МИСТЕРИЈА И ИСТОРИЈА

ЗРЗЕ, ПЕШНА И ДЕВИНИ КУЛИ
Доколку сте за патување во средниот век во Македонија и за совршена
комбинација на природни убавини, манастир, река, пештера, тврдини, историја,
легенди и убава храна, тогаш Зрзе и Пешна се местата што задолжително треба
да ги посетите.
Совршената хармонична заедница на природата и на манастирот „Св. преображение Христово“ во Зрзе
веднаш ќе го привлече вашиот поглед уште од далечина. Како седефест бисер ќе блесне бигорната
карпа заедно со манастирот среде зеленилото во подножјето на масивот Даутица. За да стигнете до
манастирот мора да поминете низ прилепските села Ропотово, Пешталево, Костинци и, секако, селото
Зрзе над кое надвиснува манастирот „Св. преображение Христово“ на речиси еден километар
надморска висина. Приближувајќи се пеш кон манастирските порти ќе ве одушеви разиграната форма
на бигорната карпа, сега одблизу, со сите тие вдлабнатини, како дело на некој познат вајар. А штом ќе
дознаете дека внатре се кријат пештери во кои била основана монашка населба од IX век, а тие
вдлабнатини биле испоснички ќелии, тоа место ќе добие друга возвишена димензија.

Манастирскиот двор е вистинска рајска градина. Совршено
уреден, ја олицетворува грижливоста на монасите што домуваат
тука. Сенката под големото оревово дрво, несомнено, ќе биде
тешко да ја напуштите во летните денови, а на самиот крај на
дворот издаден над бигорната карпа, дрвената маса и старите
столови ќе ви понудат незаборавен поглед кон Пелагониската
Котлина. Како времето да запира за момент во мирот и
спокојството што ги нуди ова место. Во дворот на манастирот се
наоѓа црква што датира од XIV век. Во неа најзначајни се иконите
на Христос Спасител и Жизнодавец, дело на зографот
митрополит Јован и чудотворната икона на Богородица
Пелагонитиса од јеромонахот Макариј. Интересна е легендата за
необичната положба во која се поставени овие две икони. Тој што
е запознаен со каноните на православието, веднаш ќе забележи
дека иконите се поставени обратно од тоа што го налагаат
каноните, односно иконата на Исус Христос се наоѓа лево од
иконостасот, а иконата на Богородица Пелагонитиса десно.
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Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или
препораките изнесени овде се на имплементаторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
*Прибирањето информации и пилотирањето на овие тури е овозможено во рамки на Проектот за
U.S. Embassy Skopje локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.

Легендата вели дека монасите првично ги
поставиле иконите според каноните на
православието, но тие три ноќи со ред ја
менувале својата положба. Кога монасите ја
прашале Богородица зошто се случува тоа, таа им
одговорила дека не сака да му врти грб на сина
си и оттогаш иконите останале во таа позиција.

Покрај бигорната карпа и црквата од XIV век, со
археолошки ископувања е пронајдена и
ранохристијанска базилика од V век. Лесно ќе ја
забележете бидејќи се наоѓа околу сто метри пред
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монашкото движење во источнохристијанската црква
во периодот од XII до XIV век, чиишто претставници
сметале дека преку молчење, самување и аскетизам ќе
се доближат до Бога и ќе стапат во контакт со него.
Токму во центарот на исихаистичко-рационалистичкиот
спор од XIV век силна улога ќе има прилепчанецот
Григориј Акиндин.
Девини кули, следната точка на оваа тура се наоѓа
во непосредна близина на Македонски Брод, на
приближно седум километри во насока кон Самоков.
Тврдината се наоѓа на рид, кој се издигнува скромни
75 метри над река Треска. Не може, а да не се
забележи главната кула на ридот. Сведок за
историското значење на областа се и легендите дека
токму тука живееле две од четирите сестри на
Крали Марко, Дева и Пеша. Првата живеела во
кулата, како најсилно бранета тврдина во целиот
регион, а другата живеела во тврдината во Вистинско време за посета е во пролет или во
пештерата. Колку има вистина во легендите никогаш доцна есен кога од пештерата избива многу силен
нема да се знае, но неспорно е дека најголемиот вруток, кој целосно пресушува во текот на летото.
процут областа го доживува токму во периодот што Претпоставките се дека водата понира од селото
се совпаѓа со владеење на Крали Марко. Многу Крапа, кое се наоѓа на повисока надморска височина.
блиску, но главна пречка за да се стигне до кулите е Во самата пештера се наоѓаат и остатоците од
реката Треска, во минатото попозната како Велика. некогашната средновековна крепост и остатоци од
Централно место на највисокиот дел на ридот има стара воденица. Покрај самиот пат се наоѓа и
камената кула со зачувана висина од околу пет античка гробница, која е празна и отворена. Веднаш
метри. Оттука се отвара најубавиот поглед кон се забележува визуелната комуникација на
отворот на пештерата Пешна. Пешна, пак, од пештерата и утврдувањето во неа, со тврдината во
спротивната страна, е пештерата со најголем отвор близина на Девич, што потврдува дека тврдините
во државата. Големина што тешко може да се имале стратегиска улога во средниот век за
фотографира, со висина на отвор од 40 метри, 124 контролирање на целата област.
метри должина на пештерата и со 56 метри Во близина на Пешна се наоѓаат угостителски
широчина на отворот. Пештерата е дом на голем број објекти, па комбинирањето на прошетката со добро
ластовички, а има и лилјаци, кои тешко може да се подготвена свежа риба од локалните рибници е
забележат преку ден. неминовно.
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Турата е подобна за кое било време од годината и трае седум часа. Локалитетите се
достапни со возило, посебно што патот пред манастирот е со нов асфалт, а има и голем
паркинг пред влезот. Посетата до пештерата е по нова поплочена патека со должина од
околу 0,5 километри во правец.

