виж: Зиројевић. Цит.съч. 85.
63 Стојановски. Штип од паѓањето... 257.
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обителта край село Горни Константин, който 
плаща данък в размер на 77 акчета64; и обителта 
край с. Орал с данък от 50 акчета65. Трите села и 
съответно манастирите край тях са неизвестни66. 
Най-вероятно тези обители след съставянето на 
дефтера напълно запустяват и техните имоти са 
включени като мезри към съседните селища. Тук 
ще посочим, че от 1530/31 г. е запазен още един 
османски дефтер, но в него манастирите са при-
равнени към мезрите. Например в Щипска каза са 
дадени общо 16 мезри + манастира67.

Следващият манастир, на който ще се спрем е 
включен в два османски регистъра. Обителта се 
намира край с. Руляк68, но в описите не се посоч-
ва нейното име. Данъкът, който плаща е в размер 
на 50 акчета през 1519 г. и 54 акчета през 1550 
г.69 Най-вероятно след този период манастирът 
запустява и имотът му е присъединен към близ-
кото село. А. Стояновски допуска, че манастирът 
„Богородица“ край с. Морозвизд70, описан в ре-
гистъра от 1570/73 г. е всъщност неизвестният 
манастир край с. Руляк71. Село Руляк се намира 
на около 10 км югозападно от с. Морозвизд и е на-
пълно възможно в по-ранните регистри обителта 
да е описана към него.

В близост до с. Морозвизд, в местността „Гра-
дище”, има църква, изградена върху стари основи. 
Тя е построена в средата на ХХ в. и е посветена на 
„Св. Симеон Стълпник”. Местното население ор-
ганизира тук и събор в памет на св. Илия72. Може 
да се допусне, че в някакъв по-ранен период тук 
се е намирал и разглежданият от нас манастир.

Манастирът „Св. Богородица” край с. Мо-
розвизд е описан към нахия Конче и с. Гавран (или 
Гарван73), като в бележка на османския чиновник 

изрично се посочва, че обителта се намира до с. 
Морозвизд в нахия Кочани74. В регистъра подроб-
но са описани манастирските имоти: 2 църкви, 1 
зимник, 50 пчелни кошера 1 лозе, 1 градина, още 
1 градина, 1 буре, 1 орех и 1 винарска изба. Да-
нъците на манастира са за жито, шира и друго в 
размер на 100 акчета75.

Единственият манастир в нахия Щип, който 
фигурира и в трите османски дефтера от XVI в. е 
„Св. Атанас“ край с. Цървулево76. Днес местопо-
ложението на тази обител е неизвестно. Трябва да 
се уточни, че в описа от 1519 г. тази обител е опи-
сана край с. Крупище. Двете села се намират в не-
посредствена близост и по тази причина напълно 
основателно А. Стояновски смята, че става въпрос 
за една и съща обител. В описа от 1519 г. е отбеля-
зано, че манастирът плаща данък в размер на 220 
акчета. В регистъра от 1550 г., манастирът отново е 
включен, но липсват данни за неговия данък77.

Най-подробни сведения за манастира „Св. 
Атанас” се съдържат в обширния регистър от 
1570/73 г. Той е отбелязан като самостоятелна да-
нъчна единица. Обителта притежава 1 църква, 1 
градина, 1 нива с градина и 1 лозе. Към манастир-
ския имот е добавена и 1 воденица на Меми Али, 
която най-вероятно се използва за нуждите на ма-
настира. Общият данък е в размер на 270 акчета78. 
Както се вижда, този манастир е с доста по-ви-
соки доходи от разгледаните досега манастири в 
нахиия Щип.

Последните три манастира от нахия Щип, на 
които ще се спрем са включени единствено в ос-
манския регистър от 1570/1573 г. Това са манасти-
рите „Св. Ларина“ („Пчеларино“79) край с. Ями-
ще80; „Богородица” край с. Моравче (?)81; и „Света 
Троица (?)”, с. Мечкуевци82.

64 Пак там. 257.
65 Зиројевић. Цит.съч. 155.
66 В личен разговор К. Трайковски допуска, че е на-

пълно възможно селата Долен и Горен Константин да 
са всъщност добре познатите селища Долни и Горни 
Козяк. Относно с. Орал той предположи, че става въ-
прос за с. Орел на 27 км северозападно от гр. Щип.

67 Х. Матанов. Възникване и облик на Кюстендил-
ския санджак през ХV – XVI в. София, 2000, 77-78.

68 Село Руляк (Рульак) e разположено на около 13.5 
км североизточно от гр. Щип.

69 Стојановски. Штип од паѓањето... 257.
70 Село Морозвизд (Мородвис) се намира на 7 км 

южно от гр. Кочани.
71 Стојановски. Штип од паѓањето... 257.
72 Информацията е събрана по време на теренни 

проучвания в гр Кочани и областта му през 2009 г. под 
ръководството на К. Трайковски. Той ми даде подроб-
ни сведения относно местността „Градище“.

73 Село Гарван се намира на около 21 км югоизточ-
но от гр. Щип.

74 В нахия Кочани е описано с. Морозвизд. Виж: 
ТДИМН V/2. 338–340.

75 ТДИМН V/3, 268.
76 Село Цървулево (или Цревулево) се намира на 16 

км североизточно от гр. Щип.
77 Стојановски. Штип од паѓањето... 257.
78 ТДИМН, V/2, 174.
79 Стојановски. Штип од паѓањето... 256; Зироје-

вић. Цит.съч. 172; ТДИМН V/2, с. 94.
80 Село Ямище (Јамиште) се намира на около 9 км 

югоизточно от гр. Кратово. Местоположението на се-
лото и на манастира са неизвестни. Обаче османският 
чиновник отбелязва, че приходите на манастира „Бого-
родица“ са включени към тези на с. Сухо гърло (второ 
име Слатина). Това село се намира на около 14 км юго-
източно от гр. Щип. Може да се допусне, че манастирът 
„Богородица“ се намира в близост до с. Сухо гърло.

82 Село Мечкуевци се намира на около 30 км север-
но от гр. Щип.
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А. Стояновски смята, че манастирът край с. 
Ямище е разположен на около 1 км от обителта 
„Пирг”, на левия бряг на Злетовска река, където 
днес има местност „Пчеларино” и е подчинен на 
Лесновския манастир83. В подкрепа на това твър-
дение ще припомним, че братята Пепик даряват 
на Лесновския манастир две лози на Злетовска 
река и е напълно възможна този имот и разглежда-
ния манастир да са идентични. Вероятно, осман-
ският чиновник е приел, че това е самостоятелен 
манастир. Както вече посочихме по-горе, така се 
случва и с манастирския скит „Пирг“, който също 
е описан като самостоятелна обител.

Според описа от 1570/73 г. манастирът „ Св. 
Ларина” притежава 2 църкви, 4 орехови дърве-
та, 1 лозе и пчелни кошери и в него живее един 
монах. Десятъкът на обителта е в размер на 135 
акчета84.

Манастирът „Богородица“ е отбелязан „извън 
дефтера”, което означава, че най-вероятно е ново-
построен. Данъците на обителта са включени към 
приходите от с. Сухо гърло (второ име Слатина) и 
те са за шира и овошки в размер на 130 акчета85.

Манастирът „Св. Троица (?)” до с. Мечкуевцие 
описан в частта от регистъра отделеназа войну-
ците с отнет статут. Манастирската собственост 
се състои от 1 лозе, 1 църква, 1 къща, фурна (?), 
1 винарска изба. В обителта живее един монах. 
Вероятно този манастир е освободен от данъци, 
тъй като не са посочени такива86. Днес в с. Мечу-
евци има две църкви. Едната от тях – „Св. Пет-
ка“ е построена върху стари основи и можем да 
предположим, че там се е намирал търсения от 
нас манастир.

Накрая ще разгледаме и седем манастира, опи-
сани в нахияя Кочани.

В регистъра от 1519 г. в тази нахия е посо-
чен само един манастир. – „Богородица“ край с. 
Блатец87. О. Зироевич посочва, че в селото има 
развалини от църква, която евентуално би могла 
да е търсеният от нас манастир88. Край с. Блатец 
има две местности – „Св. Неделя“ и „Църквище“, 
които също са евентуални местонахождения на 
въпросния манастир. Освен това в селото има 

манастир „Св. Богородица“ изграден през ХХ в. 
Основаването на обителта може да се свърже със 
съхранената народна памет за съществуването на 
такъв манастир в предходен период.

В описа от 1519 г. е отбелязано, че обителта 
край с. Блатешнице (дн. Блатец) е в ръцете на мю-
сюлманин, който плаща 380 (?) акчета данък89. 
Това сведение ни навежда на мисълта, че в този 
период манастирът вече е запустял и имотите му 
се поддържат от мюсюлманин. Вероятно по тази 
причина, въпреки високия си доход този манастир 
не е включен в по-късните османски документи.

В регистъра от 1550 г. за нахия Кочани не са 
отбелязани манастири. Такива се появяват едва в 
подробния дефтер от 1570/73 г. Там са описани 6 
манастира – „Св. Йоан“ край с. Добрево90; „Свети 
Георги” до с. Долна Богородица91; „Св. Георги“ и 
„Св. Никола“ край с. Витош92; „Мария93” края с. 
Видовище94; и „Свети Никола” до с. Костендол 
(или Кострендол)95.

Манастирът „Св. Йоан” плаща данък в размер 
на 40 акчета96. В с. Добрево е имало стара църква, 
върху която през ХIХ в е изградена нова и евен-
туално именно там се е намирал търсения от нас 
манастир97. Трябва да се посочи, че с. Добрево 
се намира в близост до Лесновския манастир и е 
споменато като владение на манастира в грамо-
тите на цар Стефан Душан и деспот Константин 
Драгаш98. Поради това имаме основание да до-
пуснем, че и този манастир е част от метосите на 
Лесновската обител.

Според регистъра от 1570/73 г. манастирът 
„Св. Георги” при с. Долна Богородица се намира 
в ръцете на поп Костадин. Не е известно дали той 
е монах или свещеник в близкото село. В описа 

83 Стојановски. Штип од паѓањето... 256. О. Зирое-
вич, също дава наименованието на този манастира като 
„Пчеларино” и „Ларина”,: Зиројевић. Цит.съч. 172.

84 ТДИМН, V/2, 94
85 ТДИМН, V/2. 258.
86 ТДИМН, V/5. 284.
87 Село Блатец се намира на около 17 км югоизточ-

но от гр. Кочани.
88 Зиројевић. Цит.съч. 56.

89 Пак там. 56.
90 Село Добрево се намира на около 7.5 км южно от 

гр. Кратово.
91 Местоположението на селото е неизвестно.
92 Село Витош е включено към с. Оризари източно 

от гр. Кочани.
93 О. Зироевич допуска, че името може да се проче-

те и като Марина. Виж: Зиројевић. Цит.съч. 78.
94 Село Видовище (Видовиште) се намира на около 

9 км югозападно от гр. Кочани.
95 В с. Градец (на около 20 км югоизточно от гр. 

Кочани) има местност Костен дол, която би могла да 
се идентифицира със селото, отбелязано в описа от 
1570/73 г. Виж: Зиројевић. Цит.съч. 145.

96 ТДИМН, V/2, 304.
97 Зиројевић. Цит.съч. 113.
98 Петров, Гюзелев. Цит.съч.249-253; Матанов. Кня-

жеството… 219–221.
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не е посочен данък, което би могло да означава, 
че по някаква причина манастирът е освободен от 
данъци или няма никакви имоти и съответно при-
ходи99. Не трябва да се изключва възможността, 
че в този случай османският чиновник е допуснал 
грешка и е описал църква или малък параклис до 
селото, а не манастир.

Местоположението на двата манастира край 
с. Витош е неизвестно. В близост до селото има 
местности „Църквище” и „Бела църква” с останки 
от църкви100. Вероятно именно в тези две местно-
сти са се намирали търсените от нас манастири.

Двата манастира са описани на различни мес-
та в обширния регистър от 1570/73 г., но и в двата 
случая е уточнено къде точно се намират.

Манастирът „Св. Никола” дава данък в размер 
на 80 акчета за жито, градина, пчелни кошери, 
полярина и такса за тапия за земя. В манастира 
живее 1 монах101.

Манастирът „Св. Георги” е включен в бащина на 
Нове, която от своя страна е в ръцете на Курт, син на 
Али. Това показва, че обителта най-вероятно вече е 
запустяла и Курт обработва манастирското земли-
ще, за което дава юшур на спахията. Размерът на 
данъка не е отбелязан102.

Местоположението на манастира „Мария“ край 
с. Видовище е неизвестно. В селото е изградена 
църква „Св. Петка” върху стари основи103. Може да 
се допусне, че именно тя в по-ранен период е била 
манастирски храм. Манастирът „Св. Мария” лаща 
десятък за жито в размер на 115 акчета104. 

Последният манастир, на който ще се спрем е 
„Св. Никола“ до с. Костендол. Местоположението 
на манастира и селото са неизвестни. Според О. 
Зироевич Костендол днес е част от с. Гардец и ма-
настирът трябва да се търси в местността „Мана-
стирище“ край селото105. Манастирът “Св. Нико-
ла” дава десятък за жито в размер на 30 акчета106.

От представените тук манастири ясно се виж-
да, че повечето от тях плащат минимални данъци. 
В тях рядко са отбелязани монаси. Най-вероятно 
за манастирските имоти се грижат хората от близ-
ките селища, а в самите манастири не се извършва 
богослужение, освен по време на големи църковни 

празници или когато през селото премине монах – 
таксидиот. Естествено, има и няколко манастира, 
които са в много по-добро финансово състояние, 
но днес и те не съществуват. Тези факти поставят 
естествения въпрос, каква е причината 19 мана-
стира в Щипски и Кочански район да изчезнат от 
историческата сцена и споменът за тях да е изгу-
бен в народната памет. Отговор, от една страна, 
може да се потърси в кризисното положение на 
Османската империя в края на XVI и XVII в., което 
е един от факторите за всеобщото обедняване на 
населението и вероятното изоставянето на тези 
манастири и тяхното постепенно запустяване. От 
друга страна, сериозна причина за изчезването на 
обителите в този район са войните на Османската 
империя с Австрия от втората половина на ХVII 
в.. Положението за османците става особено теж-
ко през 1689 г., когато австрийците стигат до Щип 
и Велес. Тогава избухва и Карпошовото въстание, 
което обхваща териториите между Кюстендил и 
Скопие. Въстанието е потушено и са изпратени 
еничари, които опустошават района и разруша-
ват редица християнски храмове, а на местните 
жители е забранено да строят нови107. Вероятно 
това е и краят за разгледаните от нас манастири. 
Местното население трудно се съвзема от нанесе-
ното опустошение и не успява да възобнови раз-
рушените обители, като най-вероятно част от тях 
са запустели далеч преди този период.

В заключение ще посочим, че през ранния пе-
риод на османското владичество в региона на гра-
довете Щип и Кочани съществуват около 20 мана-
стира. Относно техния статут могат да се изкажат 
няколко предположения. На първо място може да 
се допусне, че това са самостоятелни манастири, 
подчинени на местния митрополит, в нашия слу-
чай това е коласийския (кюстендилски) митропо-
лит. Вероятно те възникват още през Средновеко-
вието и въпреки, че променят своята функция в 
османския период, те остават в народната памет 
като сакрални места, в които местното население 
се събира по време на църковни празници.

Второто предположение, което ще изкажем, 
във връзка с разгледаните манастири е, че теса 
всъщност метоси на по-големи обители. Напри-
мер, такъв метох е манастирският скит „Успе-
ние Богородично – Пирг“, описан от османския 
чиновник като самостоятелна данъчна единица. 
Обаче, от други исторически сведения се разбира, 
че този манастир е подчинен на Лесновската оби-
тел и в него през XVI в. е пренесена цялата лес-
новска книжовна продукция. В процеса на наша-
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103 Зиројевић. Цит.съч. 78.
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106 ТДИМН, V/2. 407.

107 Подробно за Карпошовото въстание виж: П. 
Петров. Карпошово въстание. София, 1995.
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та работа се установи, че поне още две от изслед-
ваните обители – „Пчеларино“ край с. Ямище и 
„Св. Йоан“ край с. Добрево, са метоси на Леснов-
ския манастир. Напълно е възможно и останалите 
манастири, описани от османските чиновници, да 
са подчинени на Лесновската обител или на друг 
неизвестен за нас манастир.

Третата хипотеза, която ще представим и, коя-
то според нас е най-вероятна, обединява горните 
две предположения. Напълно е възможно част от 
разгледаните от нас манастири да са били напъл-
но самостоятелни, а друга част от тях, да са били 
подчинени на някой по-голям манастир.

Не трябва да се изключва и една четвърта въз-
можност, че османският чиновник е допуснал 
грешка и сред описаните манастири е включил 
някоя църква или малък параклис, намиращи се 
в близост до съответното селище. Например та-

къв е случая с описаната обител край с. Долна 
Богородица.

Накрая ще посочим, че единствено Леснов-
ският манастир и подчиненият му скит „Успение 
Богородично – Пирг“ продължават своето съ-
ществуване и след разглежданият от нас период. 
Според данните на Лесновския поменик и други 
писмени данниот XVIII-XIX в. към Лесновската 
обител продължават да се стичат поклонници, кои-
то я подпомагат с различни дарения. Освен това в 
руските архиви се пазят сведения за периодична 
финансова помощ от Русия за лесновското брат-
ство. Благодарение на тези дарение и сравнител-
но доброто положение на Лесновския манастир в 
него са се съхранили ръкописи и произведения на 
приложното изкуство, които са ценни свидетел-
ства за живота в обителта през вековете.

The topic and geographical scope cover part of 
the long-term research activity of Kiril Traykovski, 
whom this study is dedicated to. His work in the re-
gion was focused on the mediaeval archaeological 
sites and herewith the author offers an extension in 
the Ottoman period of his research findings. 

In this study the author surveys twenty-one mon-
asteries in nāḥiyahs of Štip and Kočani as illuminated 
in the sixteenth-century Ottoman tax documents. The 
historical development of the most prominent ones – 
the St Archangel Michael monastery of Lesnovo and 
the Dormition of the Mother of God – Pirg skete – is 
presented here. The rest of nineteen monasteries are 
known solely from the Ottoman documents and the 
author proposes identification of their locations. 

The St Archangel Michael monastery of Lesnovo 
was founded in eleventh century and connected with 
the monastic activity of St Gabriel of Lesnovo. In 
the fourteenth century there are a number of records 
about it because of the donations of Despot John 
Oliver, Tsar Stefan Dušan and Despot Constantine 
Dragaš. The available marginal notes and inscrip-
tions allow reconstruction of monastery’s history in 
between the XVth and XVIIth centuries via the dona-
tions of local population and local dignitaries of Kra-
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Summary

tovo. The Ottoman tax registers of 1519, 1550 and 
1570/73 provide information on its privileged status, 
which it lost in the second part of the sixteenth cen-
tury; its properties, donations and tax obligations. 
The metochions of monastery of Lesnovo, such as 
the Pirg skete are noted down as separate taxation 
entities, although the other contemporary sources in-
dicate that they are part of it. 

While reconstructing the monastery’s history, 
the author points out that Metropolitan Michael, the 
Christian Orthodox head of Kolasiya (Kyustendil) to 
whose eparchy the monastery belonged, established 
the first contacts with Russian rulers. The monastery 
received two donations and a charter entitling its 
monks to visit Russia every six years and of charita-
ble donations of a hundred rubles.

The metochion of monastery of Lesnovo, the 
Dormition of the Mother of God – Pirg skete found-
ed between the fourteenth and the sixteenth century, 
is recorded as a separate monastery in the Ottoman 
documents. The earliest written records about it dated 
from the sixteenth century when the scribal activity of 
the monastery of Lesnovo was transferred there. The 
study contributes to the administrative transforma-
tions in the sixteenth-century Ottoman empire by not-
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ing that the skete was recorded in the registers of 1519 
and 1550 as part of nāḥiyah of Štip while in the defter 
of 1570/73 the border between territorial units moved 
and it was written down as part of nāḥiyah of Kočani.

The rest of the monasteries recoded as tax enti-
ties are known only from the Ottoman tax registers. 
Twelve of them are located in nāḥiyah of Štip while 
seven are in nāḥiyah of Kočani. The tax revenues 
collected of them are minimal and rarely the defters 
mention monks. It seems that the local population took 
care of their buildings and exploited their property. 
These monasteries do not exist at present and the mem-
ory of their location and existence is lost within the 
local population. There might be a number of reasons 
for their abandonment. On the one hand, this could be 
due to the economic crisis and inflation processes in 
the sixteenth - and the seventeenth - century Ottoman 
empire. On the other hand, monasteries cease of ex-
istence could be due to the depopulation of the area 
as a result of the wars between the Ottoman empire 
and the Holy Roman empire in the second half of the 
seventeenth century. In 1689 detachments of the Holy 
Roman epire’s army captured the towns of Štip and 
Veles and this move provoked the Karposh uprising 
in the area between Kyustendil and Skopje. The Janis-
saries corps and Tatars sent by the Ottoman authorities 
to suppress the rebels devastated the area and burned 
a number of churches and monasteries. The Ottoman 
authorities forbade the local population to restore the 
old churches or to build new ones. 

The author arrives at the following conclusions: 
On the one hand, the monasteries recorded in the Ot-

toman tax registers in nāḥiyah of Štip and nāḥiyah of 
Kočani might have been autonomous entities under 
the Metropolitan of Kyustendil. They most probably 
were founded earlier in the Middle ages and although 
they altered their functionality they remained as sac-
ral places where local population gathered during the 
church festivities. 

On the other hand, the author surmises that all or 
part of these monasteries were in effect metochions of 
larger monasteries, such as for instance the Dormition 
of the Mother of God – Pirg skete, which was a part of 
the monastery of Lesnovo. The author proposes that 
two more of surveyed monasteries – Pchelarino near-
by the village of Yamiste and Saint John near the vil-
lage of Dobrevo were also metochions of the monas-
tery of Lesnovo. It is reasonable to believe that the rest 
of the monasteries recorded by the Ottoman officials 
were also metochions of the monastery of Lesnovo or 
of another unknown large monastery in the region. 

The third explanation offered by the author merg-
es the two hypotheses above that quite likely some 
of the described monasteries were independent while 
others were subsidiaries, part of larger monasteries. 

The author does not exclude the probability that 
the Ottoman officials included by mistake or applied 
the term monastery to a church or a chapel located 
in the vicinity of the village, as is the case with the 
church of the village of Dolna Bogoroditsa. 

at the end of the period the only active monaster-
ies were the monastery of Lesnovo and its skete the 
Dormition of the Mother of God – Pirg. 

Калина МИНЧЕВА

ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОРИЈАТОТ И БРОЈОТ НА МАНАСТИРИ ВО 
РЕГИОНОТ НА ШТИП И КОЧАНИ  (XV- XVII  ВЕК)

Резиме

Темата и географскиот домен што ја опфаќа сту-
дијата е посветена на долгодишното истражување 
на Кирил Трајковски. Неговата работа во овој крај 
беше насочена на локалитетите од средновековна-
та археологија, каде што авторот понуди дограду-
вање на истражувањето од отоманскиот период.

Во ова истражување авторот дава преглед на 
дваесет и еден манастир во нахиите во Штип и Ко-
чани, низ даночните отомански документи  од XVI 
век. Во историскиот развој се претставени   наје-
минентните манастири – Св. Архангел Михаил во 
Лесново и Пиргот, скит – Успението на Богоро-
дица. Останатите деветнаесет манастири се позна-

ти само преку oтоманските документи, како  и пре-
тпоставките на авторот за нивната можна локација.

Манастирот Св.Архангел Михаил во Лесново е 
основан во XI век и е поврзан со монашката актив-
ност на св.Гаврил Лесновски. Во XIV век постојат 
повеќе извори за него и за прилозите на деспотот 
Јован Оливер, кралот Стефан Душан и деспотот 
Константин Драгаш. Од белешките од маргините 
и натписите, можна е реконструкција за историја-
тот на манастирот во периодот на XV до XVII век, 
преку прилозите од локалното население и на ло-
калните велкодостојници од Кратово. Отомански-
те даночни документи за периодот  од 1515, 1550 



226

и 1570/73 година даваат податоци за повластениот 
статус, што е изгубен во втората половина на XVI 
век; имотот, донациите и даночните обврски. Ма-
настирот Лесново и метохиите, како Пиргот – скит, 
се забележани како посебна единка, но во еден со-
времен извор се назначени како дел од него. 

Во реконструкцијата на историјатот на мана-
стирот авторот го споменува и владиката Михаил, 
православниот владетел на Коласија (Ќустендил), 
во чија епархија припаѓал манастирот, како и  не-
говите  први контакти со руските владетели. Ма-
настирот бил даруван двапати, со грамота со која  
монасите можеле да ја посетуваат Русија на секои 
шест години, како  и дарежлив прлог од сто рубли.

Метохот на манастирот Лесново, Пиргот, 
скит -  Успението на Богородица е основан  меѓу 
четиринаесттиот и шеснаесеттиот век, а во ото-
манските документи е заведен како посебен мана-
стир. Најраниот пишан документ датира од XVI 
век, од кога датира монашката препишувачката  
активност во манастирот Лесново. Студијата се 
осврнува на административните трансформации 
во XVI век во  рамките на Отоманската империја, 
забележувајќи дека скитот во  штипската  нахија е 
заведен во 1519 и 1550 година, но во тефтерот од 
1570/73 година, границата на теритојирата е по-
местена на кочанската нахија. 

Останатите манастири се заведени како дано-
чници во отоманските книги. Дванесет се забе-
лежани во штипската нахија, додека седум во ко-
чанската нахија. Собраниот данок е минимален, а 
ретко во тефтерите се спомнуваат монаси. Изгле-
да дека локалното население се грижело за згра-
дите и го користело  имотот. Денес манастирите  
не постојат, а спомените за нивната локација и 
постоење се загубени во сеќавањето на локалната 
популација. Можеби постојат повеќе причини за 
нивното напуштање. Од една страна  тоа можеби 
било резултат на економската криза и инфлација-
та  што се случувале во  текот на XVI и XVII век 
во рамките на Отоманската империја. Од друга 
страна, манастирите изчезнувале  поради намалу-
вањето на популацијата, како резултат на војните 
што ги водела Отоманското империја со Светото 

Римско царство во текот на втората половина на 
XVII век. Одредите на Светото Римско царство во 
1689 г. ги зазеле Штип и Велес, и со тоа го пре-
дизвикале кревањето на Карпошовото востание 
во регионот на Ќустендил и Скопје. Отоманските 
власти испратиле јаничарски единици и Татари за 
да ги задушат бунтовниците и притоа ја уништи-
ле околината зедно со црквите и манастирите. На 
локалното население отоманската власт  му заб-
ранила  да ги обнови и  да подига нови објекти.

Во својот труд авторот доаѓа до слените зак-
лучоци: Од една страна, манастирите забележа-
ни во отоманските даночни книги во нахиите во 
Штип и Кочани можеби се автономни единки под  
управата на владиката од Ќустендил. Веројатно 
тие се создадени порано во средниот век, и иако 
ја менувале својоата функција, сепак останале 
свети места каде што населението се собирало во 
текот на црковните слави. Впрочем, авторот суми-
ра дека сите делови на овие манастири всушност 
се метохии на големи манастири, како Пиргот, 
скит- Успението на  Богородица , што бил дел 
на манастирот Лесново. Авторот смета  дека уште 
два истражени манастири – Пчеларино во близи-
на на селото Јамиште и Свети Јован во близина 
на селото Добрево, исто така биле метохии на 
манастирот Лесново. Може да се верува дека и 
останатите забележани манастири во службените 
отомански книги  веројатно биле метохии на  Лес-
новскиот манастир, или пак на некој друг голем 
манастир во тој крај.

Авторот дава и третото објаснување, споју-
вање на двете хипотези, дека некои од опишани-
те манастири биле независни, додека други биле 
споредни, како дел на големи манастири.

Авторот, исто така, не ја изоставува можноста 
дека отоманските власти терминот манастир по 
грешка можеле да го користат за црквите и капели-
те лоцирани во близина  на селата, како што е слу-
чајот со црквата во селото во Долна Богородица.

Единствениот активен манастир на крајот од 
периодот бил манастирот во Лесново и неговиот 
Пирг, скит - Успението на Богородица.


