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Дра�и Ми�ревски

ВЛАДЕТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС ВО БИЛАЗОРА
Апстракт
На локалитетот Градиште, Кнежје кај Св. Николе веќе е извесно лоцирањето на
најголемиот пајонски град Билазора. Но, со археолошките истражувања последната деценија тој локалитет се експонира и како престолнина на т.н. независни
Пајонци. Во прилог на тоа најмногу зборуваат откритијата на неговата акропола. Таму доминантно место има т.н. владетелски комплекс, кој го сочинува владетелска палата и еден мал дорски храм.
Клучни зборови: Билазора, рана антика, независни Пајонци, владетелска палата,
дорски храм

Abstract
The location of the largest Paionian city of Bilazora at the site Gradishte, Knezje near Sv.
Nicole is already certain. However, thanks to archaeological research undertaken in the
last decade, the site has also been recognised as the capital of the so-called independent
Paionians. In addition to this, the discoveries at its acropolis are the most revealing. The
Royal complex holds the most dominant position comprising the Royal palace and a small
Doric temple.
Key words: Bilazora, Early Antiquity, Independent Paionians, Royal Palace, Doric Temple

Билазора важи за еден од најпознатите раноантички градови на територијата на Р. Македонија, пред сѐ поради информациите што ни ги даваат античките автори, кои го поврзуваат тој град со неколку конкретни историски
настани. Тргнувајќи од таквите податоци, пред сѐ од забелешката на Полибиј
дека се работи за најголемиот град на Пајонците, како и од податоците за
неговата географија, уште во 1976 година И. Микулчиќ ја лоцира Билазора
на локалитетот Градиште–Кнежје кај Свети Николе.1 Како поминуваа годините, со секој нов наод таа претпоставка сѐ повеќе се потврдуваше. Денес,
и покрај тоа што не е откриен конкретен натпис со името Билазора, веќе е
извесно дека археолошките остатоци на Градиште–Кнежје претставуваат
остатоци од античка Билазора.
Археолошки истражување на локалитетот се вршени во повеќе наврати, најпрво како сондажни – контролни ископувања на различни позиции, а
1

I. Mikulčić, Die Lage von Bilazora (Убикација на Билазора), ГЗФФ 2 (28) (1976).
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потоа, во последните 10 години како систематски континуирани ископувања
само на акрополниот дел од градот.2
Досегашните откритија на Градиште–Кнежје го потврдија овој локалитет не само како најголем туку и како економски и културно најразвиен
град на пајонскиот простор, во периодот од 5 до 3 век пред Христа (сл. 1).
Позициониран е како централна населба во Овчеполието, каде што со површина од 20 хектари и со својата средишна позиција доминира над околните
десетина истовремени, но значително помали населби со големина од само
2–5 хектари. Очигледно сите тие гравитирале околу Билазора, формирајќи
посебен систем од населби, со централно место на Билазора. Таквата нејзина географија, како и природната поврзаност со долината на Брегалница
и Среден Вардар на југ и неоспорните релации со Скопско-кумановскиот
Регион на север, од каде што пробиваат природните, поточно старите, уште
праисториски комуникации од север кон југ, го експонираат локалитетот
Градиште–Кнежје како Билазора од античките извори.
Од друга страна, со систематските археолошки ископувања од 2008 до
2016 година се откри нова, уште позначајна димензија на градот, всушност,
дека не се работи само за најголемиот град на Пајонците по површина туку
и по значење. Откриените наодите на неговата акропола зборуваат за град
структуриран и со содржини што му даваат карактер на владетелски град,
поточно на престолнина.3
Акрополата е во голема мерка веќе истражен простор, со исклучок на
крајните јужни делови, а таму со голема сигурност може да се претпостават
содржините што чекаат да бидат откриени (сл. 2). Таквата ситуација овозможува уште во оваа фаза на истраженост да се отпочне се публикување барем на
најзначајните откритија, со цел тие побрзо да се стават во научна експлоатација.
Акрополниот дел на градот доминира над другите делови, главно станбени тераси, кои се шират рамномерно околу акрополата (сл. 1). Таа била
посебно заштитена, оградена со масивен бедем граден од големи, делумно
До почетокот на систематските истражувања во 2008 година во повеќе наврати се
вршени мали контролни ископувања и површински истражувања на Градиште–Кнежје од
страна на I. Mikulčić, Die Lage von Bilazora; Г. Микулчиќ, Наоди од Кнежје, MacActaA 11
(1990); З. Георгиев, Раноантичките кули во Бразда кај Скопје и Кнежје кај Свети Николе, ГЗФФ 21 (47) (1994); и С. Данев (Народен музеј Свети Николе), кој исто така вршел
сондажни истражувања на различни позиции и на јужната некропола (непубликувано).
3
D. Mitrevski, Ancient Bylazora- the capital of Independent Paeonians (Античка Билазора- престолнина на Независните Пајонци), Sveti Nikole 2016; D. Mitrevski, The royal palace
in Bilazora, Publication in honour of R. Vasić, Beograd 2018; D. Mitrevski, Classical pottery
from the royal palace in Bilazora-capital of the independent Paeonians, Classical pottery on the
Northern Aegean and its Periphery (480-323/300 BC), International Archaeological Symposium,
Thessaloniki Mai 17-20, 2017 (in print).
2
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делкани камени блокови, кои формирале единствен фортификациски систем,
очигледно за одбрана на содржините и на вредностите во внатрешноста.
На северниот крај од акрополата целосно е откриен главниот влез со
делови од северното бедемско платно, како и низа придружни објекти поврзани со влезната партија и главниот пат што водел кон внатрешноста на акрополата, кон централната, најголема и доминантна градба – владетелската
палата со придружните објекти (сл. 2). Освен неа, други градби со станбен
или цивилен карактер на акрополата не се откриени. Напротив, сите објекти
откриени досега имаат магацински, економски или војнички карактер и биле
организирани така очигледно во служба на палатата и на нејзините станари.4
Палатата претставува комплексен објект, кој според својата позиција,
архитектонски, градежни и декоративни елементи, а најмногу според распоредот и карактерот на просториите околу централниот отворен атриум, веќе
е афирмирана како владетелската палата (сл. 3). Таквата нејзина определба
ја потврдува, меѓу другото, и големата концептуална сличност со познатата
македонската кралска палата во Вергина (Aigai).5
Покрај палатата, во нејзина непосредна близина е откриена уште една
градба, определена како храм. Иако целата акропола може да се третира како
владетелски комплекс, сепак, тие два објекти, исполнувајќи ја речиси целата
јужна половина на акрополата, ќе ги сметаме за „владетелски комплекс“ во
најтесната смисла на зборот (сл. 2).
Двата објекти се меѓусебно тесно поврзани во единствена функционална архитектонска и културна целина. Како заднина го користеле западното бедемско платно, од каде што бил пробиен посебен влез за директно
влегување во палатата. Двете градби биле направени со единствени градежни и архитектонски елементи. Нивната заедничка стратиграфска позиција и
внатрешен инвентар зборуваат дека биле изградени кон крајот на 5 век пред
Христа, а биле во употреба главно низ 4 век, до првите децении на 3 век,
кога биле истовремено насилно урнати за да не бидат повторно обновени.
Првите остатоци од палатата или делови од северното крило и од централната влезна партија беа откриени во 2011 година (сл. 4).6 Тогаш, во
тој степен на истраженост, без доволно елементи, објектот беше избрзано
определен како палата на Филип V, само поради информацијата на Полибиј
D. Mitrevski, Ancient Bylazora, 67–70.
Ch. Saatsoglou-Paliadeli, The Palace of Vergina-Aegae and its Surroundings, I. Nielsen
(ed.) The Royal Palace Institution in the First Millennium BC, Regional Development and Cultural
Interchange between East and West, Monographs of the DIA, Vol. 4, Athens 2001, 201; M. Andronikos, The Royal Tombs and the Ancient City, Athens 1984.
6
E. Matthews, W. Neidinger, The Palace of Philip V, The Bylazora excavations 2010-2013,
Vol. III, TFAHR, Canyon Lake 2014, 75–113.
4
5

9
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(V:97) за заземањето на Билазора од страна на македонскиот крал Филип
V во 217 година пред Христа. Сепак, со продолжувањето на истражувањата (2013–1016) се стигна до многу поголема истраженост на палатата. Со
исклучок на јужното крило, сите други делови се веќе откриени, со што се
добија бројни нови податоци, кои ги направија евидентни нејзините основни
историски, археолошки и архитектонски вредности (сл. 3).
Самата палатата била изградена на најдоминантниот дел на акрополата, зафаќајки простор од околу 50 х 50 метри. Целиот терен, како и околината предвидена за градење на палатата со придружните објекти, поради
природниот пад на теренот, најпрво бил добро изнивелиран. Нивелацијата
била постигната со рамнење на теренот и нанесување дебел слој компактна
светложолта глина, со што била добиена единствена хоризонтална површина
на целиот простор наменет за т.н. владетелски комплекс. Од тие причини,
при истражувањата насекаде под подното ниво на палатата и во нејзината
непосредна околина се открива нивелацискиот слој од светложолта глина.
Уште еден момент од активностите пред изградбата на палатата заслужува посебно да биде издвоен. На просторот непосредно до источниот
надворешен ѕид од палатата откриена е пространа култна јама, која според
остатоците од јамичките за колци распоредени околу нејзиниот отвор, имала
одредена дрвена конструкција над неа (сл. 5). Очигледно пред изградбата
на палатата, или можеби во служба на самото подигање на палатата, на
тој простор биле вршени одредени култни активности. Како остатоци од
тие активности во нејзината внатрешност се откриени фрагменти од садова
керамика и животински коски. На крајот, откако јамата била исполнета, на
нивото на нејзиниот отвор било жртвувано куче (сл. 5). Меѓу наодите во јамата се издвојуваат фрагментите класична керамика со белези на 5 век пред
Христа. Дали се работи за постари култни активности или за одбележување
на самиот чин на подигањето на палатата ќе остане загатка, но евидентно
е дека со градењето на надворешниот источен ѕид од палатата тој простор
бил заобиколен и со тоа бил оставен неоштетен. Токму на тој дел ѕидот од
палатата непотребно прави агол, заобиколувајќи го, најверојатно за да не го
пресече, туку да го избегне таквиот култен простор, пред да продолжи да се
протега кон југ и кон југоисточниот агол од палатата.
Во градењето на палатата биле употребени убаво делкани правоаголни
блокови од локален камен-песочник за ѕидање на нејзините долни партии,
додека горните зони од надворешните ѕидови биле формирани од непечени
тули. Внатрешните ѕидови што ги издвојувале одделните простории, по
правило биле целосно градени од непечени тули.
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Просториите во палатата имаат различни димензии, намена, ѕидна декорација и инвентар. Следејќи ги редоследно, најпрво се издвојува главната
влезна партија (сл. 4, 6, 8). Се работи за репрезентативен влезен простор во
централна влезна просторија, која била отворена од западната страна по целата своја должина. Оттаму, преку четири скалила и фасада со два централни
носечки столбови, се влегувало во палатата, поточно во влезната просторија
(сл. 6). Сите елементи од фасадата (бази, столбови, капители, архитрав, корниз, странични пиластри итн.) се откриени во изворната положба на паѓање
пред самиот влез. Иако некои делови недостасуваат, евидентно е дека требало да формираат фасада во коринтски стил. Сепак, според позицијата на
откривање и степенот на нивната финална обработка, се чини дека таквата
фасада никогаш не била финализирана и ставена во употреба.
Некои делови од влезната фасада, главно столбовите и корнизот, биле
обоени, поточно веќе покриени со бела или црвена боја. Од друга страна,
веднаш пред скалилата од влезот, допрени до самиот северен надворешен
ѕид од палатата, биле оставени или убаво наредени еден до друг двата коринтски капители (сл. 4, 7). Значајно е што капителите не биле довршени
повеќе од 30% во својата изработка, така што, според нивната позиција на
откривање, како и по фактот што останале недоработени, очигледно никогаш
не биле употребени.7
Најверојатно непосредно пред финалното уривање на палатата, се
подготвувала обнова на фасадата во нов, коринтски стил, но таквиот план
очигледно никогаш не стигнал да се реализира. Планираните нови капители, кои биле делкани од локален камен, најверојатно на самото место (пред
палатата), останале недовршени да чекаат подобри времиња, кои никогаш
не пристигнале. Во каков стил била градена првичната, постара фасада,
може само да се претпостави. Можеби наодите на двата дорски столба што
го носеле преминот во северниот трем од централниот атриум упатува на
првично користење на дорскиот стил во архитектурата на палатата. Од друга
страна, на неколку различни места и во различни градби во северните делови
на акрополата секундарно бил користен материјал од некоја постара, репрезентативна градба, која била градена во дорски стил.8 Засега се откриени
два дела од архитрав со триглифи и метопи и еден дорски капител, кои биле
вградени како сполии во различни градби. Сите овие моменти упатуваат на
можноста палатата да била градена во дорски стил.
7
E. Matthews, W. Neidinger, The Corintian Capitals from Bylazora, The Bylazora
Excavations 2010-2013, Vol. III, TFAHR, Canyon Lake 2014, 60–71.
8
Ibid, Architectural orders at Bylazora, The 2011 Bylazora Excavation, TFAHR, Canyon
Lake 2011, 15.
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На спротивната, источна страна од влезната просторија, бил пробиен
уште еден т.н. источен влез во палатата (сл. 8). Преку тесен надворешен
коридор се стигнувало до тој влез, од каде што се влегувало во палатата.
Самиот влез е обележан со масивен праг од монолитен камен, изделкан за да
носи масивна двокрилна дрвена врата. Исто како во ситуацијата со паднатата
фасада на спротивната, западна страна, и кај источниот влез се документирани камени блокови паднати од круништето на влезниот коридор врз самата
подна површина и така оставени во изворна положба на паѓање (сл. 4).
Од влезната партија преку масивен камен праг, кој носел еднокрилна
дрвена врата, се влегувало во т.н. долга просторија, која се простира по
должината на северниот дел од источниот надворешен ѕид на палатата (сл.
9 и 17). Од неа, преку сличен праг и врата, се влегувало во источниот трем
од централниот отворен атриум. Простирањето на просторијата со двата
влеза на двете страни и без некој посебен внатрешен инвентар упатува на
можната нејзина функција како коридор (сл. 3). Сепак, таа преставувала
репрезентативен простор, чии ѕидови биле украсени со фреско-декорација,
поточно биле бојосани. Во техника al seco била нанесена боја во две зони,
подолната била бојосана во црвена, а погорната зона во црна боја (сл. 10).
Таванот бил во бела боја, додека подот најверојатно дрвен. Поради големите
димензии на просторијата, во средината биле поставени два дрвени столба,
кои го држеле таванот, од кои се зачувани само камените бази. Еден питос,
поставен на подот во северо-источниот агол, откриен е како единствен наод
од внатрешниот инвентар на просторијата во изворна положба (сл. 10). На
подот се откриени ретки делови од садова керамика, меѓу кои и една целосно
зачувана насликана чинија во локален стил, но без некој посебен контекст.
Во централниот дел на палатата се наоѓа отворен двор или централен
атриум, кој бил фланкиран од сите четири страни со покриени тремови (сл.
3). Самите тремови биле отворени кон атриумот, каде што нивната покривна
конструкција се потпирала на низа од најверојатно дрвени столбови (сл. 11).
Така, на пример, северниот трем го носела колонада од 6 столбови, од кои
се зачувани само камените бази (сл. 3). Слична колонада би требало да се
очекува и на спротивната и сѐ уште неоткриена јужна страна од атриумот, додека другите два трема, според распоредот на базните камења, биле носени
само од четири столбови. Дождовните води што се слевале од покривите на
сите четири тремови биле собирани во систем од канали, кои ја одведувале
водата надвор од палатата кон пониски партии на теренот, поточно кон западната тераса (сл. 12). Каналите што оделе околу атриумот претставувале
плитки, отворени канали, формирани од масивни камени блокови издлабени
по средината. Од нив водата била каптирана под северозападниот агол на
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атриумот во единствен покриен канал, кој одел под подот на ходникот што
водел надвор од палатата преку т.н. западен влез (сл. 12).
Подните површини на тремовите биле дрвени, а на нив се откриваат,
главно, камени рачни мелници, дробилки, високи авани од камен и други
остатоци од економиката на палатата (сл. 12а). Од тремовите, преку изедначени камени прагови, кои носеле еднокрилни дрвени врати, се влегувало во
соодветните простории, од источното, западното и, најверојатно, во јужното сѐ уште неоткриено крило на палатата (сл. 13). Се работи за простории
кои се различни по димензија и по намена. На подовите на просториите
се откриваат различни типови наоди, како недвижен или движен инвентар
(сл. 22). Притоа, се чини дека од движен инвентар останало само тоа што
не било највредно за да се отстрани пред последната опасност и нејзиното
финално уривање. Сепак, и со така редуцираниот инвентар, во голема мера
може да им се одреди намената на тие простории како економски или заеднички простории за потребите на целата палата. Тоа, пак, овозможува да се
претпостави дека палатата имала и втор кат.
Ѕидовите на сите простории во приземјето биле од непечени тули,
премачкувани со тенок слој варов малтер, врз кој била нанесувана фреско-декорација (сл. 3). Боењето било изведено со широки боени површини,
врамени со бордури во друга боја, а се откриваат и делови со посложена
геометриска декорација, како спирали, кругови, хоризонтални и вертикални
ленти и слично. Сите тие мотиви биле боени во различни бои (црвена, црна,
нијанси на сива, окер, портокалова, плава и друго), при што било остварено
високо ниво на квалитет (сл. 14).
Во источното крило доминантно место имала една долга просторија,
која според инвентарот најверојатно служела како фурна со инвентар за
складирање и мелење жито, и подготовка и печење на лебот (сл. 3). Голем
број садови за секојдневна употреба, неколку со складиштен карактер, како
и рачни камени мелници и остатоци од една ѕидана фурна се откриени на
подот на таа просторија. Јужниот крај на просторијата, како и самиот влез во
неа, сѐ уште не се откриени, така што се претпоставува дека тие се наоѓаат
во непосредна релација со јужното крило на палатата, поточно во делот кој
сѐ уште не е откриен (сл. 3).
По својата конципираност и намена, се издвојуваат просториите од
северното крило. Во него се влегувало преку северниот трем на централниот
атриум, низ еден широко отворен премин што го носеле два дорски столба
(сл. 3, 15). Преку тој премин се влегувало во една меѓупросторија (anteroom),
која служела за влез во единствената кружната т.н. толос-просторија, лоцирана во источниот крај на северното крило (сл. 18). Поради карактерот на таа
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просторија, како еден вид претсобје, со исклучок на две бронзени монети,
првата сребрена на Александар III и втората бронзена на пајонскиот крал
Леон, не се откриени други позначајни движни наоди (сл. 16). Контекстот на
откривање на монетите на самата подна површина под паднатата покривна
конструкција од последната употреба на палатата, на најилустративен начин
го датира крајот на употреба на палатата. Тој секако се случил во време на
владеењето на кралот Леон, кога во циркулација сѐ уште биле и монетите на
македонскиот крал Александар III . Едновремената циркулација на пајонски
и македонски монети ја потврдуваат уште неколку монети откриени во исти
услови, но надвор од палатата, во слободниот простор помеѓу влезовите во
палатата и храмот. Се работи за две бронзи на Деметриј Полиоркет, една на
Касандар и една монета на градот Лариса.
Толос-просторијата зазема доминантна позиција во палатата, со површина од 9 метри во пречник (сл. 3, 17, 18). По своите конструктивни елементи, архитектонски и археолошки белези, се издвојува како посебна целина. Претставува градба со кружна форма, впишана во квадратна основа,
изѕидана во долната зона од делкани камени блокови, над чие круниште
ѕидањето продолжувало со непечени тули. Имала посебен и единствен влез
од запад, на кој не е откриен вообичаениот праг (монолитен блок со жлебови
од вратата), кој се среќава на влезовите во сите други простории (сл. 18). Тоа
сугерира дека влезот во толос-просторијата бил отворен, а нејзината намена
јавна и достапна за секого во палатата. Најверојатно поради самиот карактер
и намена на таа просторија, единствено во неа внатрешниот инвентар се
открива во изворна положба. Така, најголемиот број и најзначајните движни
наоди откриени во палатата се врзуваат токму за таа просторија.
Подот на просторијата бил од замазнета глина во која биле копани
плитки јамички. Во самите нив и околу билa оставана керамика, како и
многу животински коски (сл. 19). Меѓу керамиката се откриваат различни
форми на садови, главно поспецифични садови со повисоки естетски вредности, без присуство на груба, огнишна или складиштна керамика (сл 20,
21). Меѓу нив, за посебно издвојување е уникатниот сив колонетен кратер со
печатена декорација (сл. 20), како и неколку сликани чинии и ихтии, заедно
со една теракотна фигура на птица и една керамичка светилка (сл. 21). Сите
тие се локални продукти, но од висок ранг и значење, а заедно со бројните
животински коски доволно јасно зборуваат за практикувањето на одредени
култни активности во внатрешноста на толос-просторијата. Со таквите наоди таа на доволно документарен начин се експонира како култен простор
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во палатата, слично на таквата појава во познатата палата на македонските
владетели во Вергина, каде што култниот карактер само се претпоставува.9
На спротивниот, западен дел на северното крило на палатата, распоредени се две простории, во кои се откриени огниште и печка, како и концентрација на различни видови огнишна и кујнска керамика (сл. 3). Сето тоа
го определува тој простор како кујнски дел на палатата. Од тие меѓусебно
поврзани простории, преку масивен камен праг, се излегувало во тесниот
т.н. влезен западен ходник, кој ги раздвојувал просториите од северното
и западно крило на палатата. Ходникот се поврзувал со т.н. западен влез,
поточно со евентуалната капија во западното бедемско платно, од каде што
директно се влегувало во палатата (сл. 2, 3). По средината на таквиот ходник,
по целата негова должина, се протегал веќе споменатиот одводен канал, кој
ги спроведувал дождовните води од тремовите на централниот атриум кон
запад, надвор од палатата (сл. 3, 12).
Од т.н. западен ходник, преку монолитен камен праг со вообичаените
жлебови за еднокрилна дрвена врата, се влегувало во првата или најсеверна просторија од западното крило на палатата (сл. 3). Таа просторија била
единствената во која се влегувало од западниот ходник, наместо директно од
западниот трем на атриумот, како во другите простории од западното крило
(сл. 3). Тоа ја истакнува нејзината поврзаност со кујнскиот дел, наместо со
централниот атриум. На подот од таа просторија беа откриени главно керамички садови од трпезен карактер (чинии, чаши, бокали, хидрии и слично),
концентрирани во средината на просторијата, што најмногу упатува на трпезариска намена на просторијата.
Соседните две простории од западното крило имале засебни влезови
преку стандардите камени прагови директно од западниот трем на атриумот
(сл. 13, 22). Нивната намена според откриените движни наоди на нивните
подови (амфори, хидрии, камени мелници, и др.) упатува на простории со
складишно магацински или занатски карактер (сл. 22).
Според стратиграфските податоци, според односот на градежните елементи, како и според хронологијата на движните наоди, палатата била во
употреба од крајот на V до првите децении на III век пред Христа. Притоа,
евидентни се две градежни фази, од кои постарата се врзува за наодите од
крајот на петтиот и првата половина на четвртиот век, додека помладата фаза
за појавите од втората половина на четвртиот и првите децении на третиот
век пред Христа.

9

Ch. Saatsoglou-Paliadeli, op. cit., 202–203.
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Основниот план на палатата бил реализиран во првата градежна фаза,
чие финално уривање се случило околу средината на четвртиот век. Горните
зони на ѕидовите што биле градени од тули, вклучувајќи ја и покривната
конструкција, колабирале. По чистењето и нивелирањето на остатоците,
врз истите камени блокови од долната зона на ѕидовите биле изѕидани нови
ѕидови од непечена тула и била поставена нова покривна конструкција. Од
таа постара фаза се откриени низа наоди, меѓу кои доминира типична керамика за тоа време, како црнофирнизирани и црвени фигурални садови (најчесто фрагменти од атички импорт), како и локална класична, најчесто сива
керамика, но и поединечни примероци на бронзени игли, фибули и делови
од друг накит карактеристичен за тоа време (сл. 23).10 Од друга страна, како
најсилни градежни индикатори за таа фаза се издвојуваат типичните т.н. класични покривни керамиди, кои по својата карактеристична профилација и
боена површина со црвена мрсна боја јасно се разликуваат од подоцнежната
кровна керамика од помладата фаза.
Обновувањето или новата градежна фаза на палатата подразбирала
нова фасада, нови подови и нови ѕидни платна од непечена тула, декорирани
со нова фреско-декорација. Во исто време, на север, непосредно од главниот влез, била додадена нова градба како посебно, северно одделение, која
имало засебен влез и преддворје од северната страна (сл. 3, 6). Таа палата
била во употреба низ втората половина на четвртиот век, некаде до првите
децении на третиот век, кога била насилно урната во силен пожар, по што
повеќе не била обновена.
На подовите од последната употреба на палатата, покрај споменатите,
главно, керамички наоди и монетите на Александар III и Леон, откриени се
и мноштво други ситни наоди. Најчесто се работи за бронзен накит (фибули,
белегзии, игли, прстени, копчиња и слично), како и низа железни сечила
(најчесто ножеви), сите откривани без ред, расфрлани најчесто на просторот во централниот атриум и во околните тремови (сл. 24, 26, 27). Меѓу
нив посебно треба да се издвојат некои ретки наоди, како една бронзена
појасна копча (сл. 24-2), оловен проектил со натпис (сл. 24-2), едно монисто-приврзок од сина стаклена паста со релјефни претстави на двете страни
– ликови на брадест маж (најверојатно сатир-силен) (сл. 25-3), како и една
оловна пломба со четиризрачна ѕвезда или сонце (сл. 35). Сите тие наоди
се карактеристични главно за четвртиот век, а оловната пломба претставува

10
С. Блажевска, Раната антика и хеленистичкиот период во Македонија, Македонија – Милениумски културно историски факти, Кн. 2, Скопје 2013, 637; В. Соколовска,
Исар-Марвинци и Повардарјето во античко време, Скопје 1986.
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најсилен индикатор за административно-државничките активности што се
одвивале во палатата.11
Во истиот контекст, со посебна концентрација во јужната половина на
палатата, каде што опожарувањето било најсилно, откриени се стотици врвови од железни стрели (сл. 29). Се работи за конусно издолжени проектили,
кои ги користеле напаѓачите како огнени стрели, очигледно за предизвикување пожар. По правило, откривани се во изворната положба, најчесто на
нивото на колабираната покривна конструкција или во спалениот слој врзан
за подните површини (сл. 29а). Со тоа тие многу речито го документираат
самиот момент и начинот на уривање, поточно финалното опожарување
на палатата. На истиот заклучок упатуваат и условите во кои се откривани
другите ситни наоди, посебно примероците на накит и монетите. Нивното откривање, без некој посебен контекст, на различни места, на подовите
главно на комуникативните простории, упатува на условите во кои се случило последното уривање на палатата, поточно за брзината на криењето на
највредните движни предмети од палатата пред опасноста што наидувала.
На само два метри до северозападниот агол од палатата се наоѓа втората градба, храм со „анти“, граден во дорски стил, кој го сметаме за дел од
владетелскиот комплекс во најтесната смисла на зборот (сл. 2). Ориентиран
е исток – запад, при што со западната или задна страна бил залепен на западното бедемско платно од акрополата, додека со спротивната или челна
страна бил позициониран да гледа кон главната влезна партија на палатата
(сл. 30). На тој начин, помеѓу влезот во храмот и влезот во палатата се отвора
поголем слободен простор, како заеднички комуникативен простор.
Првите остатоци од овој објект биле откриени уште во 2010 година,
кога бил евидентен неговиот јужен ѕид и дел од челниот ѕид со фасадата.
Уште во таа фаза на (не)истраженост, беа изнесени тврдења за карактерот
и хронологијата на оваа градба, кои подоцна се покажаа како погрешни.
Имено, уште тогаш се претпостави дека објектот би требало да се шири
значително кон север, врз основа на што беше определен како Стоа, датирана од крајот на III и почетокот на II век пред Христа, поточно, поврзана со
владеењето на македонскиот крал Филип V.12 И покрај недоистраженоста,
низата оштетувања во тој дел на теренот, како и недостигот на движни наоди,
сепак, таа претпоставка беше актуелна сѐ до продолжување на истражувањаP. Adam-Veleni, Glass Cosmos, Akanthos, AMT, Thessaloniki 2010, cat. nos. 435, 377;
D. Mitrevski, Skopje Fortress – Kale (Скопска тврдина- Кале, од праисторијата до раната
антика), Skopje 2016, Fig. 245, 165; B. Angelov, Survey for the Studying of the Lead Projectiles
and findings from Carevi Kuli- Strumitsa, FAB II, Skopje 2013, 255–263.
12
Е. Matthews, W. Neidinger, The Stoa of Philip V at Bylazora, The Bylazora Excavations
2010-2013, Vol. III, TFAHR, Canyon Lake 2014, 33–50.
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та во текот на 2015 и на 2016 година. Тогаш тој простор, како и непосредната
негова околина, во целост беа истражени, со што беа откриени низа нови
наоди и податоци за редефинирање на објектот. Најзначајно, притоа, беше
откривањето на северениот надворешен ѕид на објектот, поточно неговата
најдолна, темелна партија (сл. 30). Со тоа дефинитивно беше затворен како
градба и стана јасно дека не се работи за Стоа, со претпоставена должина
од над 25 метри, туку за мал храм од типот templim in antis, чија форма е
јасно определена на простор со димензии 9 х 10 метри.
Покрај сите оштетувања од поново време, откриени се доволно делови
од фасадата, и тоа во изворна положба на паѓање, по должината на челната
страна на храмот (сл. 30). Надвор од периметарот на храмот, во слоевите
околу него, не се откриваат никакви други архитектонски остатоци, туку
само наоди што сведочат за активностите што се одвивале надвор од храмот.
Челната страна на храмот ја сочинувал широк стилобат на едно скалило, од кој се зачувани деловите од темелната зона и дел од круништето во
средината, каде што врз специјално изработена база од песочен камен бил
поставен централниот столб. Од него се зачувани во изворна положба на
паѓање три тамбури со по 20 канелури и дорски капител (сл. 31). Исто така,
зачувани се уште други 12 делови од: архитравната греда со гути, фризот со
триглифи и метопи и венецот, т.е. корнизот со мутули и страничните анти.13
Овие делови паднале веднаш под првото скалило од стилобатот, во најниска
позиција, така што може да се претпостави дека деловите што биле паднати
над нив со текот на времето биле разнесени. Како и да е, зачуваните делови
сочинуваат околу 30% од фасадата на храмот, што овозможува негова реконструкција (сл. 31). Притоа, единствената дилема е дали фасадата ја носел
само еден централен столб или постоеле уште два други дорски столбови
чии делови не се откриени. Зачуваните делови од архитравната греда, пак,
упатуваат на тоа дека таа била изработена од повеќе, т.е. од најмалку четири
дела, секој со должина од по 1,70 м., колку што е и растојанието меѓу столбовите од влезната фасада на палатата. Токму тој момент зборува за неопходноста архитравот да го носеле, покрај страничните анти и централниот
столб, уште други два столба. Притоа, не треба да се отфрли ниту можноста
двата други столба да биле изработени од дрво.
Што се однесува до внатрешноста на храмот, за жал, не постојат некои
позначајни податоци. Евидентно е пробивањето на подното ниво уште со
првичните ископувања, а најверојатно својата деструктивна улога ја одиграле и големите оштетувања што настанале со разни копања во поново време.
13
K.T. Egerer, Catalogue of Architectural Blocs of Sector 6, The Bylazora Excavations
2010-2013, Vol. III, TFAHR Canyon Lake, 2014.

ВЛАДЕТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС ВО БИЛАЗОРА

Како и да е, според стратиграфската позиција и условите во кои се откриени остатоците од храмот, извесно е дека тој страдал на истиот начин и
во истото време, поточно при истите настани, во кои настрадала и палатата.
Сепак, на различни позиции, надвор, но во непосредна близина на градбата,
откриени се бројни наоди, сведоци за настаните што се случувале околу храмот непосредно пред неговото опожарување и финално колабирање. Така,
во истиот слој со урнатините од храмот најдени се, меѓу другото, остатоци
од непогребани човечки скелети, заедно со неколку примероци на железно
оружје (копја, ножеви и стрели), секаде проследени со веќе споменуваните
железни пирамидални врвови од огнени стрели.
Меѓу другите наоди откриени во истиот контекст, се издвојуваат деловите од еден ритуален мермерен сад – лутерион (долниот дел од ногата,
една украсна волута и самиот реципиент) (сл. 32).14 Садот со функција на
мал базен бил изработен од боен мермер и служел за ритуално миење пред
влезот во храмот. Исто така, пред храмот е откриен и еден необичен, засега
уникатен бронзен предмет, со форма што сугерира алатка, но секако, за одредена специфична, веројатно култна намена (сл. 33-5). Од друга страна, за
хронологијата на храмот најзначаен наод е бронзената монета на македонскиот крал Деметриј Полиоркет и долниот дел од еден кантарос, црнофирнизиран атички импорт од доцнокласичен тип (сл. 33-1).
Сите овие наоди, иако индиректно поврзани со градбата што до пред
извесно време беше третирана како Стоа, мошне документирано ја редефинираат како храм. И, не само тоа, тие на мошне сликовит начин го откриваат
времето, причините и начинот на нејзиното дефинитивно уривање.
Очигледно пред храмот била концентрирана последната одбрана од
непријателот, кој веќе се наоѓал под ѕидините на акрополата. Откриениот
само еден дел од импортираниот кантарос зборува за две солуции: или одбраната успеала навреме да ги тргне и да ги сокрие сите други вредности
од храмот или напаѓачите, сепак, стигнале до главниот плен, при што еден
од луксузните садови се скршиле. Во секој случај, храмот бил бранет до
последен момент, за жал, неуспешно. Најмалку шестмина бранители ги оставиле своите животи и останале незакопани по опожарувањето и конечното
освојувањето на храмот и целиот владетелски комплекс.15 Бронзента монета
D.M. Robinson, G.E. Mylonas, Excavations at Olynthus, Domestic and public
architecture, Part XII, Baltimore-London-Oxford 1946, 246; F. Mege, A Marble Pedestal found
at Bylazora, The Bylazora Excavations 2008-2012, Vol. I, TFAHR, Canyon Lake 2013, 92–94.
Во постојаната музејска поставка на Археолошкиот музеј во Солун изложени се два такви
култни предмети откриени во околината на Солун.
15
E. Matthews, W. Neidinger, The Palace of Philip V.
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на Деметриј Полиоркет само го фиксира ваквиот настан некаде во третата
деценија од III век пред Христа.
Тргнувајќи од сето досега кажано, финалното уривање на владетелскиот комплекс во Билазора можеме лесно да го поврземе со некој од нападите
на Келтите (Галите) и нивната воена кампања кон југ во годините околу
третата деценија на третиот век пред Христа. Потоа владетелскиот комплекс
повеќе не бил обновуван, со што Билазора повеќе не била истиот град, со
дотогашната моќ и значење. Животот во него најверојатно продолжил, но со
значително намален интензитет, со драстично опадната економска и одбранбена моќ. Со тоа градот бил крајно податлив за перманентно навлегување
на Дарданците од север, во нивните пљачкашки походи на пајонска и на
македонска територија. Во секој случај, земјата на т.н. независни Пајонци
ја доживеала истата судбина со келтските освојувања како и посеверните,
богати раноантички населби на Агријаните во Скопско и во Кумановско.16
Сите тие згаснале во исто тоа време, со што се отворил пат за навлегување
на Дарданците од север, најпрво во Скопско, а потоа и на територијата на
независните Пајонци. На тој начин била загрозена и големата Македонска
Империја, така што кралот Филип V бил принуден да преземе решавачка
кампања против дарданската опасност.
Античките автори преку повеќе записи нѐ информираат за овие настани, при што се издвојува описот на Полибиј за заземањето на Билазора
од страна на Филип V во 217 година пред Христа. Во него се споменува,
а археологијата тоа го потврдува, дека Филип ја преуредил акрополата на
Билазора за воено-касарнски потреби, со што конечно биле ставени под
контрола сите премини од север во Пајонија и во Македонија. Така, биле
оневозможени дарданските походи кон југ, со што во голема мера била отстранета дарданската опасност.
Владетелскиот комплекс во Билазора во тоа време, кон крајот на III и
во текот на II век пред Христа, веќе бил заборавен и покриен со дебел слој
еродирана земја од повисоките партии на теренот, што е убаво документирано во сите стратиграфски пресеци на тој дел од акрополата. Со тоа, поточно
со воспоставувањето на непосредната македонска управа на Билазора под
власта на Филип V, почнала да се испишува последната страница од историјата на Билазора и, воопшто, од пајонската историја. Веќе во следната
етапа, за време на владеењето на последниот македонски крал Персеј, од
Билазора останале само сеќавањата за претходните славни времиња. Државата на т.н. независни Пајонци, под власта на нивните кралеви Агист,
16
В. Соколовска, Пајонското племе Агријани и врските со Дамастион, MacActaA
11 (1990).
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Ликпеј, Патрај, Авдолеон, Леон и Дропион, како и нивната престолнина во
Билазора, живееле како историја само уште во записите на античките автори.
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ROYAL COMPLEX IN BYLAZORA
Summary
Among all fortified settlements from the Early Ancient period or from the
5th-4th centuries BC in the so-called north Paeonian territory, the settlement at
Gradishte-Knezje, near the town of Sveti Nikole was the most distinguished. It
was the largest one, covering an area of 20 hectares and holding a central and
very strategic position for the whole Ovce Pole region including the valley of
Vardar and Bregalnitsa river.
Starting from the existing records of the ancient authors (mainly Polybius,
Livius and Diodorus) and on the basis of the size and geography of the site, the
largest Paeonian city, ancient Bylazora, was located at Gradiste–Knezje. As the
years passed by, this assumption was increasingly asserted. Thus, after 8 years of
continuous research it is clear that Bylazora was not only the largest city in terms
of area but also in importance, as capital of the Paeonians.
So far, almost the entire acropolis has been excavated and it presents itself
as a specially protected area with structures not for day-to-day living, but for
administrative, economic and military purposes.
In the southern and most dominant part of the acropolis the remains of the
so-called Royal Complex have been discovered. The complex is composed of
the most representative building of the Royal Palace and a small Doric temple.
All the other structures discovered at the acropolis such as storage magazines,
military objects and buildings that housed different economic activities were all
in the service of the Royal Complex.
According to its stratigraphy and the portable findings, the Royal Complex
was in use from the 5th to the 3rd century BC, across the two successive building
phases. The earlier phase is connected with the findings from the late 5th and
first half of the 4th century BC and the later phase with the objects which are
characteristic for the second half of the 4th and beginning of the 3rd century BC.
The palace at Bilazora is a complex building that takes up the entire southern half of the Acropolis. Judging from its position, its architectural, structural
and decorative signs, and especially judging from the open central courtyard, the
specific layout and character of the individual rooms around it furnishes proof
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that this was a Ruler’s Palace, conceptually very similar to the Macedonian Royal
Palace at Vergina (Aigai).
Despite the southern part remaining undiscovered as yet, it can be surmised
that the palace occupied an area of approximately 50 X 50 meters. The rooms in
the palace have different dimensions, purposes, wall decoration and inventory.
Among them lies a central entrance room with an open representative entrance
in the west and a side entrance on the opposite eastern wall. Its main façade, like
the other architectural parts in the palace, was most probably made in Doric style.
But, judging from the two unfinished Corinthian capitals which were left by the
outer wall, preparations were ongoing to renew the complex in Corinthian style,
never took place.
Among other rooms there is a circular room named Tholos room which occupied a prominent position and an area of 9 meters in diameter. It had a separate
entrance from the west, which probably constituted an open crossing, because
only in that entrance we do not detect the usual stone threshold with the grooves
of the door. In that room the most interesting portable findings were found, for
different kinds of gifts were left in smaller cult pits, buried in floor of the room.
The presence of certain types of ceramic vessels and small metal objects, a lot
of animal bones in the pits and around them, along with the circular shape and
position of the premises, identifies this place as a cult area. Such a premise is
supported by the same feature being known from the palace of the Macedonian
rulers in Vergina.
In the north-west part of the palace most probably kitchen–dining rooms
can be distinguished. On their floors are found remains of fireplaces and ovens
as well as portable findings that confirm this use.
In the central part of the palace is a spacious open courtyard (atrium) which
was enclosed by the porches with colonnades. Unfortunately, only the northern
colonnade with 7 stone bases for wooden columns has been completely discovered thus far. From these porches the entry into the individual rooms was organized through the massive stone thresholds that usually served for double wooden
doors. Nevertheless, the entry from the northern porch in to the anteroom to the
Tholos room was an open passage flanked by two doric columns.
Special constructive elements in the atrium are the stone canals for collecting and draining of the rain waters from the roofs of the porches.
The lower zone of the outer walls of the palace was constructed of cut
sandstone blocks up to one meter in height, and the upper zone of bricks. Internal
walls were built mostly using mud bricks, but all of them, even the interior of
the outer walls, were decorated by frescos. The very high quality fresco painting
featured geometric patterns in different colours.
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Many different findings are connected with the floor levels of the palace.
Among the ceramic finds are encountered typical classical pottery, mainly local
grey vessels, local painted pottery and black glazed and red figurate imported
pottery. Certain iron tools, bronze pins, fibulas and some other jewelry forms
are found too. Some very informative objects have been discovered on the floors
as well, including two coins, one silver Alexander III and a bronze coin of the
Paeonian ruler Leon and a lead seal, a decorative glass pearl and a lead projectile
bearing an inscription.
Nearby, just 2 meters from the N-W corner of the Palace stands the small
Doric temple which was obviously part of the Royal complex. It is oriented eastwest, open to the main entrance of the palace, forming an architectural companion
to it (Fig.3). The first remains of this object were discovered in 2011, when it
was identified as a Stoa from the time of the Macedonian king Filip V (Fig.38).
In the meantime many new findings associated with this building have come to
light, which led to it instead being designated a doric temple of the type known
as “Templum mit antis”.
The final dimensions of the temple are 10 x 9 meters. It was built of larger
stones upon the substructure zone and featured roof ceramics of the classical
type. For its background, specifically a western side acropolis wall itself was
used. The opposite, east side was in fact the front side, oriented to a broad open
space between the main entrance of the Palace and the Temple entrance. The
doric architectural elements of the front façade, with some 30% of them remaining, have been discovered in their original position, which allows us to make a
reconstruction.
Some portable findings highly illuminating of the character of the building
and its chronology have been discovered near the temple. The most important
among them are: a marble ritual basin – luterion, a bronze coin of the Macedonian
king Demetrius Poliorket, some late classical imported vessels and a bronze cult
object.
The Palace and the temple were apparently suddenly and violently demolished at some point during the first decades of the 3rd century BC, and would
not be restored again. All findings, in particular hundreds of offensive iron arrow
heads, which served to cause a fire when fired at attackers, were found in their
original positions in the rubble and throughout the last burnt layer. Such discoveries indicate that the final period of the palace and the temple can be reliably
correlated with the attacks of the Celts and their military campaign towards the
south. After that, the Royal Complex was not renewed again.
Following the records of antiquity, it is not difficult to answer queries about
capitals and rulers. In the historical sources, from the 5th-3rd century BC, we

ВЛАДЕТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС ВО БИЛАЗОРА

encounter an independent Paeonian country with its own dynasty and rulers that
forged their own coins, carried on their own politics and were ritually crowned in
the waters of Bregalnitsa River. That country was obviously organized by a certain
political cause (aim), because it did not encompass a concrete tribal territory nor
employ a typical tribal name. It was simply known as Paeonia, organized only
in the Paeonian country that enjoyed independence. In that sense, the rulers of
Bylazora could have been the emperors of only those Paeonians who Thucydides
called “Independent Paeonians”.
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Fig. 1. Gradishte – Knezje (Ancient Bylazora), panoramic view and plan of the site

Fig. 2. Plan-basis of the acropolis of Bylazora

Fig. 3. Plan-basis of the Ruler Palace

Fig. 4. The main entrance to the Ruler Palace in the beginning of excavation

Fig. 5. The cult pit, with sacrifice of a dog next to the eastern wall of the palace

Fig. 6. The entrance side with the main entrance room in the palace

Fig. 7. Two unfinished Corinthian capitals in situ position

Fig. 8. The Eastern entrance in the main entrance room

Fig. 9. The Long Eastern room as a corridor

Fig. 10. A storage vessel-pithoi in the NE corner of the long Eastern room

Fig. 11. The Central opened atrium with the colonnade and northern porch

Fig. 12 .The prolongation of the drained canal under the floor of the northern porch

Fig. 13. The stone thresholds in the rooms of the Western wing on the level of roof tiles

Fig. 14. Selected parts of the fresco decoration in the Ruler Palace

Fig. 15. The passage from the northern porch to the northern rooms

Fig. 16. The coins of the Alexander III (1) and Leontos (2) found on the floors from the last phase of the Palace

Fig. 17. The so-called Tholos room in the process of excavation with the surrounding rooms

Fig. 18. The entrance in the Tholos room with its anteroom

Fig. 19. The Tholos room as a cult space with certain findings in the original position

Fig. 20. A gray colonate crater with stamped decoration as a find from the Tholos room

Fig. 21. Some of the findings from the so called Tholos room

Fig. 22. The rooms from the western wing with the findings on the floors in the original position

Fig. 23. Some imported pottery from the elder phase of the Palace

Fig. 24. Some small items from the last phase of the Palace

Fig. 25. Some small items from the last phase of the Palace

Fig. 26. Selected findings of plates discovered on the floors of the last phase of the Palace

Fig. 27. Some different forms of vessels discovered on the floors of the last phase of the Palace

Fig. 28. Some amphorae from the Palace

Fig. 29. Iron arrow points causing the fire in the eastern porch in original position

Fig.30. The architectonical remains of the Doric temple

Fig. 31. The Doric architectural elements from the facade of the temple in original position and the reconstruction of the main facade of the temple

Fig. 32. Parts of a marble cult basin – luterion

Fig. 33. Some more important findings, discovered near by the temple entrance
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ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE
FOR EARTHQUAKES AT STOBI
Abstract
Disastrous earthquakes had always been major events that caused significant changes in
the urban layout and architectural features of the ancient cities, as well as in the everyday
life of its inhabitants. The long history of Stobi includes rises and falls as а result of various
factors, and although there are no historical records for earthquakes, the archaeological
evidence reveal that such a catastrophe occurred more than once.
B. Saria was first who suggested the possible destruction of Stobi in AD 518 as a result of the
great earthquake in Dardania described in Marcellinus’s Chronicon, although the cities in
the province of Macedonia were not mentioned in the source. During the 1970s, E. Gebhard
recognized traces of earthquake that damaged the theatre, dating the event around the
year 300 AD. Wiseman and Mano-Zissi proposed another, post urban earthquake which
sealed the fate of the once very prosperous city of Stobi.
This paper presents the new evidence of destruction which can be attributed to earthquakes
brought to light during the recent excavations of various buildings in the ancient city: the
Temple of Isis, the Theatre, the House of Peristeria, the Episcopal Basilica, the fortification
walls and the 6th century Residential and Commercial quarter, considering the final days
of the city and its abandonment as well.
Key words: Stobi, earthquakes, Marcellinus, destruction, abandonment

Апстракт
Катастрофалните земјотреси отсекогаш преставувале големи настани, кои
предизвикувале значајни промени во урбаниот изглед и во архитектонските
обележја на античките градови, но и во секојдневниот живот на нивните жители.
Долговековната историја на Стоби бележи подеми и падови како резултат на
различни влијанија. Иако нема историски податоци за земјотреси, археолошките
остатоци откриваат дека вакви катастрофи се случиле повеќе пати.
Б. Сариа е првиот што предложил дека Стоби бил уништен во 518 г. од н.е. од
големиот земјотрес во Дарданија опишан во Хрониките на Марцелин, иако
градовите во провинцијата Македонија не се споменати во изворот. Во текот
на 70-тите години на минатиот век, Е. Гебхард препознава траги од земјотрес
кој околу 300 г. од н.е. го оштетил театарот. Вајсман и Мано-Зиси предложиле
уште еден, постурбан земјотрес, кој ја запечатил судбината на некогаш многу
напредниот град Стоби.
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Во овој труд се презентирани нови докази за уништувања, кои веројатно се
предизвикани од земјотреси откриени во текот на поновите истражувања на
повеќе градби во античкиот град: на Храмот на Изида, Театарот, Градбата
со арки, Куќата на Перистерија, Епископската базилика, фортификациите и
Станбено-економскиот кварт од 6 век, со осврт на последната фаза од животот
во градот и неговото напуштање.
Клучни зборови: Стоби, земјотреси, Марцелинус, уништување, напуштање

he general urban development of Stobi could be divided into four major
phases that represent transformation and development of the city as the result
of various events with a great impact (Fig. 1). The first phase, the Hellenistic
Stobi mentioned by Livy as urbs vetus in the time of the Macedonian king Phillip
V, was altered by the oppidum civium Romanorum in the time of Augustus and
transformed into the highly developed municipium of the 1st to 3rd centuries AD.1
This city may have suffered an attack by the Goths and Heruli in 260s or 270s
and was damaged by a massive earthquake around AD 300, as suggested by
E. Gebhard on the basis of the evidence from the theatre.2 The earthquake was
followed by floods of the Erigon River onto the lower terrace. The city was rebuilt
in the 4th-5th centuries and flourished as a bishop’s seat and provincial capital.
It was probably raided by the Huns around AD 447, and later by Theodoric’s
Ostrogoths in AD 479. A possible earthquake in the early 6th century, traditionally
linked with the year of 518, caused serious restoration activities and changes in
the city, which continued to exist throughout the 6th century AD.3 It was finally
abandoned after AD 584/5 as suggested by coin hoards, found under the floors
of the empty houses.4 The visible remains of what was once a busy city and
now a ghost town were probably struck by another earthquake, to judge by the

T

F. Papazoglu, Les villes de Macédoine à l’époque romaine, Bulletin de Correspondance
Hellénique Suppl. XVI, 1988, 67-71; J. Wiseman, Archaeology and History at Stobi, Macedonia,
C.B. McClendon (ed.) Rome and the Provinces, Studies in the Transformation of Arts and
Architecture in the Mediterranean World, New Haven 1986, 37-41.
2
Dj. Mano-Zissi, Stratigraphic Problems and the Urban Development of Stobi, Studies in
the Antiquities of Stobi, Vol. I, Skopje 1973, 208; J. Wiseman, Archaeology and History, 37-41;
E. Gebhard, Evidence for an Earthquake in the Theatre at Stobi, c. AD 300, S. Stiros, R. Jones
(eds.) Archaeoseismology. Occasional Papers of the British School at Athens, Oxford 1996, 55-61.
3
J. Wiseman, Archaeology and History, 41-43.
4
М. Хаџи Mанева, Нумизматички сведоштва за крајот на VI и VII век, MacActaA 18
(2008), 384; З. Георгиев, Тези и аргументи за некои моменти од историјата на Стоби, КН
38 (2012), 45. Two more coin hoards, discovered in 2009 in the 6th century residential quarter on
the upper terrace, include the latest coins with field inventory numbers M-09-188 and M-09-561,
minted in AD 584/5, during the reign of Mauricius.
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destruction layers of some buildings documented during the excavations in the
past,5 and the excavations between 2009 and 2017.
An archaeoseismic investigation of the earthquake history of a site involves
a series of methods that go beyond simple archaeological identification of damage
and repair. In many cases, the cause of certain damage, restoration and abandonment
could be related to other various natural processes or human activities that may
have effects similar to earthquakes. The detection of an earthquake that occurred
in the past requires careful archaeoseismic analysis of stratigraphy, particularly
of destruction layers and their context, damaged parts of buildings and repairs,
historical records and geological evidence of seismic activity at the site and
throughout the wider region. This is why a thorough investigation must include
a combined team of archaeologists, geologists, geophysicists and seismologists.6
The following article is an overview of carefully selected archaeological
data from recent excavations. The selection is based on the terms of deformation or
destruction of buildings in a certain time sequence, repairs, archaeological context
and poor historical records. The main goal is to present relevant archaeological
evidence and to open the possibilities for future detailed archaeosеismic research.
Earthquake at the end of the 3rd century
According to B. Saria and E. Dyggve, the rearrangements of the theatre
at Stobi that included the construction of a wall in front of the scene building,
placing a wall on top of the podium around the orchestra and establishment of
gates at the orchestra end of the parodoi, marked a separate period in the history
of the building that dates from around AD 300 and was related to the purpose
of venationes.7 F. Papazoglu stressed the fact that the rearrangements did not
change the character of the building from the previous period, when the building
was initially constructed to house theatrical shows and bloody spectacles as
noted by B. Saria. According to Papazoglu, it is more likely that the architectural
modifications were part of a restoration campaign due to a catastrophe such as an
earthquake or an attack, rather than the result of a change in the program.8 Тhe
A post urban earthquake has been suggested by J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, Excavations
at Stobi, 1973-1974, Journal of Field Archaeology Vol. 1, No. 1/2 (1974), 139; J. Wiseman,
Archaeology and History, 43-44.
6
F. Galadini, K.G. Hinzenan, S. Stiros, Archaeoseismology: Methodological issues and
procedure, Journal of Seismology, Vol. 10, Issue 4 (2006), 395-414.
7
Б. Сариа, Позориште у Стобима, Годишњак Музеја Јужне Србије књ. 1 (1937):
46-47; Е. Dyggve, Lе théаtre mixte du Bas-Empire d’après le théatre de Stobi et les diptyques
consulaires, Revue Archéologique 1, 137-157 (Première Partie) and 20-39 (IIre Partie) 1958.
8
F. Papazoglu, Natpis iz Nemezejona i datovanje stobskog pozorišta, ŽivaAnt, god. 1, sv.
2 (1951), 290-291.
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author proposed the end of the 4th century as a possible date for the disastrous
event and the repair.
The excavations during the 1970s revealed new moments in the history of
the theatre at Stobi, and E. Gebhard was the first scholar to present archaeological
evidence for earthquake damage. Gebhard pointed out the displacement of the
massive orthostates of the podium around the orchestra (Fig. 2), the sliding of
the blocks in the western analemma (Fig. 3) and the fact that there are newly
built walls on the southeast side of the scene building that purposely avoid the
foundation of the old destroyed walls. Additionally, two ancient trenches, dug
in order to inspect the condition of the foundations, were documented along the
walls of the western radial corridor. The deposit within the trenches contained
material from the late 3th and early 4th centuries. As a final conclusion, Gebhard
suggested that an earthquake had occurred around the year 300 AD and damaged
the theatre, particularly the scene building. The repairs that followed included the
rearrangements noted by the authors in the past.9
The new excavations in the eastern half of the ima cavea of the theatre,
between 2009 and 2016, revealed more repairs and ancient test trenches.10 The
first repair was documented in the western lateral room of the central radial
corridor (Fig. 4), where circular wall II has a repaired portion with masonry
similar to the walls of the scene building built in the third (post-earthquake) phase
of the theatre, after AD 300.11 More conspicuous is the vault over the room and
the upper parts of the 12th radial wall. Originally, the vault was made of bricks and
mortar, but after a collapse it was reconstructed with tufa, as were the damaged
parts of the wall (Fig. 5). The vault also contains some bricks that were probably
reused from the first vault.
Additional evidence comes from the cracks in the radial walls of ima
cavea and the repairs of circular wall III. The excavations in 2012 between the
radial walls of ima cavea revealed that some of the walls have cracks at the corners
(joints) where they meet circular wall II (Fig. 6). These cracks are possibly the
result of tectonic movements. The upper part of the eastern half of circular wall
III, in the central radial corridor, has a large repaired portion towards the eastern
end, clearly visible because of the different masonry. The vault above this part of
the corridor was repaired as well (Fig. 7), using thin sandstone slabs. A bronze
E. Gebhard, Evidence for an Earthquake, 55-61.
See: G. Pavlovski, The Cavea of the Theatre in Stobi, Results from the Excavations in
2009, 2010 and 2012, Studies in the Antiquities of Stobi, Vol. IV, Stobi 2018, 156-206.
11
The chronology of the theatre established by E. Gebhard is divided into three phases.
The third phase is the last segment of history of the building that includes the existence of the
rearranged theatre after the earthquake of around AD 300 until the abandonment in the last quarter
of the 4th century. E. Gebhard, The Theater at Stobi: A Summary, Studies in the Antiquities of
Stobi Vol. III, T. Veles 1981, 13-19.
9
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coin of Constantius II (Inv. no. M-15-330) was found during the conservation
of the wall, in the mortar of the second course of stones from the top. The coin,
which bears no marks of heavy wear, was minted in Thessalonica between AD
326 and 328 and indicates a possible date for the repair and perhaps a terminus
ante quem for the earthquake.
The documentation of the floor levels in the central circular corridor
and eastern radial corridor have revealed the same situation as in the 1970s, i.e.
having series of ancient trenches between the walls that flank the corridor (Fig.
8). The trenches follow the depth of the foundations to bedrock. In several cases,
a few fallen stones and fragments of bricks were found at the bottom. The fill of
the trenches contained pottery fragments, but the chronologically sensitive ones
belong to the 1st century AD as part of a layer formed elsewhere and brought
to the theatre. These trenches have no other explanation but inspection of the
foundations of the walls. Furthermore, some of them are positioned at places
where the walls were damaged, e.g., the horizontal crack at the eastern analemma
(Fig. 9), or at repaired places, such as the piers at the end of the eastern radial
corridor.
Besides the theatre, evidence of possible earthquake has been documented
on the walls of the Building with Arches and the nearby Temple of Isis. The
Building with Arches was built at the same time as the theatre, in the first half
or the middle of the 2nd century AD.12 This is also suggested by the same type
of masonry and the incised motifs in the mortar around the stones, found on
the walls of the Building with Arches and the walls of the second phase of the
theatre.13 The floor levels of the two large apsidal halls revealed that the original
phase of the building was badly damaged by a fire. Besides the fire, the western
part of the floor level in both rooms sank 0.3-0.4 m below the level of its eastern
counterpart. At the same time, the walls show large cracks that are certainly the
result of the sinking (Fig. 10). It is obvious that the upper part of the walls were
repaired at a later stage, and there are no cracks in that section, which would have
been the case if there was continuous sinking due to unstable ground. It is clear
that the damage in the lower parts occurred in one particular sequence of events
such as an earthquake hitting. It remains unclear whether the earthquake was the
reason for the fire that literally swallowed the building and its rich decoration.
The massive destruction layer of 0.7-0.9 m was covered by a layer of debris 1-2
m thick, on top of which a new floor level made of mortar was established. This

12
13

M. Шурбаноска, A. Јакимовски, Forum Romanum Stobis, Skopje 2010, 34.
Observations by the author.

53

Goce Pavlovski, Silvana Blaževska

54

floor dates to the beginning of the 4th century AD14 and suggests that the presented
coseismic evidence points to the same earthquake that damaged the theatre.
The Temple of Isis was fully excavated in 2012, and its construction is dated
to the first half of the 2nd century AD.15 The preserved architectural remains of the
building carry visible remains of damage and repairs. A crack in the stereobate
and the crepidoma caused by the sinking of the front part with the stairs is visible
on both sides of the building (Fig. 11). Compared to the rest of the temple, this
particular part of the building has shallow foundations. The part of the podium
above the stereobate was repaired with a wall instead of the original blocks and
shows no visible damage from later periods.16 As was the case with the Building
with Arches, this suggests that the sinking was not a continuous process but rather
occurred at one particular moment. Given the chronological frame of the temple
as a functional religious building between the 2nd and 4th centuries, the only event
that could have inflicted the damage was the earthquake around AD 300.
Excavations of other contemporary buildings in the 1970s also revealed
destruction towards the end of the 3rd century. The Synagogue’s first phase
collapsed and was rebuilt, as was Building C below the Civil Basilica. The Casa
Romana was damaged and flooded at the same time,17 and perhaps the earthquake
is the reason behind the construction of the Large Bath on top of an older building
decorated with sculptures.18
The earthquake at Stobi at the end of the 3rd or in the early years of the 4th
century has not been recorded in the ancient sources, and its occurrence is only
attested by the archaeological evidence. The data suggest that the natural disaster
inflicted serious damage, but it did not fully destroy the city. As we can see from
the presented examples, it is obvious that the damaged buildings were repaired
in the first half of the 4th century and continued to exist throughout the century,
some of them with slightly changed plan. Unfortunately, there is no evidence
from neighboring contemporary sites, because archaeological excavations have
not been carried out or the results have not been published. Also, there is no
historically recorded earthquake in the surrounding Balkan provinces in that
period.19
M. Шурбаноска, A. Јакимовски, op. cit., 41.
S. Blaževska, J. Radnjanski, The Temple of Isis in Stobi, A. Nikoloska, S. Müskens (eds.)
Romanizing Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan Provinces in the Roman
period, New finds and novel perspectives, Proceedings of the International Symposium, Skopje,
18-21 November 2013, Skopje 2015, 230-231.
16
S. Blaževska, J. Radnjanski, op. cit.
17
J. Wiseman, Archaeology and History, 41.
18
Dj. Mano-Zissi, Stratigraphic Problems, 203-204.
19
N. Ambraseys, Earthquakes in the Mediterranean and Middle East, A Multidisciplinary
Study of Seismicity up to 1900, Cambridge University Press 2009, 139-141.
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Earthquake(s) in the 6th century
In the year of AD 518, a major earthquake struck 24 fortified “castella”
in the province of Dardania, including the capital city of Scupi. Marcellinus in
his Chronicon informs us of “massive destruction”, during which two of the 24
towns disappeared from the face of the earth along with their inhabitants, while
others were partially destroyed. According to Marcellinus, the citizens of Scupi
had escaped “from their enemy”, but the “metropolis was completely ruined”.20
Many researchers, dealing with the Late Antique period in the region have
applied Marcellinus’ account to the cities in the neighboring province of Macedonia
Secunda (Bargala, Stobi and Heraclea Lyncestis) and even to Lychnidus in Epirus
Nova, although none of them is mentioned in the source.21 There is evidence of
damages possibly caused by earthquake(s), but cataclysmic destruction on such
a scale is not recorded in Scupi22 or in other cities.
Stobi has been included by various scholars among the cities destroyed by
the earthquake in AD 518, not just because it is located at a distance of only 80
km from Scupi, on the assumption that such a disaster would necessarily affect
the city, but also because of the archaeological evidence. Тhe famous disaster in
the year of AD 518 as the possible cause for destruction and decline of Stobi is
first mentioned by B. Saria, and later by almost all investigators and scholars who
dealt with its history and archaeology, although only a few of them presented or
discussed the archaeological evidence for the earthquake.23
Vertical cracks, sunken horizontal courses of stone, separation and inclination
of walls, sunken floors or parts of buildings, walls and roofs collapsed in the same
direction, individuals buried beneath the ruins are usually explained as a result of
tectonic movement. These types of damages or destructions were recorded by the
earlier researchers in most of the Late Antique buildings at Stobi, in the House of
Peristeria, Domus Fullonica, Theodosian Palace, Casino and Episcopal Basilica;
they were most evident in the Small Bath and the fortification walls.
During the excavations by the National Institution Stobi between 2008
and 2017 in various buildings, new evidence was revealed confirming damages
Marc. Com., Chron., 518, B. Crook (trans.), The Chronicle of Marcellinus, Byzantina
Australinesia 7, Australian Association for Byzantine Studies 1995.
21
C.S. Snively, Macedonia in Late Antiquity, J. Roisman, I. Worthington (eds.), A
Companion to Ancient Macedonia, Wiley-Blackwell 2010, 568.
22
L. Jovanova, Scupi - Transition from Imperial Colony to Late Antiquity Metropolis, FAB
vol. III, 2015, 246-248. New evidence confirmed that the earthquake in AD 518 was not as fatal
as it was described in the source, and that the urban phase continued until late 6th century AD.
23
Б. Сариа, Ископавања у Стоби, ГСНД, књ. 1 (1925), 290, 296. Quoting all authors
who mentioned the earthquake in AD 518 would be impossible due to limited space. The most
recent and broader discussion on this topic is given by З. Георгиев, op. cit., 35-55.
20
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and destructions possibly caused by earthquake(s): along the northwest and the
southeast sections of the Late Antique defensive wall, in the 6th century Residential
and Commercial quarter, in the House of Peristeria and in the narthex of the
Episcopal Basilica.24
In 2009-2010, the Northwest city wall was uncovered over a length of 318.3
m, with five rectangular towers built at unequal distances from each other (Fig.
1). The average thickness of the wall is 2.35 m. Like the previously excavated
section of the fortification in the southeast part of the city, the northwest section
was reinforced by an additional wall built along its length, most evident at the
northern curtain E, where the overall thickness of both walls is 5 m. At least two
construction phases may be observed on the wall and the towers, along with various
damages and repairs, some of which could be associated with an earthquake.
Along the wall and the towers, there are clearly visible sunken horizontal courses
in the second phase (Fig. 12), vertical cracks (Fig. 13), inclination of wall sections
and obliquely destroyed parts. Only the obliquely collapsed parts were rebuilt
in a building manner different from both construction phases, using small and
irregularly cut stones bound with mud and mortar. The courses of stone in the
repaired parts do not follow the horizontal lines of the original building manner,
best visible on the outer face of the south wall of towers no. 2 and 4 (Fig. 14,
15). The most severe damage is seen on curtain A on the southwest end, where
the additionally built reinforcement wall was separated from the earlier wall and
inclined towards the west (Fig. 16). The sunken courses, cracks and inclined parts
of the wall were never repaired.
The excavations of the southeast section of the fortification wall in 2010
have revealed its continuation from tower no. 4 to the junction with the Inner
East fortification wall, where an inner tower was built over the remains of the
Early Roman defensive wall.25 Large vertical cracks 0.20 m wide are visible
on the inner face of the south wall of the inner tower (Fig. 17). Similarly to the
large vertical cracks recorded by Z. Georgiev on the wall and tower no. 4, these
damages were not repaired.
A large area on the highest terrace in the southwest part of the city was
excavated in 2009 and 2010. It is bordered by the Via Sacra to the east, the line
of the Northwestern fortification wall to the west and southwest, and Domus
Fullonica to the north. The whole area was named the 6th century Residential and
Preliminary report of the large-scale excavations in Stobi by S. Blaževska is still in the
process of preparation due to the large amount of data and material to be processed.
25
З. Георгиев, op. cit., 36-38. Excavation and conservation of southeast section of the
fortification wall and the tower no. 4 were performed in 2001 by the National Conservation Center.
The south section of the Inner East fortification wall was uncovered during the excavations in
2008. See supra note 24.
24
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Commercial quarter, separated by a wide street (7.80 m.) that branches off the
Via Sacra and runs north. Within approximately 7000 m2, modest houses were
uncovered mainly on the west side of the street, while the commercial part, which
includes the Semicircular Court, shops and workshops, was organized along the
Via Sacra. The whole area was excavated to the last level of use before the
abandonment of the city post AD 584/5, dated by the latest coins in two hoards
discovered below floor levels, minted in the time of Mauricius.26 The few test
trenches below the floor level in some buildings in this area, such as those in the
House with a triclinium, showed an earlier phase.27 The house already existed or
was built towards the end of the 5th century, perhaps with a different layout, when
this part of the city received a new urban arrangement with the construction of
the Episcopal Basilica and the Semicircular Court.
Many repairs of the walls and remodeling of the buildings that occurred in
th
the 6 century are clearly visible. The walls in some of the buildings within the
quarter, especially those of the shops and workshops built behind the Semicircular
Court and along the Via Sacra, have damages and repairs similar to those noticed
on the Northwest fortification wall: sunken courses, vertical cracks, obliquely
destroyed parts and inclined walls. Only obliquely destroyed parts of the walls
were repaired in a different building manner than the original phase, using
smaller stones and brick fragments (Figs. 18, 19), without an attempt to follow
the horizontal lines, supporting the hypothesis that the damages and repairs
occurred as a result of the same event and at the same time, surely before the
abandonment of the city. There might be two reasons for the obliquely collapsed
parts: an earthquake or destruction as a consequence of enemy attack. The second
possibility should be rejected, since no other traces of violent destruction have
been uncovered during this phase.
Vertical cracks and sunken courses have also been noted in the House of
Peristeria (Fig. 20). In 2011, the mosaic in the eastern triclinium was removed
and the room was excavated down to the bedrock, revealing deep foundations of
the walls, resting on the bedrock. The sunken courses are particularly visible on
the foundations of the west wall, probably rebuilt from a certain height, since the
upper courses are horizontal.
The latest excavations below the mosaic floor in the central room of the
narthex of the Episcopal Basilica have revealed remains of an earlier mosaic,
whose existence was already assumed.28 The mosaic floor in the central and
Supra note 4.
Supra note 24.
28
R. Kolarik, M. Petrovski, Technical Observations on Mosaics at Stobi, Studies in
the Antiquities of Stobi, Vol. II, Skopje 1975, 83; J. Wiseman, Stobi in Yugoslav Macedonia:
Archaeological Excavations and Research, 1977-78, Journal of Field Archaeology Vol. 5, No.
26
27
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southern room of the narthex was removed in 2012 for conservation, providing
the opportunity to document its bedding and to excavate below in 2016. The first
small fragment of an earlier mosaic floor appeared next to the northern stylobate
of the central room. Additional small parts were discovered towards the east, close
to the partition wall between narthex and nave, and a few others in the middle
and towards the southern half of the central room. The best preserved fragment
was found along the western wall of the narthex, serving as firm bedding for the
second mosaic. Although preserved in small fragments (Fig. 21), the geometrical
patterns on the borders and only on two panels can be partially reconstructed,
showing similarities to other mosaics at Stobi.29
The first phase mosaic in the narthex was probably laid shortly after the
construction of the basilica and it is contemporaneous with the first phase mosaic
in the south aisle. Both were laid in the last quarter of the 5th century, based on
pottery found in the earthen fill in the south aisle and the nave.30 Unfortunately,
the material discovered during the excavations in 2016 below both mosaics in the
narthex does not provide a more precise date. Most of the coins found below the
second mosaic are illegible or of an earlier date in the 4th century, except one (Inv.
no. M-16-1) discovered in the pink mortar bedding for the second mosaic, issued
in Constantinople under Leo I, in AD 457-474, which gives only a terminus post
quem for the creation of the second mosaic.31 Considering the dates given by the
preliminary analysis of the pottery found in the earthen fill in the south aisle in

4 (1978), 417; R. Kolarik, The Episcopal Basilica at Stobi. The Phases of Mosaic Decoration,
Studies in the Antiquities of Stobi Vol. III, T. Veles 1981, 63-64.
29
A detailed report on the excavations in the narthex of the Episcopal Basilica in 2016, as
well as a detailed description and stylistic analysis of the first phase mosaic in the central room
will be presented at the forthcoming symposium of the Macedonian Archaeological Society,
scheduled for 2019.
30
There is an extensive bibliography on the Episcopal Basilica where various phases and
rebuilding of the church are thoroughly explained. For the most recent discussion on the phases
and chronology of the Episcopal Basilica see: C. Snively, The Episcopal Basilica at Stobi in
Context, Studies in the Antiquities of Stobi vol. IV, Stobi 2018, 286-302. Table I and especially
note 15 referring to V. Anderson-Stojanović, Stobi. The Hellenisic and Roman Pottery, Princeton
University Press 1992 and quoted Lots. See also: C. Snively, The Episcopal Basilica, the Via
Sacra and the Semicircular Court at Stobi, R. Macedonia, Niš and Byzantium (2012), 186; R.
Kolarik, The Episcopal Basilica at Stobi: The Baptistery and Related Structures, J.L. Quiroga
et al. (eds.), Acta XV Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Studi di Antichita
Cristiana Vol. 65, 2013, 942, note 27.
31
J. Wiseman, The Early Church and the Christian Community in Stobi, R. Harreither,
Ph. Pergola, R. Pillinger, A. Pülz (eds.) Acta XIV Congressus Internationalis Archaeologiae
Christianae, Wien 2006, 798-799, note 19. The same issue of Leo I was discovered below the
pink mortar of the first phase floor in the nave, during the excavations in 1978. The author prefers
the earlier date for the construction of the Large Episcopal Basilica, in the third quarter of the
5th century.
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2017, we agree that first phase mosaics in the south aisle and in the narthex were
placed in the last quarter of the 5th century.32
The excavations have shown that the eastern half of the first phase mosaic
floor in the central room of the narthex sank along a north-south axis (Fig. 22).
It sank to a depth of almost one meter in the NE corner. The repair obviously
followed quickly. Small parts of the mosaic remained in situ, while most of the
tesserae were removed or reused. The depressed eastern half was filled with earth
mixed with stones, tiles, tesserae and many fragments and chips of marble. Above
the fill, the new bedding for the second mosaic was placed. Along the western
wall of the narthex where the damage was not so extensive, the second mosaic
was placed directly on top of the earlier one.
The discovery of the earlier phase of the mosaic floor in the narthex is
significant because it revealed additional evidence of severe damage to the
Episcopal Basilica, possibly caused by an earthquake in the early 6th century, as
suggested by many scholars. Remodeling of the presbyterium and the north and
south stylobates, placement of the second phase mosaics in the narthex and south
aisle, reinforcement of the south wall with the construction of the additional terrace
wall in the north corridor in the Baptistery, repairs of the wall between the atrium
and the narthex, remodeling of the Baptistery, etc., were variously explained, but
mostly as a consequence of structural instability and/or an earthquake.33 They
are all indications of severe damage to the church. If most of its superstructure
had collapsed, and Bishop Phillip raised it again from the foundations,34 it would
explain why there is no other visible evidence for the earthquake in the Episcopal
Basilica, no cracks and repairs in the walls. The high and thick foundations of the
church, buried below 4.5 m of earthen fill, do not show damages caused by the
earthquake in the early 6th century.
Consideration about 6th century earthquake(s) at Stobi
Many questions arise from the analysis of the different damages, destructions
and repairs described in various buildings: could all of them be attributed to
an earthquake and, if so, are they all the result of a single or multiple events?
Most important is determination of the date when they occurred and how they
influenced the shape of and life in the city. In the circumstances where there is no
In 2017, the west half of the south aisle of the Episcopal Basilica was excavated to the
floor level of the Early church. The fragment of African red slipped plate discovered in the latest
layer of the earthen fill dates in the last quarter of the 5th century, more precisely after AD 480.
33
Supra note 30. See also: C. Snively, Articulation of Space in the Episcopal Basilica: The
Colonnades, Studies in the Antiquities of Stobi Vol. III, T. Veles 1981, 163-171.
34
R. Kolarik, The Episcopal Basilica at Stobi, The Baptistery, 944.
32
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direct written source, we can present and rely only on the archaeological evidence,
which needs to be supported by interdisciplinary investigations in the future.
If we relate different damages to each other, we can conclude that their
type, extent and direction vary in different buildings. Vertical cracks, the most
recognizable effect of an earthquake noticed on most of the buildings, differ in
scale and in other associated damages. The most extreme effects of an earthquake
are recorded on the southeastern section of the fortification wall, tower no. 4, inner
southeast tower and in the Small Bath, judging by the width of the vertical cracks
of 0.20 m, complete separation of the stones and binding mortar, inclination of the
walls and sunken parts of the structures. It seems that the effects of the earthquake
were more severe on the lower terrace than on the upper, where cracks are just thin
vertical lines accompanied only with sinking of the horizontal courses without
separation of the stone mass. Inclination of walls is recorded at the additional
reinforcement walls in the northernmost curtain E and southernmost curtain A of
the Northwest fortification and at a couple of walls in the workshops on the Via
Sacra. The same direction of the inclination of the walls and sinking of the floors
or parts of the buildings are also important elements in the discussion. Most of
the inclination and sinking are toward the east, although there are cases where the
walls are inclined or collapsed towards the west, south or north.
None of this evidence is sufficient to relate the damages to a single event.
They have to be considered in close relation to stratigraphic evidence and other
effects, especially direction of the seismic shock wave, force of gravitation and
the geo-morphological features of the ground, for which interdisciplinary research
is necessary.
Regarding the date, we should consider which damages were repaired and
which were not, since only the repaired damages can be securely dated in the
period after the early 6th century and before the abandonment of the city, post
AD 584/5. Serious reconstruction and repairs are recorded at the most important
sacral building at Stobi, i.e., the Episcopal Basilica which construction is dated
in the last quarter of the 5th century and its reconstruction perhaps around 530’s.35
Its damages occurred within this dates, although not all authors agree that they
were caused by an earthquake. Within the same time frame would fit the oblique
collapsed parts and their repairs of the Northwest fortification wall and the towers,
on the walls of the 6th century Residential and Commercial quarter including the
Semicircular Court, which were repaired in a crude and careless manner, and in
the east triclinium of the House of Peristeria.
Historical sources offer two possibilities for earthquakes during this time
period: the first in AD 518 mentioned by Marcellinus for the region of Dardania,
35

C. Snively, The Episcopal Basilica at Stobi in Context, 290.
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and the second after AD 527, in the early years of the reign of Justinian mentioned
by Procopius,36 when many cities in a wide area of Asia Minor, Pontus and the
Southern Balkans were affected by a series of earthquakes.37 Among them only
Lychnidus is listed, while Stobi is not mentioned in either case. The recent
research at Scupi has shown that although Marcellinus exaggerated the effects of
the earthquake, still there is evidence for it.38 Although we should not exclude the
possibility that an earthquake in AD 518 could be the reason for these particular
damages and repairs at Stobi,39 a local, unrecorded earthquake could also be
taken into consideration. Mikulčić is among the authors who did not accept that
Stobi was affected by the earthquake in AD 518 due to “...lack of archaeological
evidence”. Based on the results of the excavations in Room 31 and 32 in Domus
Fullonica in 1974, he believed that a minor local earthquake might have happened
shortly after, during the reign of Justin I.40 The new excavations do not provide
firm evidence for the date of the event in 518 or any later year, mostly because
the buildings used the same floor levels during the whole 6th century and the large
quantity of data and material of the large-scale excavations are still processed.
For now, it is certain that there was an earthquake at Stobi in the early 6th century
which caused damages and repairs and larger reconstruction of some of the
buildings or areas of the city.
We should pay more attention to those damages which were not repaired, as
vertical cracks, separated and inclined parts of the walls and sunken floors such
Proc. Hist. ar. 18, 42.
N. Ambraseys, Earthquakes in the Mediterranean, 189.
38
Supra note 22.
39
Scupi and Stobi are in the same seismic area, i.e. the Vardar zone on the seismic map
of Macedonia (source: https://iisee.kenken.go.jp/net/hara/macedonia/Fig 1.htm.); N. Ambraseys,
General characteristics of the Skopje earthquake - a summary, Proceedings of the international
seminar on earthquake engineering held under the auspices of the Federal Government of
Yugoslavia and UNESCO, Skopje 29 September to 2 October 1964, Brussels 1968, 81, reported
that the effects of the 1963 catastrophic earthquake in modern Skopje with the magnitude of M
6.1 (equivalent to 6.9 by Richter scale) could not be seen outside a radius of 6-7 km outside the
city. It was probably felt in Stobi as was the earthquake with magnitude of 5.7 by Richter scale
which happened 2017 with the epicenter 13 km north of Skopje. If we consider this data of the
modern earthquakes in the area of Skopje it is very unlikely that the earthquake in AD 518 caused
damages at Stobi, especially because its magnitude and epicenter are not estimated.
40
I. Mikulčić, Some New Factors in the History of Stobi, Studies in the Antiquities of Stobi
Vol. III, T. Veles 1981, 222-223. His arguments are based on destruction layer in the Rooms 31
and 32 in Domus Fullonica: walls collapsed in same direction, the discovered inventory of the
rooms and the remains of the skeleton of an adult woman found beneath the collapsed roof. Two
coins (Inv. nos. 74-412 and 74-445) found on the floor in Room 32, date the event during the
reign of Justin I (518-527 AD). I. Mikulčić, Stobi, The Ancient City, Skopje 2003, 191. [Author
note: Both coins were re-examined by Milena Reškova, numismatist in NI Stobi, who confirmed
the identification for the first coin and corrected the second. The first coin (74-412) is minted in
Constantinople under Justin I (522-527 AD) (MIBE 12), while the other (74-445) is 16 nummi,
minted in Thessalonica under Justinian I (522-562 AD) (MIBE 169d)].
36
37
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as those on the northwest and southeast section of the fortification and the towers,
the Small Bath, and the workshops on the Via Sacra. There are a few explanations
why these were never repaired: a) because the damages were insignificant and
did not represent danger for structural instability of the building, such as sunken
horizontal courses of stone and thin vertical cracks on the buildings on the upper
and middle terraces; b) because of the large scale of the damage, they could not
be repaired, meaning that these structures were not in use after the earthquake;
or, c) because there were no people left in the city to repair the damages, i.e., they
occurred after it was abandoned.
The damages explained under first possibility cannot be precisely dated.
They could have happened in the early 6th century earthquake, as well as in the
post urban earthquake. The second possibility is proposed by Georgiev for the
Southeast fortification, Small Bath and large residences on the middle terrace
in relation to the earthquake in AD 518. Georgiev explains their destruction as
a result of “strong force which came from north and caused not just cracks and
inclination of the walls, but also sinking of the ground on the whole lower terrace
at Stobi, or so called liquefaction”. He has argued that evidence of an earthquake
is also apparent in the destruction of the fountains in the peristyles in the large
residences, damaging the water supply and drainage system so that they were
filled in and never repaired. After the destruction, poor inhabitants moved into the
city from the suburb, and erected modest houses above their ruins, marking a “post
urban rural phase” in the existence of the city and its decline. Furthermore, the
author explains the lack of rubble along the southeast section of the fortification
wall as a result of the secondary usage of the stones as building material for these
poor houses.41
Although most of his conclusions regarding the decline and end of life at
Stobi based on archaeological evidence combined with historical sources are
plausible, there are reasons why we cannot completely agree with all his arguments,
particularly not in relation to the early 6th century earthquake. It is very peculiar
for the Southeast fortification wall and the towers to be left seriously damaged
and ruined, while the northwest section was repaired. It means that the city with
renewed and richly decorated Episcopal Basilica and other functional buildings
was left unprotected at the most vulnerable point at the southeast section. This
part of the city is easiest to approach and without any natural barrier, especially if
we bear in mind the most dangerous period of its existence, in the 6th century with
growing threat of upcoming invasions of the “barbaric” tribes. One should keep
in mind that Justinian put a lot of effort into rebuilding fortifications throughout
the Empire, and although Stobi is not specifically mentioned by Procopius in De
41

З. Георгиев, op. cit., 35-55.
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aedificio, still it was the provincial capital. The lack of rubble that he noted at the
southeast section of the defensive wall is also peculiar, since it is not the case at
other sections that were excavated lately. On contrary, along the whole length of
318.5 m of the Northwest wall and 50 m of the Inner East fortification, massive
destruction layers from the walls were recorded during the excavations.
His arguments should be considered in relation to the final destruction of
the buildings at Stobi, rather than to the earthquake in the early 6th century. The
collapse of the greater parts of the walls created a massive destruction layer
consisting of a large amount of rubble (stones, mortar, mud bricks, roof tiles
and wooden beams) excavated along the whole length of both sections of the
fortification and inside the towers, over the houses and public structures. Some
walls and roofs of the 6th century houses on the upper terrace collapsed at the same
time and in the same direction towards the east. A similar situation was recorded
earlier in Rooms 31 and 32 in the Domus Fullonica. The evidence that Mikulčić
uncovered in both rooms actually refers to the destruction layer of the latest phase
of the habitation of the city, as the author himself correctly concluded, since
the activities above the destruction layer were never resumed. In addition, new
evidence for the final destruction of the Episcopal Basilica was revealed during
excavation of the modest dwellings that existed during the 6th century above the
theatre. A massive destruction layer of bricks from arches and two large gilded
impost capitals from the windows of the apsidal wall of the church were found
fallen above the house (Fig. 23). The debris was not cleared or reused, and is
obviously a result of the natural process of deterioration that any abandoned city
undergoes. Stratigraphically, this is the latest and final event after which we see no
repairs, no reuse of the rubble, no activities at all. It is important to consider that
in none of these structures, excavated over quite a large area, were traces of severe
fire found to testify that the city was violently destroyed. The usual explanation
for these types of destruction layers is that they were created over a longer period
of gradual deterioration after the city was abandoned, but simultaneous collapse
at the same time in the same direction imply that perhaps tectonic movement
contributed to this event.
Wiseman and Mano-Zissi proposed that these destructions probably are
result of the later earthquake, which occurred after AD 570, or AD 578.42 Since the
date of the abandonment is corrected with the discovery of coin hoards in several
buildings, deposited due to the danger of the incursions of the Avars and Slavs, the
proposed post urban earthquake is also of later date, i.e. post AD 584/5. Although
42
J. Wiseman, Dj. Mano-Zissi, Excavations at Stobi, 139. J. Wiseman, Archaeology and
History, 44, corrected the date to post AD 578, based on coins of Justin II found in the destruction
debris in the Baptistery.
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the end of the 6th century was the commonly accepted date for the desertion of
most of the cities in the region, we should note that the latest excavations of the
6th century Residential and Commercial quarter at Stobi have revealed imported
pottery from North African workshops that dates later than AD 584/5, pointing to
a continuation of life at some level after this year, perhaps into the early decades
of the 7th century,43 which has been proposed for other cities in the region as well.44
Another peculiarity during these “final days” of the city is the remains
of 12 human skeletons found in open areas reported by Mano-Zissi, Mikulčić
and Georgiev.45 In addition to these skeletons found on the Via Sacra, at the
Semicircular Court, at the Domus Fullonica, at the Prison, at the Casino, and
along the Via Episcopalis, a human skull was found in the courtyard of the House
with a triclinium during the excavations by National Institution Stobi. Mano-Zissi
associated the skeletons with the earthquake in AD 518 and Mikulčić with the one
in the early years of the reign of Justin I, while Georgiev claims that they were
victims of the occupation of the city by the Avars, possibly in the spring of AD
587, when they retreated towards Pannonia, and took the remaining population
into captivity. Arguing against this possibility is the fact that the city was not
violently ruined by the Avars during their attacks, and that above mentioned
North African imported items dated to post 584/5, could not arrive in an empty
and ruined city. In the earlier reports, however, it is clearly noted that at least
those skeletons near the Porta Heraclea and Domus Fullonica were found below
the rubble from walls and roof that collapsed in same direction, implying that
they were trapped beneath the ruins. Obviously there were people who continued
to live in some parts of the city for at least a few more decades, as the evidence
shows, before the earthquake brought habitation to an end, not long after the early
decades of the 7th century.
Regarding the “rural phase” defined by modest houses built over the ruins
of the large residences, it should be emphasized that most of them were excavated
and some were probably removed between two World Wars or later during
conservation. No detailed documentation has survived so we can only speculate
about their arrangement, stratigraphy and chronology. It has been proposed that
D. Nikolovski, Commercial Space in Stobi: The Semicircular Court, Studies in the
Antiquities of Stobi, Vol. IV, Stobi 2018, 325.
44
For the latest evidence in Scupi see: L. Jovanova, Scupi-Transition from Imperial Colony,
248-249; C.S. Snively, Late Antiquity, 568-569, continuation of life is confirmed in Philippi,
Thasos and Thessalonica. J. Wiseman, Archaeology and History, 50, note 103, proposed sporadic
partial reoccupation of the city in the late 6th and early 7th century, possibly on another location
in the vicinity.
45
З. Георгиев, op. cit., 43-46, gathered the information in published reports of earlier
excavators, and added new data from the excavations of the National conservation center after
2000.
43
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the large residences were initially built in the middle or late 4th century and
their second and most luxurious phase dates from the third quarter of the 5th
century, when the peristyle courts were adorned with nymphaea, as part of a major
construction phase throughout the city, after the incursions of Huns in AD 447
or Goths in AD 479.46 Besides the remodeling of the residences, six churches,
including the large Episcopal Basilica and the Semicircular Court, first phase of
the House with a triclinium, baths and the whole network for the hydraulic system
along the streets were built during the second half or towards the end of the 5th
century, showing that these were prosperous times for the urban development of
the city.47
The large 5th century residences with inner courtyards and triclinia were
mainly remodeled during the 6th century using the existing walls and even the
same floors in some cases.48 We should also bear in mind that some of the mosaic
floors were repaired or that new panels were added during the early 6th century,
such as the last three panels (6, 7 and 8) in the north end of the east triclinium in
the House of Peristeria.49 The repair of the water supply and drainage system was
confirmed in the east triclinium of the House of Peristeria during the excavations
below the mosaic floor in 2011. The seventh field of mosaic floor was damaged
and repaired along the line of the drainage channel that leads from the fountain
towards the north wall of the triclinium.50 This means that the triclinia were still
in use during the 6th century. Georgiev’s claim, that the earthquake damaged
the water supply system in 518 and that the fountains were not repaired and
were filled in is questionable and requires further examination that would closely
examine the hydraulic system in relation to stratigraphic evidence.51
In contrast to these “poor structures” over the residences, stand the new
areas where the last urban phase of the city was uncovered: the 6th century
46
F. Hemans, Late Antique Residences at Stobi, Yugoslavia, (Diss.) Boston University
1986, 17-27, construction phases well elaborated for the Theodosian palace, 111-116. J. Wiseman,
Archaeology and History, 42.
47
I. Mikulčić, Some New Factors, 222-223, considers this construction phase as rural,
based on excavations in the Domus Fullonica.
48
F. Hemans, Late Antique Residences, 25, note 57.
49
R. Kolarik, The Mosaics from the House of Peristeria in Stobi, Studies in the Antiquities
of Stobi Vol. IV, Stobi 2018, 270. Based on technique and style, Kolarik connects the three panels
in Peristeria with the repair in the northeast corner of the second phase mosaic in the narthex of the
Episcopal Basilica, see: R. Kolarik, M. Petrovski, Technical Observations, 84, fig. 16. Based on the
new evidence presented here, it is obvious that the second phase mosaic in the narthex was placed
after the earthquake in 518, and therefore the repairs in the northeast corner are certainly later.
50
Unpublished report of the excavations in the east triclinium in the House of Peristeria
in 2011.
51
The water system was discussed by К. Петров, Истражувања на водоводниот систем во рановизантискиот Стоби, ГЗФФ 19 (1967), 267-306, and in: F. Hemans, Late Antique
Residences, 229-232.
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Residential and Commercial quarter on the upper terrace, Semicircular Court
with shops and workshops along the Via Sacra, around the Temple of Isis, above
the Building with Arches, and above the ruins of the theatre. As described above,
the large scale excavation provided evidence for the last phase of their use, before
the abandonment post AD 584/5, and only in the House with a triclinium did
test trenches below the floor confirm an earlier, late 5th century phase. Further
excavations and research need to be performed in order to have a more certain
date when they were built. But the fact that these “poor structures” show damage
to their walls caused possibly by an earthquake in early 6th century, which were
repaired, clearly points to the conclusion that they were already in existence when
the earthquake struck, and not built after the earthquake, as Georgiev proposed.
Despite the decline and poverty obvious in many aspects of life compared
to the preceding 5th century, caused by various reasons, Stobi in the 6th century
shows an urban layout of a city with wide streets, some of them colonnaded
like Via Sacra, shops and workshops organized along the streets and squares,
decorated churches and private, not so modest houses especially in terms of size
and inner organization, such as the House with a triclinium on the upper terrace.
This should be treated as the last urban phase of the city, not as post urban with
tendencies to lower the city to the level of an unorganized village. In addition,
although one would imagine that “poor inhabitants from the suburb who moved
into the city” could not afford expensive items, Stobi during the 6th century was
a city where imported items from North African and Asia Minor workshops still
arrived, by way of the ancient trade route along the Axios River, confirming the
flow of items and ideas through the port at Thessalonica.
Many other factors could influence the decline of the cities in the wider
region in Southeast Balkans, and among them the environmental changes should
not be rejected as a possibility, especially having in mind the floods, draft,
windblown dust and xeric climate condition especially around 600.52 If we add
here other misfortunes in the Empire earlier in the century such as “the year
without the sun” possibly caused by volcanic activity, bubonic plague in AD
541-542 mentioned by Procopius, severe famine etc., 6th century Stobi definitely
deserves further detailed examination.
The city of Stobi was definitely struck by earthquakes in the late 3rd early 4th centuries, and later, during the 6th century. The archeological evidence
points to at least two earthquakes during the last century of its existence, but
many questions remain open for further investigation and discussion. As was
52
R.L. Folk, The Geological Framework of Stobi, Studies in the Antiquities of Stobi Vol.
I, Skopje 1973, 37-59; J. Wiseman, Environmental Deteriorations and Human Agency in ancient
Macedonia: a Case Study, Geoarchaeology 22.1 (2007), 85-110.
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emphasized at the beginning, archaeology can discover, present and analyze the
revealed evidence, but separate research must be done by seismologists, geologists
and other specialists related to wider areas of geosciences in order to support the
archaeological evidence for earthquakes or other natural disasters that shaped the
city, and finally influenced the decline and termination of life in the once very
prosperous city of Stobi.
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Гоце Павловски, Силвана Блажевска

АРХЕОЛОШКИ ПОТВРДИ ЗА ЗЕМЈОТРЕСИТЕ ВО СТОБИ
Резиме
Урбаниот развој на Стоби може да се подели во четири главни фази
што ја отсликуваат трансформацијата и развојот на градот, почнувајќи
од хеленистичкиот „стар град“, преку римскиот опидум од времето на
Август, до високо развиениот муниципиум Стоби од 1 до 3 век од н.е.
Градот веројатно страдал во нападите на Готите и Херулите во 3 век, од
земјотрес и поплави на Еригон, но бил повторно обновен, прераснувајќи во
провинциски главен град и епископско седиште во текот на доцната антика.
Веројатно ги преживеал и нападите на Хуните и на Остроготите во текот
на 5 век, а во раниот 6 век земјотресот, кој вообичаено се поврзува со тој
во Дарданија во 518 г. од н.е., за кој информира Марцелин Комес во своите
Хроники, предизвикал поголеми градежни активности и промени. Стоби е
конечно напуштен по 584/5 г., за што сведочат скриените остави, закопани
под подовите во напуштените куќи, најчесто поврзувани со упадите на
Аварите и на Словените. Слоевите на уривање, документирани во текот
на долгогодишните истражувања, укажуваат на уште еден, постурбан
земјотрес, кој ја запечатил судбината на некогашниот напреден град Стоби.
Овој труд ги разгледува археолошките траги од земјотреси што се
случиле во Стоби и предизвикале сериозни градежни зафати на постојните
објекти или, пак, промени во урбаниот изглед на градот. На доказите што се
веќе презентирани и дискутирани во стручната литература се надоврзуваат
и новите потврди откриени во текот на истражувањата преземени од
Националната установа Стоби во изминативе десет години. Земјотресот
што го оштетил градот околу 300 г. од н.е., за кој Е. Гебхард изнесува
аргументирани докази врз основа на своите истражувања на Театарот,
надополнети се со нови оштетувања и поправки забележани на циркуларните
и радијалните ѕидови на источната половина на ima cavea, на сводот на
централниот радијален коридор и на други места, јасно забележливи поради
различниот опус на ѕидање или материјали. Оштетувања и поправки се
забележани на ѕидовите и на подовите на Градбата со арки и Храмот на Изида,
кои ги надополнуваат податоците за оштетувања кај другите истовремени
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градби, Синагогата, објектите под Цивилната базилика и Големата бања,
презентирани од поранешните истражувачи на Стоби.
Описот на Марцелин Комес за катастрофалните последици од
земјотресот во 518 г., кој „уништил 24 кастели“ во Дарданија, меѓу кои и
метрополата Скупи денес, со сигурност се смета за претеран, но многу автори
го поврзуваат настанот со другите градови во провинцијата Македонија,
иако ниту еден град од оваа провинција не е споменат во изворот. Подетални
разгледувања на оваа тема даваат Ѓ. Мано-Зиси и З. Георгиев, кои земјотресот
во 518 г. го поврзуваат со крајот на урбаниот живот во Стоби и почеток на
„руралната фаза“ пред конечното напуштање на градот. И. Микулчиќ смета
дека причина за тоа е лοкален земјотрес од времето на Јустин I, додека,
пак, Џ. Вајсман и Ѓ. Мано-Зиси сметаат дека покрај овој, во раниот 6 век
уште еден земјотрес се случил во Стоби, набргу по неговото напуштање.
Покрај познатите информации за траги од земјотрес (вертикални пукнатини,
наведнати ѕидни платна, пропаднати подови или делови од објекти, но и
поправени оштетувања на ѕидовите) во Епископската базилика, Домус
Фулоника, Малата бања и југоисточниот бедем, во трудот се презентирани
нови докази за оштетувања откриени по должината на северозападниот и
југоисточниот сегмент од бедемот и кулите, во нартексот на Епископската
базилика, источниот триклиниум на Куќата на Перистерија и во т.н.
Станбено-економски кварт од 6 век на највисоката тераса. Од нив само
поправените оштетувања сигурно можат да се датираат во периодот меѓу
раниот 6 век и 584/5 г., по која градот е напуштен, најмногу базирајќи се на
податоците добиени од досегашните проучувања на Епископската базилика
и хронологијата на нејзините градежни фази, сумирани во последните
трудови на К. Снајвли. Другите оштетувања на посочените објекти, кои не
биле поправени, како и стратиграфски последните регистрирани слоеви
на урнатините, веројатно се резултат на постурбаниот земјотрес, кој го
споменуваат Вајсман и Мано-Зиси, кој придонел за конечниот крај на
животот во градот. Датумот на овој постурбан земјотрес, со новите докази
(импортирани северноафрикански керамички производи кои датираат по
584/5 г.) откриени во објектите од т.н. Станбено-економски кварт од 6 век
и Полукружниот плоштад, би требало да се помести некаде во првите
децении на 7 век. Со овој земјотрес би се поврзале и десетината цели
или делумни остатоци од скелети на луѓе што настрадале во урнатините,
наспроти мислењето на Георгиев дека тие се жртви на Аварите при нивното
повлекување кон север во 587 г. Во контекст на земјотресите во 6 век и
крајот на животот во Стоби, разгледанo е и тврдењето на некои автори за
т.н. „рурална фаза, која започнува по земјотресот во 518 г.“ Археолошките
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податоци за урбаниот изглед на градот во текот на целиот 6 век, со широки
улици, грандиозни базилики, улици со колонади и плоштади, и не толку
скромни куќи за живеење, град во кој трговијата со далечните водечки
центри е присутна до доцна во 6 век, па и подоцна, укажуваат на сè уште
солидно урбанизиран град, иако посиромашен во споредба со претходниот
5 век.
Засега е сигурно дека градот го погодиле најмалку три земјотреси:
еден околу 300 г., еден во раниот 6 век и последниот по напуштањето на
градот во доцниот 6 или раниот 7 век. Но, во иднина овие археолошки
податоци мора да се поткрепат со интердисциплинарни проучувања од
страна на сеизмолози, геолози или специјалисти од пошироката област на
геолошките и природните науки, кои можеби ќе откријат докази дека и други
фактори, како веќе предложените тези за климатски промени, придонеле за
пропаѓањето на градовите на поширокиот простор на Балканот, меѓу нив и
на Стоби.

Fig. 1. General plan of Stobi.

Fig. 2. Theatre: displaced orthostate in the orchestra podium.

Fig. 3. Theatre, western analemma: displaced block.

Fig. 4. Theatre, western lateral room: repair of circular wall II.

Fig. 5. Theatre, western lateral room: repair of the radial wall and the vault.

Fig. 6. Theatre, ima cavea: crack at the joint
between radial wall 18 and circular wall II.

Fig. 7. Theatre central circular corridor: repair of the vault.

Fig. 8. Theatre, central circular corridor: ancient trench for inspection of the foundations.

Fig. 9. Theatre, eastern analemma: horizontal crack in the
inner face, view from the ancient trench.

Fig. 10. Building with Arches, north apsidal room: crack in the south wall.

Fig. 11. Temple of Isis, crack in the crepidoma, view from west.

Fig. 12. Northwest fortification wall, curtain B: sinking of the horizontal rows.

Fig. 13. Northwest fortification wall, tower 1: vertical cracks.

Fig. 14. Northwest fortification wall, tower 2: repaired obliquely destroyed parts.

Fig. 15. Northwest fortification wall, tower 4: repaired obliquely destroyed parts.

Fig. 16. Northwest fortification wall, curtain A: inclination of the reinforcement wall.

Fig. 17. Southeast fortification wall, inner tower: vertical cracks.

Fig. 18. Workshops along Via Sacra: repaired obliquely destroyed parts.

Fig. 19. Workshops along Via Sacra: vertical cracks and repaired obliquely destroyed parts.

Fig. 20. House of Peristeria, east triclinium: vertical crack on the foundations.

Fig. 21. Narthex of the Episcopal Basilica: first phase mosaic.

Fig. 22. Narthex of the Episcopal Basilica: sunken eastern half of the bedding.

Fig. 23. Final destruction of the apsidal wall of the Episcopal Basilica: gilded impost capitals from the windows.
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NEW VOTIVE PLAQUE OF THE SO-CALLED
DANUBIAN RIDERS FROM THE REGION OF SCUPI
Abstract
With the new discovery from Bader near Skupi, the group of findings on lead tablets on the
so-called Danubian riders is increased. Bearing in mind that the tablets have an almost
identical iconographic representation, we can assume the existence of a local workshop.
Key words: so-called Danubian riders, lead plaques, Bader, Scupi

Апстракт
Со новото откритие од Бадер во близината на Скупи, се зголемува групата наоди на
оловни плочки на т.н. култ на Подунавски коњаници. Имајќи предвид дека плочките
имаат речиси идентична иконографска претстава, може да се претпостави
постоење на локална работилница.
Клучни зборови: т.н. Подунавски коњаници, оловни плочи, Бадер, Скупи

significant number of monuments of both lead tablets and stone reliefs
confirms the great popularity of the so-called cult of the Danubian Riders
in the region of the Danubian and Balkan provinces.1 Finds of the monuments
connected to this mysterious cult, the small lead plaques or the third-century icons
as Tudor refers to them, are mostly known from Dalmatia, Pannonia, Moesia,
and Thrace, and are only sporadically and incidentally found in the Western
provinces.2 Tudor made the first categorization and typology of the plaques on the
basis of the available material in 1969, but by the time he had written the second
volume of CMRED in 1976 the number of the newly discovered plaques had
already increased. Since then, after Tudor’s publications, the collection of these
plaques has again notably grown, necessitating a follow-up which was made by
Ertl in 1996,3 to which he added some new material and novel perspectives later

A

CMRED I-II.
See the statistics made by Tudor, CMRED II, 60; The study of M. Mackintosh, The Divine Rider in the Art of the Western Roman Empire, BAR International Series 607, Oxford 1995,
additionally confirmed the lack of this iconographic motif in the western provinces.
3
R.F. Ertl, Donaureiter-Bleivotivtafeln: Versuch einer Typologie, Museumsverein
Petronell-Carnuntum Auxiliarkastell 1996.
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on.4 Lately, the number of finds from the Balkan provinces has also increased5
which has made the study of this enigmatic cult even more intriguing for the local
researchers and pressed the need for new evaluations of the material.
The latest discovery was made at the site Drma (Smrgjec) Bader 30 km
s/e of Skopje (fig. 1). This site was been surveyed in the 1970s6 when it was
identified with the fortlet Baderiana, i.e. with the Praesidium station marked on
the Tabula Peutingeriana.7 The first archaeological excavations began in 20148
and continued in 20169 when the new lead plaque was discovered in Sector II
within an object with an apsidal wall on the west. The plaque from Bader was
found in what appears to have been a private house, in a context of 4th century
material. The fact that the icon, most probably produced in the mid-third century,
was found in a bent shape with another 8 coins dating from the fourth century,
and with its relief depiction bent inwards, suggests that within this context its
cult value was not important but merely the lead as material. It seems that we are
dealing with a deposition of goods.
The plaque is rectangular (7 x 5.5 cm), damaged in the upper left and
lower left corner, also by the break in the middle where parts are missing, so
that a complete reconstruction of the imagery cannot be made. With this final
discovery from Bader, the collection of one marble and five lead plaques from
the Republic of Macedonia, or from the Skopje-Kumanovo region to be more
precise, is enriched by one more icon of the so-called Danubian riders, once more
confirming the presence of cult in the most southern parts of Moesia Superior.
Until recently, we knew of one marble plaque from Radišani (Fig. 2),10 and the
R.F. Ertl, Neue Donaureiter-Bleivotivtafeln entdeckt, Almogaren, Separata 44-45/4 (20132014), 99-134.
5
I. Popović, Nouvelles icônes de plomb des cavaliers danubiens de Sirmium, Starinar 39
(1988), 105-116; A.N. Crnobrnja, Two Plaques of the Danubian Horsemen from Urovci, GSAD/
JSAS 23 (2007), 279-288; M. Ivanov, Equites Danuvini Serdicenses. The chronology and distribution of these monuments, Археология 2 (2011), 123-127; D. Vajzović, Novootkriveni nalaz
pločice sa prikazom kulta dunavskog konjanika s lokaliteta Đelilovac kod Travnika, GANUBiH
44 (2015), 105-114.
6
I. Mikulčić, Skopje und umgebende Festungen in der Antike und dem Mittelalter, Skopje
1982, 68-70; В. Лилчиќ, Македонскиот камен за боговите, христиијаните и за животот
по животот, Том 1, Скопје 2001, 177.
7
I. Mikulčić, Skopje und umgebende Festungen, 69, 70. K. Miler, Itineraria Romana,
Stuttgart 1916, 572
8
The project was realized by the Institute of Art history and Archeology, Faculty of Philosophy, University Ss. Cyril and Methodius – Skopje.
9
The project realized by Institute of Old Slavic Culture – Prilep.
10
L. Jovanova, Monument to the cult of the Danubian Horsemen, MacActaA 14 (1996),
155-172.; L. Jovanova, On some of the Oriental cults in the Skopje-Kumanovo region, A. Nikoloska, S. Müskens (eds.) Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan
provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, Proceedings of the International
Symposium, Skopje 2013, Skopje 2015, 306, n. 1.
4

NEW VOTIVE PLAQUE OF THE SO-CALLED DANUBIAN RIDERS FROM THE REGION OF SCUPI

lead plaque from Nerezi.11 The number grew further with the new discoveries
from Klečovce,12 Govrlevo (Fig. 3) and Scupi13 and now with the newest one
from the site of Drma, Bader. There is also one lead plaque from Ežov Grad in
the vicinity of Štip,14 which is the most southern find of these plaques in general.
The importance of these finds is that they actually establish the most southern
boundary of the spreading of the cult. The cult of these so-called Danubian Riders,
as far as we know, does not spread further south towards the Roman province of
Macedonia and Greece.
Regardless of the fact that the newly found plaque is greatly worn and
additionally damaged, we can distinguish the type of the shape and the iconographic scheme, in accordance with the given typology. The plaque has a rectangular
shape, which fits Tudor’s Type I,15 while the iconography is arranged in four zones
within an aedicula with a triangular pediment. Now, according to Ertl, who elaborates further on the typology of the form of the plaques, our latest find fits his
type D, a rectangular form with an inscribed pediment in the first zone.16 Within
this typology, the closest in appearance to our plaque is the one from Belgrade
(D02-001), and two from Sirmium (D03-001; D04-001).17 But if we focus more
on the iconography than the shape of our plaque, then the plaques of Ertl’s E type
where the composition is organized in four zones are more fitting.18 However,
considering the iconographical details further, the closest analogies are among
the finds from the Skopje-Kumanovo region - the lead plaques from Nerezi,
Klečovce, Govrlevo, and Scupi, on which we can discern an almost identical
conception of the figures and objects presented.
It is very difficult to see what was depicted, the imagery is very schematised.
The whole composition lies within an aedicula with inscribed triangular
pediment framed by three parallel lines from each side. Since the depiction is
hardly recognisable, we must rely on the iconography of the better preserved
plaques from the region. In the pediment of the Nerezi plaque, which is the most
comparable to the newly found one, Jovanova recognises a motif of an eagle with
spread wings flanked by busts of Sol and Luna, while on the corner sides figures
L. Jovanova, Two lead plaques from the cult of the Danubian Riders, MacActaA 16
(1999), 177-187; L. Jovanova, On some of the Oriental cults, 306, n. 2.
12
Z. Nikolovski, Antika vo Severoistočna Makedonija, Kumanovo 2013, 71-72; L. Jovanova, On some of the Oriental cults, 306-307, n. 5; Z. Nikolovski, Notes for Several Cultic Forms
from the Roman Period in the Region of Kumanovo, in FAB III, 73, n. 2.
13
L. Jovanova, On some of the Oriental cults, 306, nos. 3, 4.
14
L. Jovanova, Two lead plaques, 179, fig. 2.
15
CMRED II, 65.
16
R.F. Ertl, Donaureiter-Bleivotivtafeln, 62-63.
17
Ibid, 62-64, Taf. XLIIIV.
18
Ibid, 64, Taf. XLIX.
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of a flying Victoria holding a wreath are depicted. Best preserved is the central
composition of the goddess with open arms between two Riders, the Dioscouroi.
The Goddess is standing frontally and holding a piece of cloth with her raised
arms. This is not how the central goddess is usually presented on the lead plaques.
We see a similar motif on the plaques from Zagreb,19 Divos20 and on the one in
the Metropolitan with an unknown provenance,21 except that in these instances
the Goddess is holding the cloth with her arms held downwards. This is also how
the Goddess is represented on the marble plaque from Radišani. The Riders on the
Bader plaque also have their hands raised as if worshiping the central deity while
trampling a prone figure below their horses, best demonstrated by the Rider on the
left. The fallen and defeated figures in fact form the division between the central
and the third zone where we usually encounter symbolic representations - a lion
in motion on the left, a tripod with a sacrificial fish above which the Goddess is
standing, a dog or a ram, a kantharos, however faintly recognisable on the Bader
plaque.
Since we confirmed that the plaque from Bader is identical to those from
Govrlevo, Nerezi, Scupi and Ežov Grad, their dimensions also being almost
identical,22 we can allow ourselves even more to subscribe to Jovanova’s opinion
that there is a necessity to distinguish them as separate type manufactured and
used in the southern parts of the province of Upper Moesia.23 We can most
certainly support the idea of a local workshop and a local distribution that did not
spread much further beyond the area of Scupi. Bearing in mind that the plaques
from Govrlevo, Nerezi and Ežov Grad are dated to the late 3rd century, we can
surmise that the plaque from Bader, although found in a later context, could have
been produced in the same period.
There has been much discussion about the iconography of the plaques and
the complexity of the religious thought behind them owing to their complex
iconography. Although these votive stone reliefs and lead plaques are ascribed
to the so-called Danubian Riders they, in fact, equally represent an iconographic
portrayal of several other cults mostly connected to the so-called Oriental ones, i.e.
those of the Dioscouroi, the Thracian Horseman, Mithras,24 Jupiter Dolichenus,
CMRED I, 127.
Ibid, 135.
21
Ibid, 185.
22
Govrlevo (7,2 x 6 cm), Nerezi (7,3 x 6), Scupi (7,2 x 5,8) and Ežov Grad (…).
23
L. Jovanova, On some of the Oriental cults, 307.
24
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and communication in Roman provincial art: the semantics of the “cookie-dough” style of small
marble votive plaques in the Danube region, A. Nikoloska, S. Müskens (eds.) Romanising Oriental
Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, Proceedings of the International Symposium Skopje 2013, Skopje 2015, 133-148.
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Cybele, Isis, the Cabiri etc. In LIMC these monuments are included as a subtype
of the more general category of the Equestrian Hero.25 It seems that all current
cults worshipped in this region were included in the iconography of these plaques,
a certain sublimation of the worship of the most popular deities of the time. But
no matter how much these plaques differ in their regional iconography, there are
two constants – the Rider and the Goddess. Within Tudor’s typology, our find
falls into his type B where a central goddess is flanked by two riders.
The iconography of these plaques, as well as the frontal and symmetrical
style of the later 3rd century, attest that in Late Antiquity, art withdraws into the
realm of schematization as a result of a certain transformation of religious thought,
reflected by the gathering of many gods under a similar theological message. It is
as if we are observing a complex amalgam of many deities united by a common
religious idea. It is all about allegory and symbol, allusions of ritual, astronomy,
and initiation into a secret knowledge. One must know the religious atmosphere
of the time in order to understand better that in the middle of the third century
the evolution of the religious mentality was moving towards the monotheistic
tendencies of uniting divinities into one higher power. This idea of a singular deity
and all the others as mediators was by this time equally known by the common
folk as much as among the philosophers and the elitte.
Regardless of the fact that we have such an extensive corpus of material
in our hands, our knowledge of the cult behind the monuments has not moved
forward much. What we can conclude so far can be summed up in just a few
sentences. This cult does not have a known public manifestation that we can
confirm from the archaeological record. The archaeological context is the
only means of understanding at our disposal, in the absence of any literary or
epigraphic sources. The plaques are mostly found in a private context, either as
personal belongings, or in sacella, small domestic chapels, and the rest in funerary
contexts.26 There were no known centres of worship either.
What we know is that these plaques were portable objects, a sort of amulet,
mainly distributed in the military environment. The people of the past associated
with these plaques were mostly soldiers or common folk, people unlikely to study
any higher theological ideas of the time. For them, these personal objects were an
instant remembrance of the divine message of a compressed paganism. Surely,
the more popular idea of salvation was invoked through them, increasing their
apotropaic powers that made them even more valuable to their owners. These lead
plaques were obviously mass produced and served a large population of the later
Roman Empire, and they all demonstrate regional iconographic developments.
25
26

I. Popović in LIMC VI, 1078-1081.
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A great number of these lead plaques was found in at Sirmium, products of
the local metal workshop.27 Serdica was also one of the centres of production.
Ivanov sets the date of local manifacture to the 4th century and adjusts the dating of the previously known plaques from the region.28 The latest research of
Nemeti29 focuses on reading the iconography and concludes that by viewing the
development of the tripartite zones, the dating can be made even more precise.
He also connects the spreading of this religious idea in Potaissa to the soldiers of
Legio V Macedonica,30 which can also be considered while discussing the finds
from the Scupi region. Although not archaeologically confirmed, there have been
assumptions that soldiers from the Legio V Macedonica might have also been
stationed at Scupi.31 Among the workshops and distribution centres that have
been recognised, now we can also include the region of Scupi with its own local
production and regional iconographic development, and expect further new finds
to strengthen this conclusion.

Ibid, 54.
M. Ivanov, op. cit., 125.
29
S. Nemeti, I rilievi dei Cavalieri Danubiani. Spunti per l’interpretazione diacronica
delle variant regionali, C.-G. Alexandrescu (ed.), Cult and Votive Monuments in the Roman
Provinces. Proceedings of the 13th International Colloquium on Roman Provincial Art. Bucharest
– Alba Iulia – Constanța, 27th of May – 3rd of June 2013 – within the framework of CSIR, Cluj /
Napoca 2015, 129-138.
30
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Napocensis, 51/I (2014), 107–112
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Budapest 1970, 44 – 50.
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NEW VOTIVE PLAQUE OF THE SO-CALLED DANUBIAN RIDERS FROM THE REGION OF SCUPI

Алексан�ра Николоска, Бошко Ан�еловски, Давча С�асова

НОВА ВОТИВНА ПЛОЧКА НА Т.Н КУЛТ
НА ДУНАВСКИ КОЊАНИЦИ ОД РЕГИОНОТ НА СКУПИ
Резиме
Значителен број оловни и камени плочи ја потврдуваат големата
популарност на т.н. култ на Подунавските коњаници во регионот на
подунавските и балканските провинции на Римското Царство. Наодите
поврзани со овој мистериозен култ, малите оловни плочи или иконите од
третиот век, како што ќе ги нарече Тудор, најчесто се наоѓани во римските
провинции Далмација, Панонија, Горна и Долна Мезија и Тракија, и само
спорадично се среќаваат во западните провинции. Најновото откритие е од
локалитетот Дрма (Смрѓец) Бадер, 30 км од Скопје (сл. 1), рекогносциран во
1970-тите и идентификуван со тврдината Бадеријана. Плочката е правоаголна
(7 х 5,5 см), оштетена во горниот лев и во долниот лев агол, и прекршена во
средината, каде што недостасуваат делови, така што не може да се направи
комплетна реконструкција на ликовната претстава.
Со ова последно откритие од Бадер, колекцијата на една мермерна и пет
оловни плочки од Р Македонија, поточно од Скопско-кумановскиот Регион,
збогатена е со уште една икона на таканаречените Подунавските коњаници,
дополнително потврдувајќи го присуството на култот во најјужните делови
на Горна Мезија. Важноста на овие наоди е во тоа што тие ја утврдуваат
најјужната граница на ширењето на култот. Култот на овие т.н. Подунавски
коњаници, колку што знаеме, не се шири јужно кон римските провинции
Македонија и Грција. Без оглед на фактот дека новооткриената плочка е во
голема мера оштетена, можеме да ја препознаеме иконографската шема и,
во согласност со дадената типологија, да увидиме дека најблиски аналогии
се токму наодите од Скопско-кумановскиот Регион, т.е. плочките од Нерези,
Клечовце, Говрлево и Скупи, на кои може да се препознае речиси идентична
претстава на иконографските детали. Со ова уште повеќе можеме да се
приклониме кон мислењето на Јованова дека постои потреба оваа група
наоди да се разликува како посебен тип и да претпоставиме дека постоела
локална работилница и локална дистрибуција која се врзува со Скупи.
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Иконографијата на овие плочки, како и фронталниот и симетричниот
стил на подоцнежниот 3 век, потврдуваат дека во доцната антика уметноста
оди кон шематизација како резултат на одредена трансформација на
верската мисла, што се рефлектира со групирање на многу богови со слична
теолошка порака, комплексен амалгам на многу божества обединети преку
заедничка религиозна идеја. Се работи за алегорија и симбол, алузија
на ритуал, астрономија и иницијација во тајно знаење. Треба да се знае
религиозната атмосфера на времето со цел подобро да се разбере дека во
средината на третиот век еволуцијата на верскиот менталитет се движи кон
монотеистичките тенденции на обединување на божествата.
Иако пред нас имаме толку широк корпус на материјал, нашето
знаење за култот не е големо. Она што можеме да го заклучиме досега
може да се сумира само со неколку реченици. Овој култ нема позната јавна
манифестација која можеме да ја потврдиме од археолошкиот запис, а во
отсуство на какви било литературни или епиграфски извори, археолошкиот
контекст е единствениот начин преку кој доаѓаме до сознанија. Плочките
се најчесто наоѓани во приватен контекст, било како лични предмети, во
мали домашни капели или во погребен контекст, а не постојат ни познати
центри од каде се шири култот. Она што го знаеме е дека овие плочки биле
преносливи предмети, еден вид амајлии, главно дистрибуирани меѓу војници
или обични луѓе, кои веројатно не ги познавале повисоките теолошки идеи од
тоа време. За нив овие лични предмети претставувале средство за инстантно
приближување до божествената порака.

Fig. 1. The newly found plaque from Bader

Fig. 2. Radishani

Fig. 3. Govrlevo
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LES THÈMES BIBLIQUES ET LA SEPTUAGINTA
DANS LES MOSAÏQUES PALÉOCHRÉTIENNES D’OHRID
Abstrait
Le texte traite des sujets bibliques illustrés sur les sols en mosaïque dans les églises
paléochrétiennes découvertes à Ohrid qui dominent de par leur nombre et la richesse
de représentations de conception différente. Il s’agit de sujets venant des Psaumes 41 et
90 (91) 13 de la Genèse 2,4, de la représentation de la tombe du Christ ou des scènes : la
Fontaine de la vie, les fleuves du Paradis, les Représentations eucharistiques à symbolique
baptismale. Sont indiqués des phénomènes analogues avec les mosaïques des Balkans,
de la Méditerranée et du Proche-Orient. Particulièrement notable est la présence des
illustrations accompagnées d’inscriptions bibliques reprises de la Septuaginta.
Mots-clés: Les thèmes bibliques, Septuaginta, Ohrid, Oktisi

Апстракт
Во текстот се претставени библиските теми илустрирани на подните
мозаици во ранохристијанските цркви откриени во Охрид, кои доминираат по
својата бројност и богатство на различно конципирани претстави. Застапени
се следниве теми: од Псалмите 41, и 90(91)13; од Битието 2,4, од претставата
на Христовиот гроб; или сцените: Фонтаната на животот, Рајските реки,
Евхаристичние престави со баптисмална симболика. Посочени се аналогни
појави од мозаици на Балканот, Медитеранот и Блискиот Исток. Особено е
присуството на илустрациите придружени со библиски натписи преземени и од
Септуагинтата.
Клучни зборови: библиски теми, Septuaginta, Охрид, Октиси

es débuts de l’époque chrétienne dans la région d’Ohrid remontent à la fin du
3e siècle lorsque le moine et ermite syrien saint Erasme d’Antioche diffusera
clandestinement la nouvelle étude philosophique importée de l’Est introduisant
de profonds changements dans la réflexion sur l’existence humaine. Déjà au 4e
siècle, après la législation du christianisme par l’empereur romain Constantin le
Grand, les sources indiquent une christianisation progressive plus large et une
organisation ecclésiastique à Ohrid, fait confirmé par la présence des évêques
d’Ohrid (ou Lychnidos à l’époque) aux synodes, notamment de Dionisios (Dionisius de Macedonia de Lychnido) ou de Zosime à Serdica (en 343) et de l’évêque
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Antoine au 5e siècle (en 451) à Chalcedon ; plus tard, en 458, au synode local
de l’Epire Nouvelle, ce dernier apparaît en tant que signataire de la lettre des
évêques, envoyée à l’empereur Léon 1er avec laquelle on confirme l’anathème
jeté sur les monophysites.
Le rôle important joué par les évêques lychnidiens dans la vie ecclésiastique
se fait également reconnaître à l’époque de Laurent qui apparaît dans les sources à
la fin du 5e siècle. Cet évêque lychnidien exprimera son attachement pour le siège
papal, et avec cela pour l’orthodoxie, à travers sa résistance vis-à-vis de l’autorité
de l’évêque de Thessalonique, Acase, en informant Rome du rôle négatif de l’évêché de Thessalonique. Parmi les cinq évêques balkaniques de Serdica, Nicopolis,
Naissus, Pautalia convoqués à Constantinople en 515 par l’empereur Anastase,
se trouve aussi Laurent de Lychnidos. A cette occasion également, Laurent essaya
de convaincre l’empereur du bien-fondé de l’orthodoxie.
Au début du 6e siècle, un rôle important fut joué par l’évêque Theodorète qui
signera l’acte de fidélité à l’orthodoxie, Libellus, et par la réconciliation convoitée
par le pape romain Hormisdas.1 Les sources littéraires ne fournissent malheureusement pas d’autres données sur les événements ecclésiastiques ultérieurs.
La christianisation de cet espace, alors dans le cadre de la province Epire
nouvelle, elle-même partie du diocèse de Macédoine, se manifeste notamment à
travers son adoption par la population qui suivra cette croyance dans les temples
érigés dans toute la région d’Ohrid.
Les églises paléochrétiennes dans l’hagiogéographie d’Ohrid et ses environs dominent en Macédoine de par leur nombre (une vingtaine) et la richesse
d’illustration de thèmes bibliques, les inscriptions, les éléments décoratifs et leur
coloris. Une partie des éléments géométriques sont repris des constructions datant
de la basse antiquité, complétés par de nouveaux motifs décoratifs stylisés, connus
dans la région plus large des Balkans du sud. La particularité des mosaïques
d’Ohrid consiste en les illustrations avec une thématique faisant allusion au bien
procuré par la religion chrétienne, au monde animal et aux eaux de l’espace paradisiaque imaginaire, aux eaux de l’eucharistie, et notamment aux sujets bibliques
de l’Ancien Testament.
Il existe beaucoup d’écrits sur le domaine ecclésiastique de la région, basés sur les sources:
M. Le Quien, Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus quo exhibentur ecclesiae, patriarchae caeterique praesules totius orientis II, Parisiis 1740, 285; П. Лепорский, История
Фессалоникского экзархата до времени присоединения его к Константинопольскому
патриархату, С. Петербургь 1901, 148-165; И. Снегаровь, Градь Охрид, Македонски
Прегледь IV/1, София 1928, 90-96; Ф. Папазоглу, Историски прилики, Охрид и охридско
низ историјата, книга прва, Скопје 1985, 113-120; V. Bitrakova Grozdanova, Monuments
paléochrétiens de la région d’Ohrid, Ohrid-Skopje 1975, 10-20; R. Bratož, Die frühchristliche
Kirche in Makedonien und ihr Verhältnis zu Rom, K. Dietz, D. Hennih, H. Kaletsch (Hrs.) Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum, Wurzburg 1993, 512-520.
1
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Bien que dans la région le christianisme soit prêché à partir de la fin du 3e
siècle grâce à saint Erasme, et que la mention des évêques lychnidiens soit faite
à partir du 4e siècle, depuis que cette étude devient une religion d’état, dans la
région on connaît pour l’instant des constructions avec des mosaïques datant des
5e et 6e siècles, conservées sur les planchers des églises de cette époque. L’une des
églises les plus anciennes d’Ohrid se trouvant dans cette phase de recherche est
la basilique de Deboj dont les planchers ont une décoration florale géométrique
et stylisée modeste, à en juger d’après les fragments conservés de sa première
phase de décoration.2 A cette basilique, l’une des plus anciennes de la région,
si l’on en juge par les motifs représentés dans les mosaïques et par les données
archéologiques, s’apparente celle du village d’Oktisi, de la région de Struga. Les
formes décoratives géométriques et les motifs floraux stylisés placés dans des
champs carrés, incorporant des éléments segmentés de fleurs à trois ou quatre
pétales, représentent le répertoire modeste retrouvé dans les basiliques datant de
la fin du 4e et du début du 5e siècle, comme c’est le cas avec les basiliques à Stobi
(la vieille basilique) et à Philippes (l’octogone).3
L’église à Oktisi comporte, au centre de son narthex, une scène portant un
message chrétien. Partout autour, ainsi que dans le naos, dominent une décoration
géométrique ou des éléments floraux stylisés qui renvoient typiquement au 4e
siècle, mais que l’on retrouve également durant le siècle suivant.4
Dans le champ central, entouré d’une double tresse, est placée une construction architectonique de tétrastyle qui se termine par un envoûtement; les piliers
sont posés sur des bases et se terminent au sommet avec des chapiteaux à imposte. Sur les architraves, à gauche et à droite de l’envoûtement, sont posés
des canthares avec deux oiseaux qui s’abreuvent à la source, reposant sur des
branches stylisées. Au centre de l’édicule sont peints 4 piliers qui soutiendraient
un baldaquin. Des chandeliers pendent de part et d’autre de l’intercolumnium.
L’illustration représente la tombe de Jésus-Christ à Jérusalem. Cette scène resВ. Маленко, Презентација на локалитетот Дебој-Охрид, Прилози XLIV/ 1-2,
посветени на акад. Цветан Грозданов по повод 50 години научноистражувачка дејност,
Скопје 2015, 288-309; Les mêmes motifs de décoration géométrique, des octogones incorporant
des hexagones et des carrés, une double tresse et une tresse quadruple se retrouvent dans les
maisons de la fin du 4e et la première moitié du 5e siècle à Thessalonique, les maisons dans les
rues Arianos, Olympiados, Assimakopoulou Atzaka 1998, pin. XXVI, XXXV; en Albanie, S.
Anamali, S. Adhami, Mosaiques de l’Albanie, 8 Nëntori Press Tirana 1974, 42.
3
B. Aleksova, The old Episcopal Basilica at Stobi, Αρμός: τιμητικός τόμος στον Καθηγητή
Κ. Ν. Μουτσόπουλο, Θεσσαλονίκη 1985, 167-179, fig. 6, pl. IV; P. Assimakopoulou Atzaka, Τα
παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά δάπεδα του Ανατολικού Ιλλυρικού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1984, 26-30.
4
V. Bitrakova Grozdanova, La basilique d’Oktis et les mosaïques de la région d’Ohrid,
ACIAC XIII/III, Citta del Vaticano-Split 1998, 129-140 avec une littérature abondante; E. Revel-Neher, L’arche d’alliance dans l’art juif chrétien du second au dixième siècle. Le signe de la
rencontre, Paris 1984, 16, 201-216.
2
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semble à plusieurs représentations similaires dans les mosaïques de Hama, du
mont Nébo, en Jordanie ou sur les illustrations ciselées sur les ampoules de Monza
dans lesquelles les moines de l’Italie du nord portaient de l’huile sacrée, la myrrhe
du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Une illustration très similaire est réalisée sur ces
minuscules récipients de plomb. Il est intéressant de noter la présence exclusive
du blanc, de l’ocre rouge pâle, du cinabre pâle et du gris foncé, couleurs de la
pierre vraisemblablement extraite des carrières de la région. La scène principale
est accompagnée d’une scène eucharistique, des agneaux ou des biches affrontés
qui s’abreuvent au canthare, à la Source de la vie. Le tout est réalisé de manière
linéaire, sans plasticité mais avec un message clair.
Le thème Source de la vie ou Fontaine de la vie est fréquent dans les autres
églises de la région, mais peint avec beaucoup plus de détails, de couleurs et un
monde animal riche, tout ce qui entourera l’homme, le néophyte, le croyant dans
une ambiance agréable, au paradis.
Ce thème sera surtout présent au cours du 5e siècle ; il est le plus souvent
réalisé avec la représentation de biches, de cerfs, d’agneaux, d’oiseaux tournés
vers un récipient-canthare, ou une fontaine, placés de manière affrontée, où ils
s’abreuvent de l’eau jaillissant le plus souvent en jets. L’illustration a son support
textuel dans le premier vers du Psaume 41: « Comme un cerf altéré cherche
l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. ». Une scène similaire,
représentée également sur un sol en mosaïque à Salona près de Solin actuel5 est
accompagnée de ce vers inscrit en latin, selon la Vulgate, la variante latine de
la Bible. A Ohrid, ce thème est rencontré dans l’église à polyconque, et ce dans
le naos et dans le baptistère, dans la basilique à Studenchishta, dans la Grande
basilique à Plaoshnik, dans la basilique près de Lin, sur la côte ouest d’Ohrid du
territoire albanais.6
Mais ce thème est également combiné avec d’autres représentations visant à
illustrer les messages de la Bible, en fonction de l’espace où se déroulent certains
actes liturgiques.
Les mosaïques d’Ohrid particulièrement connues sont évidemment celles
où l’on peut suivre l’iconographie riche et variée. Il s’agit des illustrations des
quatre fleuves du Paradis dans l’un des plus beaux baptistères des Balkans, abondant en symbolique chrétienne.7 Là, dans un espace très exigu, de manière insolite,
autour de la piscine baptismale, sont peintes en face quatre têtes de personnages
masculins, avec des cheveux bouclés et des guirlandes de feuilles stylisées, de
E. Dyggve, Izabrani spisi, Split 1989, 44, T.II, 29, 30.
V. Bitrakova Grozdanova, Monuments paléochrétiens de la région d’Ohrid, 43-60, 76-88.
7
Ibid, 54-58; R. Kolarik, The Floor Mosaics of Eastern Illyricum. The Northern Regions,
ACIAC X, Città del Vaticano - Thessalonique 1984, 460-478.
5
6
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l’eau jaillissant de leurs bouches ; les têtes sont accompagnées d’inscriptions, à
savoir les noms des fleuves ΓΕΩΝ, ΦΙΣΩΝ, ΕΥΦΡΑΤΗΣ, [ΤΙΓΡΙΣ] (Geon, Fison,
Euphrates, il manque Tigris). Cette idée du mosaïste est inspirée du texte de l’Ancien Testament se trouvant dans la Genèse 2,4-12 où il est écrit: « Puis l’Eternel
Dieu planta un jardin en Eden… Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le
jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pischon ;
c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or, (...). Le nom
du second fleuve est Guihon; c’est celui qui entoure tout le pays de Cusch.
Le nom du troisième est Tigris ; c’est celui qui coule à l’orient de l’Assyrie.
Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » La riche réalisation dans le baptistère
est complétée de fontaines dont l’eau jaillit, avec une représentation de biches,
d’agneaux et d’oiseaux. Il y est présent un coloris riche, réalisé à l’aide d’une
pâte de verre allant de bleu de cobalt à vert, à côté de la pierre peinte, du granite
rouge-blanc ou gris extrait des carrières de la région. Cette ambiance représente
en principe les catéchumènes qui sont baptisés dans les eaux baptismales car cela
signifie une naissance corporelle et une vie, comme le dit Jean dans l’Evangile
3,5: « Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu ».
La réalisation des fontaines représente le thème symbolique Ζωοδός Πηγὴ,
Fons Vitae, la Source de la vie ou autrement dit la Fontaine de la vie, confirmé
dans les textes des saints pères ; saint Ambroise l’appelle Source de la vie éternelle. La composition complète montre l’intention du peintre-mosaïste de peindre
l’ambiance de l’Eden, du Paradis.8
Des scènes particulières des fleuves du Paradis jaillissant des cieux constituent également un thème de prédilection des maîtres des ateliers d’Ohrid. Des
cerfs s’abreuvant aux quatre jets d’eau sont représentés dans le diakonikon du
polyconque, don d’un croyant qui, de manière anonyme et avec une modestie
chrétienne, a déposé sa signature dans l’inscription se trouvant au-dessous de
l’illustration car, comme il nous le dit, Dieu connaît son nom. L’illustration d’une
chapelle, construite plus tard, est similaire, penchée sur le côté est du polyconque,
mais l’idée est reprise d’un autre mosaïste un peu plus tard. Cette représentation
de la source des fleuves du Paradis inspirera le mosaïste qui a décoré les planchers
des basiliques dans la ville de Bylis de la haute antiquité,9 siège d’un évêché dans
la province de l’Epire nouvelle, aujourd’hui en Albanie centrale. Pourquoi ces
thèmes sont-ils réalisés précisément à cet endroit-là ? L’inscription même dans
8
P. Underwood The Fountain of Life in Manuscrits of the Gospels, DOP 5, 1950, 45-51;
V. Bitrakova Grozdanova, Monuments paléochrétiens de la région d’Ohrid, 59-61.
9
S. Muçaj, M.-P. Raynaud, Les mosaïques proto-byzantines des églises de Byllis, un atelier,
H. Morlier (ed.) La mosaïque Gréco-romaine IX, Rome 2005, 383-398.
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le diakonikon d’Ohrid renvoie au symbolisme eucharistique, mais aussi eschatologique. Dieu devrait se souvenir du croyant dans le monde de l’au-delà.
Dans un sens iconographique et thématique, l’idée de la représentation des
fleuves du Paradis jaillissant des cieux est également connue grâce aux mosaïques
murales somptueuses, le mieux conservées dans les églises paléochrétiennes à
Ravenne. Depuis la découverte de ces illustrations d’une rareté exceptionnelle,
on ne connaissait que quelques représentations figurales des fleuves du Paradis
sur les sols en mosaïque, comme celles du baptistère de Mariana en Corse10 ou
celles de Qasr el Lybia de la côte africaine jusqu’à Cyrénaïque.11 Entre-temps, de
nouvelles illustrations de sols en mosaïque sur le même thème ont été découvertes,
à savoir les fleuves du Paradis représentés de manière figurale dans les basiliques
des 5e et 6e siècles. Dans les Balkans, ce thème est représenté au Péloponnèse
dans la basilique près de Tégéa, des figures en torse des fleuves ensemble avec
des figures en torse des douze mois, datant de la deuxième moitié du 5e siècle.12
Néanmoins, les fleuves du Paradis, illustrés sur des planchers aux 5e et 6e
siècles, se rencontrent rarement, mais de forme figurale et sur un territoire large;
du mont Nébo en Jordanie jusqu’en Corse à l’ouest et Cyrénaïque en Afrique,
alors que dans les Balkans, à Ohrid et au Péloponnèse uniquement. Il est curieux
qu’un thème décoratif analogue, une chaîne tressée, est également représenté dans
des mosaïques de Cyrénaïque, ainsi que dans le naos de l’église à polyconque
d’Ohrid. Le nombre d’analogies en provenance du Proche-Orient, comme celles
de Madaba, essentiellement en forme de bustes, renvoient à certaines influences
malgré la distance géographique. Dans le baptistère de la basilique à Jabaliyah
près de Gaza,13 les deux bustes des fleuves ΓΗΩΝ et ΦΙΣΩΝ, datant du milieu du
5e siècle, sont conservés, tandis que dans le complexe de la cathédrale de Madaba
où les bustes sont réalisés, ils sont accompagnés des noms des fleuves et d’une
inscription comportant une année exacte, 562.14 Mais dans l’église Tayibat al
Imam à Hama, on trouve, dans l’illustration des fleuves du quartier du Paradis,
G. Moracchini, Le pavement en mosaïque de la basilique paléochrétienne et du baptistère
de Mariana, CA XIII, 1962, 149; Ibid, Les monuments paléochrétiens de la Corse, Paris 1967,
53-56; bien que cette identification soit plus tard contestée par Ph. Pergola, Considérations nouvelles sur les mosaïques et les sculptures du complexe paléochrétien de Mariana, ACIAC X/1,
Citta del Vaticano-Thessalonique 1984, 297-408.
11
V. Bitrakova Grozdanova, Monuments paléochrétiens de la région d’Ohrid, avec une
littérature, 61-63.
12
P. Assimakopoulou Atzaka, Τα παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 377-382; Eadem, Σύνταγμα
των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1987, 77-80, T.
99-103.
13
J.-B. Humbert, The rivers of Paradise in the Byzantine church near Jabaliyah-Gaza, M.
Piccirillo, E. Alliata (eds.) The Madaba Map Centhenary 1897-1997, Jerusalem 1999, 216-218.
14
H. Maguire, The Nile and the rivers of Paradise, M. Piccirillo, E. Alliata (eds.) The
Madaba Map Centhenary 1897-1997, Jerusalim 1999, 179-184, 200.
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jaillissant du haut d’une colline, la preuve de l’ambiance édénique de la décoration
impressive dans le baptistère de l’église à polyconque d’Ohrid. Le quartier du
Paradis à Hama date de 442.15
Les thèmes iconographiques susmentionnés de caractère baptismal, et évidemment d’origine biblique, sont apparentés à une autre illustration du baptistère
de la Grande basilique à trois nefs de Plaoshnik. Devant l’entrée dans la piscine
est réalisée une scène représentant un lion avec des aspics, dont le support textuel
se trouve dans le Psaume 90 (91), 13.16
Dans le cathechumeneum de la même basilique, l’une des salles où étaient
instruits les candidats à la reconversion au christianisme, est peinte une composition avec des biches s’abreuvant au canthare avec, sous leurs pieds, un lion et
un aspic couchés. Entre eux se trouve une inscription insérée dans une mosaïque,
un texte emprunté à l’Ancien Testament de la Bible:
ΚΑΙΚΑ
ΤΑΠΑΤΗΣΙΣ
ΛΕΟΝΤΑΚΑΙ
ΔΡΑΚΟΝΤΑ
– tu marcheras sur le lion et sur l’aspic.
Psaume 60, 13
(Septuaginta 1979)
C’est un extrait des deux vers du mentionné Psaume (90, 13) qui se réfère
à la victoire de la foi sur les démons, à la victoire du croyant sur le mal. L’inscription, selon l’ordre des mots, a été reprise par le mosaïste de la plus ancienne
traduction de l’Ancien Testament de la Bible, SEPTUAGINTA, Η ΠΑΛΑΙΑ
ΔΙΑΘΗΚΗ κατα τους Ο΄, ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ, qui représente la première traduction de l’Ancien Testament de l’araméen (hébraïque) en langue grecque, une
activité liée aux besoins de la diaspora juive.17 Déjà à l’époque ptoléméenne
du 3e siècle, les cercles commerciaux juifs d’Alexandrie qui se servent de la
langue grecque, tout en oubliant leur langue maternelle, imposent la nécessité de
l’existence d’une variante grecque de la Septuaginta. Au fil des siècles, la Bible
sera adaptée, traduite, avec de mineures modifications dans l’ordre des mots au
sein de la strophe elle-même,18 tout en sauvegardant le contenu des messages.
R. Farioli Campanati, Jerusalem and Bethlehem, M. Piccirillo, E. Alliata (eds.) The
Madaba Map Centhenary 1897-1997, Jerusalem 1999, 173-177.
16
В. Битракова Грозданова, Лихнид во ранохристијанскиот период и неговото урбано јадро, Јубилеен зборник – 25 години митрополит Тимотеј, Охрид 2006, 257-268; Bitrakova
Grozdanova 2009,29-36.
17
SEPTUAGINTA, id est vetus testamentum graece iuxta LXX interpretes A. Rahlfs
(hrsg.), Stuttgart 1979, 100; С. Вълчанов, Г. Царев, Стар завет, П. Динеков (ур.) Кирило-методиевска енциклопедия, София 1985, 189-192.
18
V. Bitrakova Grozdanova, Lychnidos à l’époque paléochrétienne, 32-33, indique les
15
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Mais à Lychnidos, les croyants et les mosaïstes se sont servis de la Septuaginta.
Ce thème est rencontré dans des illustrations paléochrétiennes sur des mosaïques
murales, sur de petits objets liturgiques, mais dans les Balkans pas un exemplaire
n’a été retrouvé sur un sol en mosaïque et avec cette conception picturale.
Cette illustration unit deux thèmes, d’apparence différente, mais complémentaire. Au premier plan, il y a la Source de la Vie avec l’abreuvage des biches,
c’est-à-dire des croyants d’eau, incorporant ensuite le mal vaincu et détruit, le lion
et l’aspic, avec la réception de l’eau bénite, et avec ceci du Saint-Esprit.
Ce n’est pas un hasard que ce thème soit illustré dans le baptistère et dans
la grande salle à l’ouest du narthex. Le Psaume 90 (91)/13 nous introduit dans
sa signification baptismale, lorsque les catéchumènes, candidats à l’adoption de
l’étude chrétienne après l’instruction le font officiellement, entrant dans les eaux
du baptistère, dans les eaux du Jourdain. Ce n’est qu’après cet acte sacré qu’ils
peuvent, en tant que néophytes, entrer dans le naos du temple et joindre les chrétiens pour prendre part à la liturgie sainte.
De nos jours encore, dans la liturgie du baptême orthodoxe, dans l’Acte
du saint secret du baptême du Trebnik,19 lors du baptême des enfants, le prêtre
chante ce fragment qui évoque les aspics: « C’est toi aussi qui sanctifias les
eaux du Jourdain, envoyant du ciel ton Saint Esprit, et tu as écrasé la tête des
dragons qui s’y cachaient ». L’association du Psaume 90 (91) 13 avec la partie
mentionnée de la prédication dans l’Acte du baptême est évidente.
Pour ce qui est de l’autre illustration, accompagnée de l’inscription qui
confirme clairement le psaume et le sens de la représentation, elle nous permet
de donner une interprétation concernant l’usage de la salle. Elle se termine par
une abside au nord, un espace d’où prêche l’évêque. Même si elle se trouve
plus loin du complexe consacré au baptême, elle est liée à l’acte du baptême.
C’est l’endroit où se tenait l’instruction, c’est-à-dire le cathechumeneum. Le vers
inscrit doit rappeler au candidat de ce qui se passe avec son apprentissage des
dogmes chrétiens et marquer ensuite la victoire sur le mal de la part du croyant.
Dans ce cas, les biches qui s’abreuvent des eaux constituent une allusion aux
candidats-croyants.
Cette salle est associée à une autre salle spacieuse qui semble compléter
le rôle d’instruction des candidats. Là se trouve l’inscription avec un dédicace
d’une diaconesse qui apparaît en tant que donatrice du sol en mosaïque et qui aurait assisté la liturgie ecclésiastique.20
variantes de la strophe du Psaume 90 (91)/13, dans les traductions des 19e et 20e siècles.
19
Мали Требник, превод Јустин Поповић, архимандрит, Приштина 1999, 26.
20
Д. Спасова, Сведоштва за жените ѓакони во Лихнидос, FAB III, Skopje 2015,
329-340, 329-340.
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Dans la plupart des constructions paléochrétiennes découvertes dans la
ville d’Ohrid elle-même dominent les sols en mosaïque où sont illustrés nombre
d’animaux, d’oiseaux, une flore avec des feuilles de vigne et des objets saints,
insérés dans une riche décoration géométrique. Tout ce monde sur la terre illustre
le paradis. Durant les trois siècles du haut christianisme, Ohrid-Lychnidos mène
une vie ecclésiastique riche, prenant part à toutes les activités de l’œcoumène
chrétienne méditerranéenne. C’est le début d’une organisation ecclésiastique qui
est toujours vivante et qui le sera encore longtemps.
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БИБЛИСКИТЕ ТЕМИ И СЕПТУАГИНТАТА
ВО РАНОХРИСТИЈАНСКИТЕ МОЗАИЦИ ОД ОХРИД
Резиме
Ранохристијанските цркви во хагиографијата на Охрид и на околината,
по својата бројност и по богатството на илустрирање на библиските теми,
придружени и со натписи, и на декоративни елементи, вклучувајќи ја и
колоритноста, доминираат во Македонија. Дел од геометриските елементи
се преземени од доцноантичките градби, дополнети со нови декоративни
стилизирани мотиви, познати во поширокиот регион на јужниот Балкан.
Особеноста на охридските мозаици ја чинат илустрациите со тематика која
е алузија на доброто што го чини христијанската религија, животинскиот
свет и водите од замислениот рајски простор, водите во евхаристијата и,
особено, библиските теми од Стариот завет.
Во текстот се идентификувани различни претстави, почнувајќи од
најстарите мозаици од Октиси со слика на Христовиот гроб, до подоцнежните
со библиски теми од Битието (2,4), од Псалмите (41) и 90 (91,13), со фигурални
илустрации придружени со натписи. Дел од натписите укажуваат на користење
на Септуагинтата, најстариот превод од арамејски (хебрејски) на грчки,
кој е изведен за потребите на еврејската дијаспора, особено доселена во
Александрија уште во Пролемејскиот период. Засега фигуралната илустрација
на Псалмот 90(91)13 претставува единствена појава во охридската трибродна
базилика на Плаошник. Во последните години за одредени теми застапени во
охридските ранохристијански градби откриени се повеќе аналогни појави на
дел од Балканот (во базиликата во Тегеја), а повеќе на Блискиот Исток. Ова
особено се однесува на илустрациите на рајските реки и нивното баптисмално
значење. Тука се согледуваат иконографските сличности или идентичности со
начинот на фигуралното обликување на сцените. Овие појави доминираат на
Блискиот Исток, како во Јабалијах кај Газа, од средината на 5 век, во катедралата
во Мадаба од 562 год. и во црквата Тајибат ал Имам во Хама од 442 год.
Охрид – Лихнид во трите века на раното христијанство живее богат
црковен живот, вклучувајќи се во сите активности на медитеранската
христијанска екумена.

Fig. 1. La basilique d’Oktisi, le naos

Fig. 2. Plaošnik

Fig. 3. Le polyconque, le naos

Fig. 4. Le baptistère du polyconque

Fig. 5. Le baptistère du polyconque

Fig. 6. Le baptistère du polyconque

Fig. 7. Le baptistère du polyconque

Fig. 8. Diakonikon du polyconque, Ohrid

Fig. 9. La chapelle, nord-est du polyconque

Fig. 10. Bylis, Albanie

Fig. 11. Basilique de Tegée

Fig. 12b. Jabaliyah, Gaza

Fig. 12b. Jabaliyah, Gaza

Fig. 13a. Plaošnik, la grande basilique, baptistère

Fig. 13b. Plaošnik, la grande basilique, baptistère (dessin de D. Spasova)

Fig. 14. Plaošnik, la grande basilique, cathechumenum (dessin de D. Spasova)
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КЕРАМИЧКИ ПОСАТКИ
СО ЦРКОВНА НАМЕНА ОД СКОПСКО КАЛЕ
Апстракт
Со ископувањата на средновековните стратуми на локалитетот Скопско Кале
(2007–2014), откриени се неколку фрагментирани, како и неколку речиси целосно
зачувани, глазирани керамички посатки, декорирани со мотиви или со врежани
графити со христијанска содржина. Тоа навестува дека овие примероци би можеле
да се третираат како дел од инвентарот за култна и црковна намена. Нивното
производство е резултат на желбата да бидат достојна замена за сè поретките,
скапоцени, метални, торевтички садови, кои биле ограбувани или во одделни кризни
состојби претопувани и најчесто пренаменувани како материјал во процесот на
монетоковањето.
Клучни зборови: Скопско Кале, глазирана керамика, христијанска декорација,
графити, црковен инвентар

Abstract
The excavations of Medieval strata at the Skopje Kale locality (2007-2014) uncovered several fragmented as well as several almost fully preserved glazed ceramic bowls decorated
with Christian motifs or engraved with graffiti that is Christian in content. This suggests
that these samples could be treated as part of the inventory for cult and church purposes.
Their production is a result of the desire to be worthy substitutes for the increasingly rare,
valuable, metal, toreutic bowls that were stolen or at certain times of crisis, melted down
and usually repurposed as material in the process of coin minting.
Key words: Skopje Kale, glazed ceramics, Christian decoration, graffiti, church inventory

В

о средновековието, како и во милениумите пред и потоа, керамиката е
меѓу најзастапените материјали во сите сегменти од човековиот живот.
Археолошките наоди тоа го потврдуваат и со секое ископување на
локации каде што имало какво било човеково присуство. Таа е доминантен
материјал и во агломерациите на населбите, како и во производствените,
трговските, култните, погребните простори и во разновидни места со јавна
или скриена намена (избрана за засолнување на скапоцена оставина) итн.
Евтините и лесно достапни суровини, релативно едноставниот
продукциски процес, широката употреба во многу домени од секојдневието,
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но и кршливоста, која дополнително влијаела на омасовувањето на ова
производство, како и неверојатната отпорност на повеќето деструктивни
влијанија на земјените (и на водените) средини во кои долго опстојувала,
на керамиката ѝ даваат многу често примарна вредност меѓу археолошките
остатоци на теренот.
Како што можеше да се очекува и во текот на систематските
ископувања на локалитетот Скопско Кале, со интензивните работи во
периодот 2007–2014 година беа откриени илјадници откршоци и бројни
фрагментирани, но и речиси целосно зачувани керамички садови. Тие
сведочат за повеќемилениумското ползување на овој простор, почнувајќи
од енеолитот, па сè до ХХ век.1
Намената на керамичкиот материјал од Скопско Кале е мошне
разновидна и, главно, соодветствува со репертоарот кој е карактеристичен
за застапените култури на теренот.2
Меѓу средновековните наоди најбројни се примероците од т.н. куќна,
садова керамика; огнишната, онаа за подготвување (варење, печење) на
јадењата, за пренесување, консумирање и складирање на храната, пијалаците
и течностите, зачините и другите продукти во исхраната, било да се работи
за индивидуална, семејна или колективна употреба. Тоа се, истовремено,
и најевтините, најинертни по својата форма и најмалку или воопшто
неукрасени керамички садови кај кои најбитен е елементот на нивната
функционалност. По правило, станува збор за локално производство. Има
примери дел од овие садови да се употребуваат и во погребните ритуси,
било како дар или погребна попатнина, но и како урни.3
Нешто поретко се среќаваат и керамички садови за други секојдневни
потреби: хигиенски (корита, легени и сл.), фармаколошки,4 козметички,
зографски, скрипторски, потоа за забавни или детски игри,5 за каси итн. На
Скопско Кале во средновековните стратуми се откриени и наоди во функција
на одделни техничко-технолошки процеси, за топење на метали и нивно
леење при изработка на калапени предмети, монети и сл.
Д. Митревски, Скопска тврдина, Археолошки истражувања 2007 и изложба, Музеј на град Скопје, Скопје 2007; Idem., Скопската тврдина – Кале од праисторијата до
раната антика (Skopje fortress – Kale from Prehistory to the Early Ancient Period), Skopje
2016; Idem., Скопско Кале, Најзначајни вредности од областа на културното и природното
наследство на РМ, Скопје 2016.
2
Д. Митревски, Скопска тврдина, 13, 15, 17, 19, 35.
3
З. Белдедовски, Најрани словенски артефакти од брегалничкиот регион, Археолошки откритија на почвата на Македонија, МАНУ, Том 19, Скопје 2008, 946, 951, Т. I, 2.
4
E. Dimitrova, The church of Saint Panteleimon at Nerezi, The most significant values of
the Cultural and Natural Heritage, Skopje 2015, 17.
5
Е. Манева, Археологијата на Македонија во турското средновековие (XV-XVIII
век). Македонија, Милениумски културно-историски факти, Скопје 2013, 1999, сл. 20.
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Покрај ретките и лошо зачувани фрагменти од керамопластиката,
како дел од архитектонската декорација, најдени се и целосно зачувани
грниња – резонатори, кои се вградувале при ѕидањето и имале акустична
и статичка улога во градбите. Автохтоната продукција на градежната и на
покривната керамика е нешто што, без сомнение, било масовно застапено
и во средновековниот период.
Најголем предизвик за керамолозите, меѓу другото, претставуваат
бројните наоди од Скопско Кале на луксузни, глазирани садови, со
најразновидна декорација, чии квалитети понекогаш се со врвни дострели
на средновековната применета уметност.6
Прашањата сврзани за овој репрезентативен вид керамички садови
од Скопско Кале се актуелни уште од ископувањата во 1967/1968 година.7
Тогаш се откриени богати наоди во секторот на Кружната Кула – седиште
на градскиот кефалија или заповедник, која била напуштена на самиот
почеток на XIII век.8 Садовите што се откриени тогаш со право ѝ се
припишуваат на трпезната керамика, употребувана во свечени пригоди
на високиот градски патрицијат.
Сетот од садови со импресивна декорација од лавови, лавици и нивни
младенчиња и со разновидни, кружно компонирани вегетабилни мотиви,
сите глазирани и изработени во полихромни техники на зграфито, шамплеве
и дополнителни досликувања со зелени и кафени бои, претставуваат
извонредни артефакти на керамографијата од XII век, особено од неговата
втора половина, сè до почетокот на XIII век.9
Нивниот квалитет ги наведува истражувачите на оваа проблематика
да ги третираат како импорт од цариградските работилници, дури и со
забележителни персиски влијанија (пред сè, во декорацијата со лавовските
мотиви) или да ги бараат аналогиите во коринтската керамичка продукција.10
Со ископувањата на Скопско Кале (2007–2014) бројот на луксузните
глазирани садови и декоративните мотиви со кои биле украсувани

Д. Митревски, Скопска тврдина, 19; Е. Манева, Археологијата на Македонија,
сл. 9, 18, 21.
7
Б. Бабиќ, И. Микулчиќ, Скопско Кале, Културно-историско наследство во Македонија, XVIII Јубулејно издание, Скопје 1983, 55–63; И. Микулчиќ, Скопје и околните
тврдини, Скопје 1982; etc.
8
B. Babić, Trouvaille scellé de poterie de table byzantine à Skopsko Kale, Археолошки
откритија на почвата на Македонија, МАНУ, кн. 19, Скопје 2008, 918.
9
Ibid., Pl. I – Pl. VIII.
10
M. Bajalović – Hadži-Pešić, Keramika u srednjovekovnoj Srbiji, Muzej grada Beograda,
Monografije 8, Beograd 1981, 114-117.
6
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повеќекратно се зголеми.11 Со тоа се отворија и многу прашања, особено
околу нивната намена, потоа провениенцијата, квалитетот (и квантитет),
временската припадност итн (сл. 1).
Меѓу најголемите изненадувања, притоа, претставуваше откритието
на група садови најдени на различни локации на Скопско Кале, чија намена
може да се окарактеризира како црковна или како посатки кои биле дел
од христијанскиот ритус при богослужбата во храмовите (сл. 4, сл. 5). На
ваков заклучок наведуваат мотивите со кои се декорирани овие садови (сл.
6 – сл. 15аb) или во одделни случаи содржината на графитите, било да се
втиснати пред печатењето на керамиката или да биле дополнително врежани
врз нивната површина (сл. 16 – сл. 19аb).
Не е исклучена можноста одделни типови со христијанска декорација да
имале своевидна улога во врска со празнувањата, помените и слични обреди
во кругот на семејството. Технолошко-техничкиот процес на производство
на одделни видови глазирана керамика на овие простори бил познат уште во
античко време. Во средновековието тоа одново влегува во употреба поради
своите специфики, цврстината, непорозноста, естетските квалитети и сл.
Со тоа таа се сметала за достојна замена на скапите торевтички (понекогаш
и марморизирани) садови, кои на своевиден начин се имитирале преку
нејзиниот изглед и декорација.12
За разлика од керамиката за широка употреба, глазираната е ексклузивна
и по тоа што е двојно печена. Најнапред, по моделирањето (од најфина
глина), се пече во керамичарска печка, а потоа ангобирана и украсена од
мајстори декоратoри, премачкана или прелиена со глазура, одново била
печена во печка за производство на стакло (сл. 1).13
На почвата на Република Македонија глазираната керамика најнапред
се јавува во доцниот XI век, а од XII до XIV нејзиното присуство во градските,
донекаде и во црковните комплекси, станува мошне забележително.14
11
Д. Митревски, Скопска тврдина, 19; Е. Манева, Археологијата на Македонија,
18, 21; etc.
12
B. Babić, Trouvaille scellée, T. VI, 24, 39.
13
Theophilus, De diversis artibus, C.R. Dodwell (ed.), Thomas Nelson and Sons, London
1961, 123.
14
Со оглед на ризикот од транспортирање на овие релативно кревки и кршливи предмети, се чини мошне убедлива теоријата дека постоеле тајфи кои со свои мајстори, грнчари и
декоратори (можеби и одбрани глини) на повик на нарачателите, ги продуцирале овие садови
на одделни територии. Во Прилеп се откриени траги од печка за глазирана керамика. Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските Словени во светлината на археолошките
истражувања во Прилеп, Прилеп 1986, 213, 220, 222, 241, 250, 269, 276; etc. На Скопско Кале,
пак, се откриени триподи – помагала при печењето на садовите со траги од глазури, како и
полуфабрикати од неуспешно изработени садови, додека печките треба да се очекуваат надвор
од градското подрачје поради опасноста од пожари. Изворите ги споменуваат и мајданите од
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Со одделни измени, ова производство продолжува и во отоманската
керамографија,15 за да се надоврзе конечно, со извесни особини, и во
македонската народна керамичка продукција.16
Заднината на повторното популаризирање на глазираната садова
керамика во средновековието, во основа, е економска. Имено, со инфлаторните
процеси и намалувањето на вредноста на металите при монетоковањето, сè
повеќе се посегнувало, заради нивно претопување, по скапите торевтички
садови што ги краселе владетелските и благородничките трпези и црковниот
богослужбен инвентар (сл. 2). Почнувајќи од Константин IX Мономах
(1042–1055), оваа практика сè почесто се применувала.
Алексиј I (1081–1118), со чинот на харистикија – давање на манастирите
и нивните посади на управување на световни лица за да ги засили овие
институции (или можеби, да ја ограничи нивната моќ?!), уште понепосредно
ја предизвикал оваа злоупотреба. Но, и тој самиот, како и многу следни
византиски цареви, во време на кризи, војни и инфлации, не ги почитувал
своите претходно издадени забрани за претопување и пренамена на црковните
скапоцености. Нивниот сјај најдобро се гледа во ликовните извори (сл. 2), а
ретко се наоѓаат и во некоја скриена археолошка оставина17 (сл. 3а-с).
И историските извори ја потврдуваат оваа појава на многу речовит
начин. Никифор Григора, во својот историски спис за состојбите во
Византија од 1204 година до шестата деценија на XIV век, критикува повеќе
декадентни случувања во државата во многу домени од секојдневниот и
од дворскиот живот. Тој, покрај другото, споменува дека со големите
ограбувања по заземањето на Константинопол од крстоносците, исчезнале
или се претопиле многу скапоцени, трпезни и црковни садови и дека тие сè
почесто се заменувале со керамички.18
Овој феномен е потврден и со ископувањето на Скопско Кале. За тоа,
впрочем, постојат и многу сугестивни ликовни извори од фреско-живописот,
особено од XIV век (сл. 4, сл. 5).

околината на манастирот Св. Ѓорѓи – Горг од каде што во средновековието се црпела глина.
Т. Томовски, Македонија низ вековите, Скопје 1999, 127, n. 124.
15
Д. Митревски, Скопска тврдина, 35; Е. Манева, Археологијата на Македонија,
1993-2001, сл. 20–26.
16
М. Константинов, З. Делиниколова, Занаетчиство и занаетчиски организации,
Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996, 78; Б. Пауновска, Народната исхрана,
Етнологија на Македонците, МАНУ, Скопје 1996, 137.
17
С. Лакалиска, Евхаристичен натпис на средновековен пехар од Скопско Кале, МН,
IX, бр. 25 (2005), 50-68.
18
Ф. Баришић, Б. Ферјанчић (ур.), Византијски извори за историју народа Југославије, Том VI, Београд 1986, 145–296, 619–528.
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Меѓу керамичките материјали од Скопско Кале, најблиску до оваа
одредба за нивната намена во црковната служба се глазираните посатки
декорирани со крстови, како и со други мотиви со нагласена христијанска
содржина (сл. 6 – сл. 14).
Најимпресивен, мошне впечатлив и ефектен е примерот на плитката
чинија со реципиент на засечен цилиндер, окер ангобиран и премачкан со
провидна глазура (сл. 6). На внатрешната страна, централно, насликан е
маркантен, рамнокрак малтешки крст со по три „бисери“ на завршетоците
од краците. Во аглите од надолжната и на попречната греда на овој крст се
прикажани четири копјести елементи, косо поставени во вид на Андреев
крст. Поголемите површини од овие мотиви се шрафирани со тенки коси
линии насликани со кафена боја.
Оваа посатка веројатно служела за нафора и може да се датира во
турбулентните времиња на првата половина од XIII век.
Мошне квалитетен примерок на длабока полукалотеста здела,
бело ангобирана од внатрешната страна, додека во горните партии на
надворешната површина со истата ангоба се насликани спирали издвоени
меѓу себе со по три надолжни линии (сл. 7).
Внатрешната страна е раскошно и инспиративно украсена со двоен
крст. Едниот е подоминантен право поставен, а вториот, помалиот, е
вкрстено прикажан преку него. И двата се со сидресто извиени краци, од
чии завршетоци, мошне декоративно, се извива бујна вегетација од ластари,
палмети, листови, бобинки... Оваа разиграна декорација е дополнета со
зелени и кафени глазури со импресивни ликовни ефекти.
Устинката на садот е декорирана со мотив на јаже во техника зграфито,
со стилизирани косо врежани цртки. Безбојната квалитетна глазура му
дава „метален“ сјај на овој сад, во чија изработка се насетува отмениот
комниновски стил. Посатката датира од втората половина на XII до почетокот
на XIII век.
Уште една добро зачувана длабока чинија со конусовиден реципиент
и вовлечена устинка, бела ангобирана, припаѓа на сетот глазирани садови
како дел од инвентарот на црквите од Скопско Кале (сл. 8).
Во техника на доцен зграфито, шамплеве и сликани „петна“, со што е
нагласена потребата од декоративност со чувство на „страв од празен простор“,
изведена е композиција со инсистирање на сплет од крстови, кои се преклопуваат
меѓу себе исполнувајќи го сиот простор на внатрешната површина.
Во средината, во кружно поле, прикажан е маркантен сидрест крст со
спирално свиени завршетоци, кои се така прикажани што се престоруваат во
мотиви во форма на срце, визуелно спојувајќи се со соседните краци. Оваа
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декоративна централна шема е распослана на бела цветолика простирка, од
која се појавуваат пупки од ластари.
Во лентеста кружница околу централното поле, крстесто и наизменично
се распоредени краците од неколку крстови. Четири трапезоидни форми со
врежан „Х“ или Андрeев крст со мотиви на птичје око или крукчиња и
цртки се врежани во аглите на наведениот крст. Во кружницата меѓу овие
трапезовидни форми се гледаат четири пространи полиња како делови од
краците на малтешки крст. Нивната површина е дополнително украсена со
попречни единични или двоструки шрафирани ленти (и овие сами за себе
формираат крст), додека врз страничните површини на белината од краците
на „малтешкиот крст“ се нанесени петна со зелена боја.
Конечно, целата оваа композиција од преплетени крстови е врамена во
кружница од наизменично поставени полиња; три од коси шрафирани линии
и три исполнети со брановиден мотив во техниката на шамплеве.
Рутинираноста, извесната непрецизност и крутост во изведбата ја
навестува фолклоризацијата и стилот кој, веројатно, бил применуван и во
други изведбени медиуми, како дрворез, везови, обработка на коска, метал,
потоа на монетите19 и сл.
Овој примерок, се чини, е дело на локална работилница од крајот на
XIII – почетокот на XIV век (сл. 8).
Уште порудиментирано е декорирана керамичката чинија, бело
ангобирана, премачкана со зеленикава, провидна глазура (сл. 9). Локален
мајстор со помала умешност и инспиративност ја украсил внатрешната
површина, издвојувајќи средишно кружно поле, во кое грубо е врежан
четирилистен, крстест цвет – crux florida, со полукружни „пополнувања“
на празниот простор меѓу листовите.
Околу овој централен мотив има кружница од двојно јаже, а потоа
уште една бела лента, декорирана со расфрлани ситни петна од зелена и
кафена глазура, со кои требало да се постигне живост и допадливост на
севкупниот изглед.
Според наведените карактеристики, оваа посатка имала црковна
намена и датира од доцниот XIV век.
Поради очевидната религиозна тематика на декорацијата, се чини
дека уште една група глазирани керамички садови би можеле да се
третираат како дел од инвентарот на бројните урнати средновековни цркви

К. Христовска, Парите во средновековна Македонија, Македонија Милениумски
културно-историски факти, Том 3, Скопје 2013, 1836, сл. 49.
19
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од Скопско Кале.20 Тоа се, во помала или поголема мера, фрагментирани
посатки со претстави на орел, растенија, риби и рибини крлушки, а можеби
и минијатурни откршоци со остатоци од ликови или атрибути на светители
(?) (сл. 10 – сл. 15аb), како и графитите со христијанска содржина (сл. 16 –
сл. 19аb).
Делумно зачуваната плитка чинија со коничен реципиент и прстенеста
нога, од фино пречистена, црвено печена глина, со густо бело ангобирање и
безбројна глазура, спаѓа меѓу најквалитетните и најстари црковни посатки
од Скопско Кале. Таа е декорирана со многу цртачка вештина во техника
на ран или источен „медитеран“ зграфито, така што префинетиот цртеж со
црвена боја од бисквитот сугестивно се вклопува во белината на ангобата.
Внатрешната страна на чинијата содржи слободно конципирана
композиција, која не се придржува кон кружната рамка на просторот. Во
центарот со цртачка минуциозност е прикажан орел во стоечки став како
се доближува да колва од стилизираниот гроздолик плод. Тенката лентеста
устинка на садот е декорирана со прецизно врежани мали спирали во низа,
оградувајќи ја централната декорација (сл. 10). Во Британскиот музеј се чува
аналогна чинија од „првата половина на XII век“.21
Кај друг, исто така, фрагментиран сад од Скопско Кале, се среќава
слично сиже како кај претходниот примерок (сл. 10), со порустична, но и
со нешто посугестивна порака (сл. 11).
На делумно зачуваниот реципиент со прстенеста нога и прекршена
устинка, со многу поедноставена и подоцнежна изведба, веројатно од
локална провениенција, внатрешната страна е декорирана со доцен зграфито,
шамплеве и дополнително „досликување“ со зелени и кафени петна.
Во централниот дел е прикажан мотив на орел со неприкладни
пропорции: со снажно тело, тенок врат, мала глава во профил завртена назад,
со нагласено око и кукаст клун, кој се доближува да колва од стилизирано
гроздолико растение (или „дрво на животот“!?), додека пред неговите гради
има преплет од извиени ластари со палмети. Но, значајно е тоа што на
неговото крило, во горниот зачуван дел, се гледа врежан мотив на „Х“ или
на Андреев крст (сл. 11).
И кај двата сада орелот е во исправена положба, со собрани крилја
во моментот кога се подготвува да вкуси од „гроздоликото растение“, што,
К. Петров, Кон прашањето на местоположбата на средновековните скопски
цркви, ГГФФ 21 (1969), 157–174; Idem., Преглед на сакралните споменици во Скопје и околината од XI-XIX век, Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија,
Том I, Архив на Македонија, Скопје 1975, 75–94.
21
D. Becton (ed.), Byzantium, Treasures of Byzantine Art and Culture from British
Collections, London 1994, 170, cat. no. 188.
20
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без сомнение, асоцира на чинот на евхаристија. Митот за орелот, кој уште
од најдревните култури зборува за неговата моќ да се подмладува и да има
вечен живот, во христијанството се преточува во идејата за воскресение.22
Орелот меѓу растителни мотиви може да го симболизира и самиот Исус
Христос, евхаристијата, вечниот живот и рајот.
Орелот се поврзува и со евангелистот Јован, кој се воздигнал високо
на небото и ја согледал божествената природа на Исуса.23
Рибата во разновидни комбинации како мотив е релативно често
прикажувана на глазираните садови. Иако не се исклучува можноста да
се работи за трпезна, садова керамика, поради изразитата христијанска
симболика во средновековието многу од овие садови декорирани со мотиви
на риби би можеле да се третираат како дел од црковниот инвентар.
Во сцената на „Чудесниот риболов“ од Лесново од средината на XIV век
прикажан е Исус Христос со керамички сад врз кој на осумкрако простирче24
се прикажани лебот и рибата (сл. 4). Тоа е метафора за евхаристијата и за
воскресението. Покрстувањето се врши во вода, а св. Петар е „рибар“ на
луѓето.
Зборот „риба“ или ιχθύς е акроним за името на Божјиот син (Исус
Христос Божји Син Спасител).
Меѓу глазираните садови од Скопско Кале издвоени се три примероци
со различни форми на „рибини“ мотиви.
На еден откршок од бело ангобирана плитка чинија со безбојна глазура
зачуван е дел од мотив на риба изведен во техника на ран, „медитеран“
зграфито од XII век (сл. 12). Не е исклучено целосната композиција, како
и намената на оваа посатка да се аналогни со онаа прикажана во сцената на
„Чудесниот риболов“ од фреско-живописот од Лесново (сл. 4).
Мошне необичен е откршокот од долниот дел на чинијата од која
е зачувано нејзиното дно. Графитно сивите нијанси на површината и
оштетувањата упатуваат на опожарување (сл. 13).
Внатрешната страна на оваа посатка била декорирана со седум
радијално распоредени риби, од кои се зачувани и главите и горните делови
од телото, додека меѓу нив се „досликани“ аморфни петна. Контурите од
рибите, главите, крлушките и перките се шематизирано, рутински врежани
В. Стојчевска-Антиќ, Средновековен збороплет, Скопје 1996, 276.
A. Badurina (ed.), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva,
Zagreb 1979, 440-441.
24
Осмоаголникот и бројот осум во друга конфигурација, во христијанската нумерологија се, пред сè, ознака за двоен крст. Осмиот ден ја навестува вечноста, поврзан е со
Новиот завет и воскресението не само на Исус Христос туку и на човекот J. Chevalier, A.
Cheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod MH, Zagreb 19872, 466.
22
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во техника на доцен зграфито, а очите се нагласени во манирот на шамплеве.
Сите тие се насочени кон централното, делумно оштетено, но јасно исцртано
кружно поле.
Симболиката на оваа композиција е мошне загадочна и многузначна.
Во таа смисла треба да се споменат и металните торевтички чинии од
XIII век, кои се декорирани на сличен начин со мотиви на риби, а биле
распространети на територијата на Египет, Сирија, Персија и соседните
простори. Во јудеистичката применета уметност, садовите декорирани со
риби ги симболизираат водите, како дел од космолошката проблематика, и
секогаш биле дополнувани со другите сфери од универзумот.25
Кај фрагментот од Скопско Кале симптоматичен е и бројот седум, макар
што и неговото значење има многу архетипски и универзални нумеролошки
објаснувања блиски до различни религии, меѓу другото и со Стариот завет.
Во случајов, фрагментираната чинија од Скопско Кале, според местото
на наод и временската припадност (крај на XIII – почеток на XIV век), со
право може да се поврзе со христијанската доктрина. Како поткрепа на ова
мислење се наведуваат пораките од псалмот 106.
Во стихот 106 : 23 се вели: „Оние што тргнуваат по море на кораби,
што имаат работа по големите води“, и потоа во псалм 106 : 24 – „тие ги
гледаат делата на Господа и чудесата негови во длабочините“. Во псалм 106
: 35 пишува: „Он претвори пустина во езеро, а сува земја во вода со водени
извори“.26
Ова е, се чини, најверодостојно објаснување за симболиката од
декорацијата на наведениот сад од Скопско Кале со нагласено евхаристично
и животодавно значење, поради што тој бил, веројатно, дел од црковниот
инвентар во наведеното време.
Најдена е и речиси половина, попречно откршена здела со нагласена,
конусоидна нога, целосно ангобирана од внатрешната и со едно лентесто
поле од надворешната страна покрај отворот. Внатрешната површина
на овој сад е целосно прекриена со педантно прикажан мотив на рибина
крлушка (сл. 14). Декорацијата е изведена со врежување во техника на доцен
зграфито, со дополнително полихромно досликување со нијанси на светло- и
темнозеленикави и кафенести провидни глазури. Доцен XIII – ран XIV век.
Отворено е прашањето дали овој сад, со оглед на декорацијата, имал
црковна или профана трпезна намена или, можеби, поради симболиката
на рибата или нејзината хтоничност, бил поврзан со обредите во врска со
помените на покојниците.
25
26

R. Petrović, Jevrejski mitološki rečnik, Beograd 2003, 344, Т. I.
Свето писмо (Библија) на Стариот и Новиот завет, Скопје 19912, 774.
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Истата дилема се јавува и кај неколкуте мошне мали откршоци од
луксузната глазирана садова керамика, со делови од антропоморфни
претстави откриени на Скопско Кале27 (Сл. 15ab), Цареви Кули – Струмица28
(Сл. 15с) и во сè уште недоволно истражениот средновековен стратум на
праисториската Школска Тумба, с. Могила – Битолско (сл. 15d), каде што е
констатирана и средновековна некропола.29
Со оглед на малиот број наоди и нивната фрагментираност, и покрај
навестувањата на мотиви што наликуваат на претстави од христијански
светители и нивни атрибути,30 поконкретни заклучоци би биле прејудицирани.
Сепак, нема сомнение дека се работи за еден редок тип луксузни глазирани
садови со забележливи локализми во изведбата. Првичната инспирација во
изработката (зграфито во комбинација со шамплеве), како и во тематските
аналогии, веројатно треба да се побара во прочуената продукција Zeuxippus
од крајот на XII и почетокот на XIII век.31
При проучувањето на керамичкиот студиски материјал, забележани
се и неколку интересни примероци од графити со христијанска содржина.
На мал откршок од луксузна глазирана керамичка чинија, на устинката
е врежана лигатура од две споени букви М и Р, како кратенка за Мајката
Божја. Врежувањето е направено дополнително, откако садот бил изработен
(сл. 16).

27
Неколкуте мали откршоци од глазирани садови со зачувани делови од антропоморфни претстави откриени при ископувањето на Скопско Кале го отворија проблемот
на луксузната керамика со претпоставени ликови на христијански светители, нивните атрибути и можната намена за одделни религиозни обреди. Нивните минорни димензии не
дозволуваат посигурно детектирање на претставите. Сепак, кај еден примерок е зачувана
претставата на глава на воин со дел од панцирна кошула (сл. 15а), додека кај друг зауздана
коњска глава, дел од телото на коњот и контура на штит(?) (сл. 15в).
28
На локалитетот Цареви Кули, Струмица најден е фрагмент од глазирана посатка со
претстава на воин со тежок бадемест штит во левата рака, со крлушест оклоп и ореол околу
стилизирано прикажаното лице во анфас. Примерокот е датиран од XII–XIII век. З. Рујак,
Цареви Кули, Најзначајните вредности од областа на културното и природното наследство
на Република Македонија, Скопје 2016, 28.
29
На просторот на праисториската Тумба, с. Могила кај Битола, врз која се откриени
остатоци од средновековна некропола и јами (Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје 1992, 119, сл. 3), со новите ископувања во средновековните слоеви е откриено
мало парченце од глазирана керамика со делумно зачуван портрет. Цртежот е изведен во
техника зграфито и потоа е потенциран со кафена боја. Препознатлив е млад лик со кадрава
куса коса. За податоците на наодот му благодарам на колегата Гоце Наумов. Г. Наумов, А.
Томаж, Ископувања на локалитетот „Школска тумба“ во Могила, Patrimonium, MK. 8,
бр. 13 (2015), 87, Т. I, 1.
30
V.N. Zalesskaya, La cèramique byzantine de XIIe-XIIIe siècles de Chersonèse, Rеcherches
sur la cèramique byzantine, Suppléments XVIII, Bulletine de Correspondance Hellenique, Athènes
1989, 141-149, fig. 1.
31
A.H.S. Megaw, Zeuxippus Ware, Annual of the British School at Athens, 63 (1968), 67-88.
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На фрагмент од затворен сад (бокал или некој вид грне), ангобиран и
прелиен со зеленикава глазура, пред неговото печење бил врежан графит,
кој, веројатно, не е целосно зачуван. Неговото претпоставено значење би
било: Христос Емануил (?) (сл. 17).
Вообичаениот манир на коренот од држалките на аморфите да се вреже
крст заради заштита и благослов на течностите што се транспортирале на
поголеми релации, евидентиран е и на еден фрагмент од Скопско Кале (XI–
XII век)32 (сл. 18).
Отфрлениот откршок од грне за секојдневна употреба со дополнително
врежаниот графит изведен со кирилични букви и лигатури и со грчки збор
со значење Господе е интимен и трогателен чин на молитва од жител на
Скопско Кале во некои турбулентни времиња и настани од средновековието
(сл. 19).
Новите откритија, посигурните археолошки контексти, поподатливите
наоди, посоодветните аналогии, егзактните хемиски и минералошки анализи
и примената на нова, пософистицирана истражувачка методологија, секако
ќе дадат попрецизни одговори за многуте дилеми што произлегоа од овој
домен на археолошката оставина од Скопско Кале.

32
Ch. Bakirtzis, Byzantine amphorae, Recherches sur la Cèramique Byzantine, Suppléments
XVIII, Bulletine de Corèespondance Helénique, Athenes 1989, 73-77; etc.
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Elica Maneva

CERAMIC BOWLS WITH RELIGIOUS PURPOSES
FROM SKOPJE KALE
Resume
Amongst the thousands of fragments of broken or better preserved bowls
discovered in the period 2007-2014 at the Skopje Kale, there are some that are
decorated with motifs or engraved graffiti with a pronounced Christian character.
These are luxurious, glazed ceramic bowls mainly from the 12th-14th centuries
that could be treated as part of the inventory for cult and church purposes. The motive behind their appearance is to find adequate replacements for the increasingly
rare, valuable toreutic metal bowls (Fig. 2) that were stolen or repurposed, mostly
due to inflation crises when they were used as raw material for coin minting.
This phenomenon, described by Byzantine author Nicephorus Gregoras, is
confirmed by pictorial sources too, in the frescos (Fig. 4, 5) as well as by several
findings during the archaeological excavations at the Skopje Kale.
Most closely linked to use in church services are the glazed bowls decorated
with crosses as the holiest, most powerful and loftiest symbol of the Christians.
The crosses depicted on these bowls come in various forms, and were made with
inspiration and great care (Fig. 6-9).
The two bowls with the motif of an eagle approaching a grape-like fruit (or
the “tree of life”) to peck at it symbolize the idea of the Eucharist, resurrection and
heaven. This is a metaphor for Jesus Christ or St. John who has risen to heaven
and realised the godly nature of Jesus (Fig. 11).
The motif of a fish is depicted on three bowls. The word fish (ιχθύς) itself
is an acronym for the name of God’s son (Jesus Christ Son of God the Saviour).
The fish combined with bread (Fig. 4, 12), fish as part of the cosmic model
of the universe (Fig. 13) or fish scales only (Fig. 14) are most probably depicted
on bowls with cult purposes. Because of the chthonic symbolism of this motif,
they might also be linked with rites associated with remembrance of the dead.
The same dilemma applies for the several very fragmented ceramic pieces
with parts of anthropomorphic motifs (perhaps related to Christian saints and their
attributes). This type of bowl is almost unknown in this area with the exception
of fragments from the Skopje Kale (Fig. 15ab) and one each from Carevi Kuli,
Strumica (Fig. 15c) and Tumba, Mogila, Bitola (Fig. 15d).
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The graffiti engraved before or after the firing of the ceramic bowls with
ligatures whose meaning is interpreted as part of the name of the Mother of God
(Fig. 16) or of Christos Emanuel (Fig. 17) confirm the sacral purpose of these
bowls.
The cross engraved on an amphora handle exemplifies the prophylactic
role of this sign as an all-powerful, Christian symbol which protects its content
(Fig. 18).
The discarded piece of a pot for everyday use with additionally engraved
graffiti in Cyrillic letters and the Greek word meaning God is an intimate and
touching act of prayer of an inhabitant of the Skopje Kale in certain turbulent
medieval times (Fig. 19).
The most widely represented, the most fragile as well as the most durable
archaeological material – ceramics – speaks to us in various ways as a witness of
everyday life, beliefs and mentality of a time long ago.

Fig. 1. Tripod from a Skopje workshop for glazed ceramics

Fig. 2. Precious bowl for sacramental bread, St. Andreja Matka (1389)

Fig. 3а-с. Metal communion chalices from Skopje Kale

Fig. 4. “The Miraculous Catch of Fish” – scene from a fresco
in Lesnovo, mid-14th Century

Fig. 5. “Communion of the Apostles”, fresco in Lesnovo, mid-14th Century

Fig. 6. A simple glazed ceramic bowl with cross-like motifs, first half of Fig. 7. A glazed ceramic bowl with crisscrossed, luxuriously decorated crosses
13th century
with anchor-like arms and vegetable motifs, late 12th and early 13th century
in Lesnovo, mid-14th Century

Fig. 8. A glazed ceramic bowl with multiple motifs of crosses with
folkloric design elements, late 13th-14th centuries

Fig. 10. A glazed fragmented ceramic bowl with a motif of an eagle
by a grape-like fruit. A refined drawing, early sgraffito, first half of
12th century

Fig. 9. A glazed ceramic bowl with a simple decoration of crux florida and
a double, circular weave, 14th century

Fig. 11. A glazed ceramic bowl. An eagle with “Andrew’s Cross” engraved
on its wing, flanked by vegetable motifs. Late sgraffito and champlevé,
13th century

Fig. 12. Fragment of a glazed ceramic bowl with a fish motif,
sgraffito technique, 12th century

Fig. 13. Base of a glazed ceramic bowl, burnt in a later fire. Seven fish facing the central,
round field. A sphere of the cosmic model of the universe. Late 13th-14th centuries

Fig. 14. Part of a deep, broken glazed ceramic bowl with interior
decoration of a motif of fish scales in late sgraffito. Late 13th-early 14th
centuries

Fig. 15а-d. Ceramic fragments of glazed bowls with anthropomorphic
motifs: a, b) Skopje Kale, c) Carevi Kuli, Strumica; d) Mogila, Bitola

Fig. 16. Piece of a glazed bowl. On the
bottleneck, after the firing a ligature
representing the name of Mother of God
has been engraved

Fig. 17. Fragment of a glazed ceramic bowl
with an incomplete (?) graffiti engraved
before printing reading: Christos Emmanuel
(?)

Fig. 18. Part of an amphora’s handle with
an engraved cross as a prophylactic for its
content

Fig. 19. Ceramic piece of a pot for
everyday use. There is an engraved
prayer in Cyrillic letters and a Greek
term meaning God features
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ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ОХРИДСКАТА ЛЕСТВИЦА
Апстракт
Предмет на трудот е издвојување на најкарактеристичните палеографски, правописни и јазични особености на Охридската лествица од 1360 година. Ракописот,
иако е пишуван со рашки правопис и е окарактеризиран дека ѝ припаѓа на српската
варијанта на црковнословенскиот јазик, сепак, според многу особености на сите
јазични нивоа, кои укажуваат на македонската црковнословенска редакција, повеќе
може да се квалификува како македонска и српска меѓуредакција. Овие специфики
особено се забележуваат на фонетско рамниште и во однос на збороредот, кој е
карактеристичен за македонската редакција.
Клучни зборови: Охридска лествица, рашки правопис, македонска редакција, меѓуредакциски контакти

Abstract
This work deals with the most significant paleographical, orthographical and linguistic
features of the Ohrid ladder from 1360. Even the manuscript was written in Rashka orthography and it was said that it belonged to the Serbian variant of the Church Slavonic
language, after all, according to many features on all the linguistic levels, which point out
to the Macedonian Church Slavonic reduction, it could be qualified more as a Macedonian
and Serbian ‘inter’ reduction. These features are especially noticed at the phonetic level
and the word order typical for the Macedonian reduction.
Key words: Ohrid Ladder, Rashka orthography, Macedonian reduction, ‘inter’ reduction
contacts

Л

ествицата на свети Јован Лествичник несомнено е едно од најпопуларните дела на рановизантиската книжевност, не само во манастирските
средини туку и меѓу христијаните воопшто. Нејзината тематика е инспирирана од делата на светите отци од најраниот период на христијанската
патристичка литература, но е и основа за подоцнежни христијанско-аскетски
творби. Со подвигот на искачување по скалата преку божествените енергии,
Лествичник со своето учење го следи свети Григориј Богослов, но дава и
основа за учењето за исихазмот подоцна.1
1
Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности,
Београд 1968, 163.
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Големата популарност на Лествицата придонела ова значајно дело на
рановизантиската аскетска литература многу рано да биде преведено на
словенски јазик. Се претпоставува дека преводот на Лествицата на словенски јазик е направен многу рано (10 или 11 век), а на него во словенските
средини се работело неколку пати. Најстариот зачуван препис упатува на
руската книжевна средина (Москва, Државна библиотека, Рум. 198), но во
него може да се забележи влијанието од јужнословенскиот протограф.
Лествицата доживеала, главно, четири редакции. Првата редакција
го претставува најстариот превод на творбата, кој настанал во 10/11 век
во Преславскиот книжевен центар, што како единствена редакција се распространува до првата половина на 14 век, иако не може прецизно да се
одговори каде настанал првиот словенски превод на Лествицата. Втората
редакција е именувана како редактиран стар превод, веројатно извршена на
Света Гора од монах Јоан, во составот на општиот процес „поправање на
книгите”, или од страна на учениците на Теодосиј Трновски. Третата група
преписи го претставуваат новиот превод или основната обработка на текстот,
направен најверојатно во книжевниот круг на Ефтимиј, по 1371 година. Оваа
редакција во голема мера се распространила во јужнословенските книжевни
средини, како и во руската, и во наредниот период. Новините во овој превод
се однесуваат на доближување до грчкиот текст преку изнаоѓање попрецизни словенски семантички еквиваленти. Четвртата редакција ја претставува
новиот српски превод од третата четвртина на 14 век, кој настанува во српската книжевна средина.2 14 век е особено значаен за словенските преписи
на Лествицата, бидејќи се зголемува интересот за неа, а со тоа и бројот на
разновидните преписи. Иако се следи традицијата на словенскиот превод
на ова четиво, сепак, се појавуваат повеќе нејзини варијанти, главно со цел
да биде поразбирлива.3 Влијанијата од гореспоменатите движења може да
се согледаат и во Охридската лествица.
Опис на ракописот Охридска лествица
Охридската лествица потекнува приближно од 1360 година. Содржи
294 хартиени листа, 22 х 14 см. Има скромна илуминација, работена со црвено-зелено-бел колорит. Заставките ѝ се со правоаголна форма и внатрешна плетенка, а иницијалите се скромни, со црвен колорит. Во ракописот се
среќаваат повеќе записи. Најзабележлив е оној што бележи дека оваа книга
Т. Попова, Славянская рукописная традиция лествицы Иоанна Синайского, Северодвинск 2010, 12-14.
3
https://uni-vt.academia.edu/DimitarKenanov28.02.2018 28.2.2018–16.3.2018.
2
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ѝ припаѓа на Великата црква Прва Јустинијана. Се чува во Заводот и музеј
– Охрид со инв. бр. 93.4 Таа е еден од низата ракописи пронајдени во Охрид и Охридско5. Пишувана е за време на владеењето на Вук Бранковиќ.6
Во ракописот се забележуваат две писарски раце.
Правопис и фонетика
Ракописот е српска редакција на црковнословенскиот јазик – Рашка
школа.7 Но, според голем број карактеристики. кои се пројавуваат не само на
фонетско-правописен план туку и на повеќе јазични рамништа од нејзиниот
текст, а се специфични за македонската црковнословенска редакција, може
да се заклучи дека Охридската лествица повеќе може да се окарактеризира
како македонско-српска меѓуредакција.
Акцијата за поправка и ревизија на текстовите, најверојатно започната
како балаканска и светогорска, во српскиот книжевен јазик веќе во триесеттите години на 14 век се изразила на различни начини. Поединечните
појави, под кои се подразбираат и оние најкрупните, како што се промените
во ортографските начела, станале материјален одраз на значајното и широко
духовно движење. Служејќи се со целото дотогашно книжевно-традиционално искуство, српските препишувачи се обидувале новите ортографски
норми и обновените архаизми да ги приспособат на српската книжевна практика од времето на владеењето на династијата Немањиќ.8 Правописните и
фонетски карактеристики на оваа реформа се забележуваат и во Охридската
лествица и уште повеќе придонесуваат таа да ги носи особеностите на македонската редакција на црковнословенскиот јазик како поархаична.
Охридската лествица има едноеров правопис, при што се употребува
6 за 6 и за 7. Во повеќе примери ерот е зачуван во сите позиции на зборот,
пр.: na+et6k6 3р1, net6+6n6 7в12, mal6stvom6 3р9, skr6b6 18р17, s6n6 21в19,
\[6l6stvije 25в6. Според старите правописни традиции, ерот редовно се
употребува на крајот од зборовите што завршуваат на консонант, и тоа без
разлика дали следниот збор започнува со консонант или со вокал: inokom6
1р7, stoud6 22в11, az6 112р18, slovopolo'nik6 179р1, inok6 182р4, zapov5d6
И. Велев, Л. Макаријоска, Е. Црвенковска, Македонски споменици со глаголско и
со кирилско писмо, Скопје 2008, 86.
5
В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија I, Скопје 1971, 294.
6
Т. Попова, op. cit., 151.
7
В. Мошин, op. cit., 293.
8
Б. Јовановић, Обновљање књижевног језика уочи пропасти српских земаља, Београд 1971, 277–282.
4
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226р4. Ерот редовно се употребува и во партиципот [6d и во формите изведени од него: iz6²[iDº 8в20, [6stvova[e 17в16.
Во однос на употребата на еровите, во Охридската лествица главно може да се констатира дека еровите се испуштаат во групите: -k7t и
-z7l: kto 2в17, zlov5r6yje 13р12, nektoumou 153р7, но има и исклучоци:
z6l 220р17; се колебаат во групата -v6d: v6dovi+noje 11в22, vdovica 251в5;
редовно се испуштаат во формите од заменките v6s, v6s5k6: vse 3р3, vsako
33р7, vseg²a[nja 61р2, vsakogo 62р13, vs5m6 172р3, vsakom6 211в16. Кај оваа
заменка карактеристично е што во овој ракопис не се извршила познатата
српска замена v6s > s6v, својствена за спомениците од српската редакција на
црковнословенскиот јазик.
Ерот не се бележи пред повратната заменка s3, честичката 'e и
пред кратките заменски форми: rÄet se 2в21, ispravljajet se 31р5, slouh 'e
iskou[ajet te 73в2, az 'e 146р2, souprotivn6yh 'e 222р1. Но, има и исклучоци, каде што ерот се бележи пред 'e: on6 'e 5в10, star_c6 'e 71р2, ne mo'et6
'e 71в19, konc 'e 171р15, +l_kowm6 'e 172р18. Губењето на еровите предизвикало низа промени во консонантите и во консонантските групи што се
наоѓале до нив, а најкарактеристични се асимилациите и упростувањето на
консонантските групи.9
Во Охридската лествица вокалните, односно слоготворните r и l се
предаваат како r6 и l6. На пр., во: pr6v5nc6 2в2, ml6vi 5в16, kr6mnika 35р10,
ml6+i 72р8, bezml6vija 72в3, gr6dinje 146р11. Во споменикот нема случаи
на вокални r и l одбележани како 6r, односно 6l.
Заради адаптација на несловенските зборови, се бележи вметнување
на неетимолошки ерови во консонантските групи, пр.: pav6l6 1р16, но и:
pavl6 243в5.
Вокализацијата 7 > o во ракописот не се врши редовно, иако уште во
најстарите ракописи се употребувале вокализирани форми. Во предлозите
нема вокализација: v6 kratc5 1р1, k6 mirou 23р12, s6 nimi 27р6, v6 mir5
209р20, v6 brani 240р18. Најчести се случаите на нереализирана вокализација: t6kmo 11р7, pol6zno 12р21, ne+6stiv6yh6 12в18, m6+tanije 31в16,
pr5l6sti 32в8, m6+6 33в5. Карактеристичната српска вокализација 6 > a во
споменикот е сведена на многу ретки примери, кои повеќе се исклучок на
редовно невокализираните ерови: hoda+astije 101р9, va s_n6 113в3.
Во Охридската лествица деназализацијата се пројавува преку замените: 4 > ou, 4 > 6 и 3 > e, како и во нивните соодветни прејотирани форми. Во коренот на зборот: mou'a 1р9, troud6 2в22,troudom6 31р4, loukav6Dºy
9
К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од Северна Македонија од XIII до XIV век, Скопје 2001, 35.
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34р12, mou'6 61р20, louk6 71р20, во акуз. едн. кај именките од женски род:
v6 voin6skoujo wde'dou 71р21, vid5h6 s5me na zemljo 18в20, \lagaje voljo
svojo 159в22, trapezou zre]e 163в12, wtresti \ d_[e pohvalou 173р21, кај
именките од женски род инстр. едн.: radostijo pokupa[e 32в7, podvign5m se
silojo 71р8, \hodet6 b5si volejo 207в13, v5rojo i ljobovijo sm5riv[ih6 sebe
217в5, sice i'e isinojo pla+ei, +r5vou ne ougodit6 234в17, кај глаголите во 1
л. едн. през.: nebo oustavljajo 31в7, ho]ou g_lati 73в14, tomou predan6 boudu
156р17, g_ljo 'e 213в17, 218р5, кај глаголите во 3 л. мн. през.: wkou[ajot6 nD³a
32р2, orou'ajot se 71р18, +jov6stvoujot6 163в13, w[6l6stvojot6 besi 207р15,
poznavati mogout6 211р16, во формите на акт. парт. на през.:oumirajo]Dºi 32р4,
tekou]e 74в7, nedougoujo]i 146р2, lagajo]a 155в3, imou]omou 156р15. Поретки се примерите на деназализацијата 4 > 6: gl6bokoujo 2р12, gl6boc5 5в13,
gl6bokago 72в9, gl6binou 213р13, т. е. ваквата деназализација е регистрирана
само кај коренот gl4b-.
Деназализацијата 3 > e се јавува во коренот од зборот: gore]i 2в15, wbre]
e[i 72в2, pamet6 72в6, 233в5, wbre]et se 21р13, кај именките од -ен основата
во номинатив: ime 6р4, vr5me 146р11, 207р17, 219р19, s5me 288р7. Редовно
кај повратната заменка se: nas6y]aje se 1в4, ispravljajet se 31р5, wpe+alim se
207р2 и кај кратките форми од заменките: iskou[ajet te 73в2.
Во спомеников јери секогаш се предава како 6y, пр. правописно: nas6y]
aje 1в4, v6ysok6yh6 173р1, m6ysl6no 215р18, wb6y+ai 220р17, sl6y[a 222р20. Со
ретки исклучоци, правилото за етимолошка употреба на јери по k, g, h, во
рашкиот правопис се зацврстило во текот на 14 век, а примерите со премин во ki, gi, hi се карактеристични за босанските кирилски споменици,
каде што се зачувани многу од цртите на старата зетско-хумска правописна
норма.10
Од јотуваните вокали во Охридската лествица е потврдена употребата
на je, на пр. на почетокот од зборот: j³e 1р8, jego 2р9, je²ga 62р11, jesi 73в12,
но и e'e 82р21, во поствокална позиција: v6sprijeljev6 1в7, pra5b6yvajet6
71р2, по l, r, n: zemlje 71р16, dobrod5telje 72р20, wgnjem 6 2в16. Со прејотација се употребуваат и ja и jo, во иницијална, поствокална позиција и по
l, r, n: pr5b6yvanija 1р12, jako 2р9, morja 8в19, ispravljajet se 31р5, oubojati
71р9, razoum5vajot6 71в15, gr6dinje 146р11, но се забележуваат и формите
без јотација: poslou[anYa 3в7, mn5nYem6 32в6, s_psenYa 33в12, nakazanYa 71в6,
razlou+enYa 248р8, d5lanYe 248р18.

И. Добрев, Рашката писменост и българският правопис през средновековието.
Кирило-Методиевски студии, кн. 8, София 1991, 237.
10
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Замената l6 > ou, која е карактеристична за српската редакција, не се
бележи во ракописот: ml6+i 72р8, sl6z6 212р17, dl6'ni 216в22, 217р17, 'l6+i
233р18, sl6znoujo 234р20.
Морфологија и синтакса
Во Охридската лествица може да се констатира благо упростување
на деклинацијата, главно преку мешање на основите на именките, иако во
најголем број случаи падежниот систем е правилен. Овие карактеристики
се својствени за поголемиот број ракописи од црковнословенскиот период.
Кај именките од машки род карактеристични се меѓусебните влијанија на
ǔ- и о-основата, како и влијанието на и-основата.
Влијанието на ǔ-основата врз о- (јо-) основата, главно се одразува во
дативната наставка -ovi 9-evi0: ispov5m6 na se gr5h6 moi g_vi 38в15, mirovi
prikosnet se 27в1, но карактеристични се и ретките примери на контаминација на наставката за датив од ǔ-основата -ovi со дативната наставка од о-основата -ou: protivljajet se douhovwm6 248в18. И-основата своето влијание
го покажува преку примерите од типот: \bratije prijema[e 40в9, v6nemlite
bratije moja 75в11, ne imout6 tatije oukrasiti i zaklati i pogubiti 205в10.
Кај именките од среден род мешањето на именките со консонантска
основа со оние од о-основата може да се констатира врз основа на следниве
примери: i ne t6+ijo slovom6 nakazovati 6в14, slovom6 i d5lom6 ne naou+enn6ºDy
10р4, svojego t5la 24в8, slovom s6tvoriti 33р22, je'e slovom6 bezml6vije
prohoditi 73р1, z²ravije t5la 134р17, i'e slovom6 ne proishode 241р6, k6
slovou 241р8, но многу чести се и примерите што укажуваат дека се зачувани
карактеристиките на деклинацијата специфични за именките со консонантска основа: slovesi iz6wbli+iti 2в19, t5lese 33р10, ne+istago t5lese 80р21,
\ t5lese 133р9, slovese 201р11, t5lesem6 'e i d_hom6 bezml6vnik6 wbl5niv se
242р6, slovesa bo d_ha st_go sout6 254в19.
Меѓу именките од женски род со и-основа се забележува појавата на
наставката - ei во ген. мн.: dobrod5teljei nas6y]enije 8в11, je'e vs5h6 ve]
ei 25р4, c_rkovn6ºDy d_verei dosp5 37в6, tisou]a s6mrtei 63в10, zl6yh6 misljei
134р8.
Во однос на заменките карактеристични се примерите каде што преку
заменката се искажува присвојност: togov6 48р6.
Кај броевите специфични се примерите на броеви со персонално значење: drougoici 67в10.
Во Охридската лествица, со ретки исклучоци, кои главно се однесуваат на губењето на -t во 3 л. едн. презент: sl6zami wmakaje 58в2, pitaje pije
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wcta i 'l6+i 133в9, i'e sice vs5h6 b5gaje beznenavistn5 243в14, i'e v6 keli
outi[aje se 252в16 и губењето на инфинитивот: ljob6zn5i[a da boudout6
29р14, da pticou pr5l6stit6 138в4, nemo]6 da pr5lagajet6 205в21, da vin6y
outomet6 245в11, da s6jedinit se 251р17, глаголскиот систем е солидно
зачуван.
Случаите со поврзувањето на партиципите со сврзник укажуваат на
замена на партиципите со лични глаголски форми: izwbli+ajo]a i g_ljo]a 5в2,
pla_jo]e i 'elajo]e 82в14, што, пак, укажува на постепено исчезнување на
партиципите од морфолошкиот систем како последица на доближувањето
во значењето со личните глаголски форми. Оваа замена се забележува главно кај активните партиципи, веројатно бидејќи пасивните имаат потесна
семантичка врска со именските зборови.11
Во споменикот се бележи слаба тенденција за губење на двоината: p²o nogami 51в14, o+ijo neoudr6'anije 248р11, lot6 s6 d6]erami 108в3,
oustnami pokazati 113р5, но во многу случаи таа е зачувана: dobro wpe+aliti
roditelje 28в8, nikto 'e mo'et6 dv5ma nogama rabotati 29в1, dv5ma bosima
dobrod5telma, jako'e zlat6yma kriloma6 33р11, nogama 33в15, roukama 34в14.
Во однос на синтаксата на ракописот, карактеристични се примерите
со понов збороред на клитиките: da se ne javit6 27р21, da se ne wb6zrit 30р1,
m6y se dobromou na[emou soudYi t6+ijo 36р5, sila v5y[njago te ws5ni 73в8, da se
ne pr5l6stet6 89р9, da se ne po t6]eslavi[i 106р13, da ti dobrotou sm5renija
pognav[i 106в18. Во старословенските текстови кратките заменски форми
стоеле во енклиза, но подоцна, од различни причини, почнале да земаат
место на проклитики. Како една од причините за ваквата промена може да
се смета и стилско-жанров белег, особено во химнографијата, но и во други
текстови со реторички карактер.
Заради засилување на исказот, авторот честопати повторува еден ист
збор како анафоричен почеток за ритмизирање на текстот: elici k6 trizni]
ou m6ysl6nago ispov5danija na+este gotoviti se. elici hD³v6 jar6m6 na svojo v6yjo
ho]ete v6zti. elici svoje br5me na inogo v6yjo v6zlo'it6 t6]ite se. elici svoja
koupljen6 volejo t6]ite se napisati, i v6 m5sto t5h6 svobod6y napisati se
vam6 ho]ete te. elicii roukama in6yh6 v6zv6y[ajemi plavajo]e velikoujo sijo
pr5plavajete pou+inou 34в5, pokajanije jD³e, v6zvanije k_r]enYa. pokajanije jD³e, \
v5t6 k6 b_ou v6torago 'itija. pokajanije jD³e, sm5renijo koupc6 75р1. Употребувајќи зборови со ист корен во една реченица, Лествичник користи етимолошка фигура: vsak6ym6 tr5zvenijem6 tr5zvim se. i s6bljodenijem6 s6bljoda5m
se. i hranjenijem6 s6hranjajem se 61в5, t6cem6 bratije, t6cem6 te+enijo 81р13.
11

Е. Црвенковска, Јазикот и стилот на Триодот, Скопје 2006, 56.
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Лексика и зборообразување
Од поновата и поспецифична лексика ракописот ги бележи примерите:
bledoslovije: bledoslovijo nastavnika 122в4, grobnica: do²[6 do grobnice 68р4,
gro'enije: gro'enije i glavobolije 127р6, debel6: debel6 'e, skr6ven6 i taje]6 se
119р1, jedva: jedva bo pon5 sice 133в8, kovar6stvo: kovar6stvo i zloristanije
71р13, kova+6: 'el5zo kova+jo 42в18, korabnik6: k6 korabnikou jako'e kr6mnikou
35р13,l5pota: v6 l5potou 38в9, o[6lstvije: pD³ni+6stvo sir5+6 w[6lstvije
25в6, pijavica: pijavicou t6]eslavija 3в11, pozor6: pozor6 grozn6 i stra[6n6
105р9, pol6: 'en6sk6 pol6 27в16, prikladno: na pla+6 prikladno 97в6, Ratnik6:
ratnici 'e sout6 13р13, skoud6stvo: hl5ba skoud6stvo24в2, skoud6stvo vod6y
45в19, s6rodnik6: po pl6ti s6rodnik6 27в7, hoda+astije: na[ego \ hoda+astije
101р9, +edorodije: w_cou bo +edorodije 117р4, +r5vowb6jadenije: v6sko+it6
+r5vowb6jadenije 117р13.
Од повеќето лексички варијанти во Охридската лествица, најзабележливи се следниве: inojez6y+nik6/drougojez6y+nik6: inojezi+nik6 28в13
– drougojaz6y+nic5 28в13; outroba/+r5vo: outroba 16в22 - +r5va 75р19; dver6/
vrata: d_vrei 9р2 – vrat5h6 51в17; maslo/elei: maslou 53в17 – eleem6 143в4;
wb]eje 'iteij/monast6yr6: wb]eje 'itije 36в10 – monast6yr6 39р15; t5lo/plt6:
t5la 134р17 – plt6 22в3; ouza/veriga: ouznik6 116р7 – verigam6 116р22.
За образување сложени зборови во споменикот најчесто се среќаваат овие први компоненти: blago-: blagonrav6n6 11р2, blago+6stvn5 13в1,
b_lgorodije 30р15, b_lgooutrobije 58в22, 102в16; bogo-: bogovid6c6 8р3,
b_govid5nYi 8в13, b_gozvann5 11р22, bogoljobiv6yje 29в7; zakono-: zakonopolo'enije
7в5, zakonopr5stoupnik6 14р7, zakonopr5stoupljenije 116в19; zlo-:
zloljotst6vo 20в15, zlokovar6stvo 42в12, zloljotna 84р5, zlokovar6stvo
114р9; ljobo-: ljobomoudrijem6 6в17, ljobosoka+nago 16р10, ljobomoudrija
61р20, ljobomudr6stvova 66р3.
Во ракописот особено се карактеристични примерите на трикомпонентни сложенки, кои многу ретко се среќаваат во црковнословенските ракописи: ljobodobroli+n6Dºy 112в2.
Заклучок
Охридската лествица потекнува од околу 1360 г., содржи 294 хартиени листа и се чува во Завод и музеј – Охрид, под инв. бр. 93.
Од целокупното истражување спроведено во трудов, може да се заклучи дека Охридската лествица, и покрај доминантниот рашки правопис,
поседува и други редакциски карактеристики, кои ја прават специфична на

ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ОХРИДСКАТА ЛЕСТВИЦА

повеќе начини. Со оглед на нејзиниот обем, а уште повеќе поради нејзините особености на сите јазични нивоа, таа и понатаму ќе остане предмет на
научно иследување.
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Aleksandar Krstanoski

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE OHRID LADDER
Summary
This The Ohrid Ladder dates back to 1360 AD, containing 294 paper sheets
and is kept in the Institute for protection of monuments of culture and museum
– Ohrid, under No 93.
As a result of the manuscript’s analysis on phonetic and orthographic
basis it can be concluded that the Rashka features in the manuscript are mainly
manifested in the orthography, denasalization 4>ou , using only 6 and the characteristic Serbian writing of certain graphemes, whereas the Macedonian language
features are mainly expressed in the rarely realized vocalization of the ‘jers’ i.e.
their traditional use in the prepositions, prefixes, word roots and suffixes.
These ‘inter’ reduction features of the monument are probably due to an
older prepositional, as well as general Slavic language reform which was being
carried out while it was being written, and suggests intentional creation of archaic
texts. Therefore, according to its phonetics and orthography, it could be concluded
that Ohrid ladder belongs more to Macedonian – Serbian ‘inter’ reduction typical
for the North Macedonian orthography tradition, rather than the classical Rashka
reduction.
On morphological level, the manuscript contains partial simplification of
the declension, mainly through mixing noun roots, even in most cases the system
of the cases is regular.
On syntax level, the most significant feature is the updated word order in
the sentences, where clitics are put before the verb.
From lexical aspect, more personal names, Greek and other loan words, as
well as updated and typical lexical layer and more lexical variants are used in the
manuscript. On word formation level, the manuscript is full of compound words
through the Greek example, and the most specific are the rare three-component
words.
The style is rhetorical and the author often uses anaphoric repetitions, gradation (expressed through numerous comparatives), etymological figure etc.

л. 1р

л. 33р

л. 90в

л. 1р

л. 1р

л. 1р

УДК: 271.2-726.1:929Varlaam Ohridski

Viktor Nedeski

CONTRIBUTIONS SHEDDING LIGHT
ON THE CHARACTER AND WORK OF THE ARCHBISHOP –
MARTYR VARLAAM OF OHRID
Abstract
This paper attempts to clarify some facets of the personality of an almost unknown archbishop of Ohrid, namely the holy neomartyr Varlaam, who suffered in the city of Veles in
1598. The occasion of the martyrdom is considered in the context of historical circumstances reconstructed on the basis of direct and indirect historical sources. This paper
also attempts to answer the question: Why did the cult of St. Varlaam of Ohrid vanished?
Key words: Varlaam of Ohrid, Neomartyr, Archbishop, John Vishensky

Апстракт
Со ова истражување се прави обид да се расветлат некои сегменти од личноста на
еден речиси непознат Охриски архиепископ. Станува збор за светиот новомаченик
Варлаам, кој пострадал во градот Велес во 1598 г. Поводот за мачеништвото се
разгледува во контекстот на историските околности реконструирани врз основа
на директните и индиректните историски извори. Исто така се прави обид да се
одговори на прашањето: зошто згаснал култот на свети Варлаам Охридски?
Клучни зборови: Варлаам Охридски, новомаченик, архиепископ, Јован Вишенски

he Ohrid Archbishopric has not ceased to play a significant role in the life of
the Christians on the Balkans even after the fall of its dioceses under Ottoman
rule. On the contrary, after this event it assumed a central role in the life of the
Christians in this region, who built their identity upon it, finding a real support
and bulwark in their regional church. Thus, during this period the arch-pastors of
the local church took on the role of ethnic representatives, i.e. representatives of
the Christians in general, in the face of Ottoman rule. Therefore, the arch-pastors
bore a heavy burden - to be the pillars of faith that would support the Christian
people, to preserve their faith and not to fall to the flatteries and promises of the
heterodox power.
The Christians on the Balkans in this specific period were in an extremely
challenging position; courageously observing the Christian faith in words and
deeds, the clergy was often targeted by the heterodox power, as well as by the
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local Mohammedan rulers and the independent Kachak gangs. Thus, no small
number of those priests and arch-pastors suffered martyrdom defending their
faith and their people.
The holy Varlaam, the Archbishop of Ohrid, is included among those brave
men and was the last in line of Archbishops of the Archbishopric of Ohrid until
its abolition in 1767, about which we know that they have been engarlanded with
the holy wreath and, pleasing God, have been placed in the heavenly choir. Governing the Ohrid church, during the difficult period of the Ottoman rule, this holy
arch-pastor completely devoted himself to the service of God and to his nearest
ones. He crowned his arch-pastoral work with the wreath of martyrdom, bravely
suffering for the Christian faith.
In contrast to other famous hieromartyrs from this period, whose cult is
preserved until the present time, the name of this Archbishop of Ohrid is known
only to a narrow circle of historians and hagiologists.
The time of St. Varlaam and the reason for his martyrdom
The data about the service of the holy bishop and martyr of Christ Varlaam
as archbishop are really scarce. There is no information about his life before he
was appointed as Archbishop. It is known for certain that he assumed the Archbishop’s throne after the first service as Archbishop of the Archbishop Athanasius,1 and that his service as an Archbishop did not last long.
The period in which the holy Varlaam was Archbishop was one of the most
difficult periods for Christians during the overall Ottoman rule over the Balkans.
Thus, in the second half of the 16th century, the situation of Christians under
the Ottoman rule began to deteriorate significantly. The cruelty of the sultans
increased day by day2 and moral corruption was a fundamental characteristic
of the Ottoman administration and army3 especially after the death of Sokollu
Mehmed Pasha in 1579.
Although numerous cases of Ottoman violence against the orthodox clergy
and church dignitaries are known, the official Ottoman rule rarely resorted to
physical liquidation of the heads of the churches i.e. patriarchs and archbishops.
Thus, out of all the archbishops who have ascended the throne of Ohrid during
the Ottoman rule, this is the only case of martyrdom of an archbishop. One of
И. Снегаров, История на Охридската архиепископия IΙ, София 1995, 194.
This situation is reflected very well by the memoir of Pavel Dzordzic, citizen of Dubrovnik, sent to emperor Rudolf II on February 22, 1597. See: Н. Милев, Един неиздаден
документ за българската история (1597), Известия на българското историческо
дружество, бр. 4, 1915, 89-99.
3
И. Снегаров, op. cit., 74.
1

2
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the main reasons for that was certainly the fear of mass reaction and mutiny of
the Christian population, therefore there had to be a very serious reason for such
an act.4
However the period when Varlaam served as Archbishop saw a series of
mutinies and rebellions occured, organized by the clergy, which might be the
main reason for his martyrdom. Indeed, the letter of the Ohrid Archbishop Joachim5 to Don Juan de Austria dated June 1, 1576, which is preserved in Spain in
the Archives of Simancas,6 reveals that the Archbishop Joachim was preparing
a rebellion in western Macedonia and Epirus.7 According to some documents
published by Makushev only a few years before commencing his service as
archbishop and the martyrdom of Varlaam in 1595 a strong rebellion arose in
Himara, which attracted the attention of Venice. At the head of the rebellion stood
"the Archbishop of the citizens of Himara" who led the rebellion dressed in red.
Although Makushev thinks that it was the Archbishop of Bari,8 that interpretation
cannot be accepted, because Himara was under the rule either of the Archbishop
of Ohrid or of the Bishop of Ioannina, and not under the rule of the Archbishop
who had his seat in Italy. According to the opinion of Milev, the rebellion was
headed by Athanasius9 the Archbishop of Ohrid, who later on entered into negotiations with Venice to raise a new rebellion. However most probably it was his
predecessor Joachim, whose service as an Archbishop probably ended with the
suppression of the 1595 rebellion. The testimony of the contemporary of these
events, Dr. Gerlach, about the difficult position of the clergy of Ohrid in that
period is significant. Touched by the financial condition of the Orthodox Church
in the Balkans, and especially the intense miseries which the Ohrid Church had
suffered, Dr. Gerlach confirmed that with an impressive note in his diary: "On
October 4th I gave 10 aspras to a priest, to whom the sipahi took everything he
A later example is the murder of the Patriarch of Constantinopole Gregory V, which was a
cause for the uprising on Chios in 1821, which was supported by the monkhood from Mount Athos.
Thus, after the Paschal liturgy, on April 10, 1821, the Patriarch was captured, and on the very same
afternoon he was hung from the front gate of the Patriarchate. (Γ.Π. Αγγελόπουλος, Τὰ κατὰ τὸν
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τὸν Ε', τόμος Α', Εθνικόν Τυπογραφεῖον 1865, 18-19).
5
According to the testimony of his contemporary Dr. Stefan Gerlach, the Archbishop
Joachim was born around 1527. Gerlach in his work "Diary of a trip to the Ottoman Porte in
Constantinople" wrote: "On April 4, 1577 I was in the patriarchate, where I saw the Archbishop
of Ohrid and all of Bulgaria, a man of fifty, with a simple monk's clothing" (С. Герлах, Дневник
на едно пътуване до Османската порта в Цариград, София 1976, 187).
6
Archivo General de Simancas, Secciόn Estado, lejos 1074 (numerous 109).
7
For more on this see: Ι.Κ. Χασιώτη, Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδως Ιωακείμ και οι συνομοτικές
κινείσεις στη Βίρειο Ήπειρο (1572-1576), Μακεδονικά 6 (1965), 237-253.
8
V. Makushev, Monum. histor. Slavorum meridionalium, I ,Warsaw 1874, 268-270.
9
For more on Athanasius, see: Н. Милев, Охридският патриарх Атанасий и скитанията му в чужбина, Известия на Историческото дружество, бр. 5 (1922), 113-128.
4
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had, he had to leave his wife and two children and subsist by cutting trees. He is
under the authority of the Archbishop of Ohrid".10
In 1598, the year of the martyrdom of Varlaam, a rebellion arose in Trno11
vo, which was organized mainly by clerics. One of the main organizers was the
Metropolitan of Trnovo Dionysus Rallis,12 well-known for his diplomatic activity
in order to attract like-minded persons mostly from the Orthodox world. In 1592,
Metropolitan Dionysius, accompanied by Kalistrat the Metropolitan of Grevena
who belonged to the diocese of the Ohrid Archbishopric, took to Moscow a decree
and letters addressed to the Russian tsar Theodore Ivanovich (son of the Emperor
Ivan the Terrible), to the queen and the patriarch Job of Moscow, in which he
sought help for the homogeneous Slavic Christian population in the Balkans.13
After the failure of the rebellion, which despite pleas remained without help
from Russia, over 60 000 Christians migrated north of the Danube, many people
were killed and many villages were ravaged. Later in 1617, the Metropolitan
Dionysius sent a letter to the Austrian Emperor Rudolf, in which he wrote the
following: "With my faithful servants, I personally have collected around 1000
Christians in the "Sedmogradska" (seven-city) war but our enemy, the Turk, attacked with great force, and broke the army (the rebels), and took from me my
bishop’s dignity and I had to escape".14
It is known that in that period (1596-1599) the predecessor of the holy martyr
Varlaam, the Archbishop Athanasius, was traveling with the Metropolitan of Pelagonija Jeremiah asking for help from the European officials to raise a rebellion of
the Balkan people for their liberation from Turkish slavery.15 This fact has led some
researchers to reflect that perhaps Varlaam too acted similarly in his area, among his
followers, and some researchers interpret the event with the Archbishop Varlaam
as a consequence of a rebellion that arose in the city of Veles,16 which of course is
С. Герлах, op. cit., 154.
Г. Бакалов, История на българите, София 2007, 296-313.
12
For the actions of the Metropolitan Dionysius Rallis see further: Α. Βακαλόπουλος,
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, 335-337.
13
Г. Бакалов, op. cit., 213.
14
Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България III, Наука и изкуство, София 1988, 192-198.
15
“Not less impressive from the activity of Rali was the energetic political activity of his
contemporary, the Archbishop of Ohrid, Athanasius. Encouraged by the outbreak of uprising between
the gate and the Christian “Holy league” (1593-1606, Athanasius had started negotiations with the
Venetians in 1596, with an appeal to support the prepared uprising in Albania. Athanasius went to
Italy, where he tried to develop rapport with the Viceroy of Naples and the Pope. Athanasius was
convinced that at the slightest sign, all of Serbia and Bulgaria would be prepared to join with the
rebelled Christian brothers from Albania”. Г. Бакалов, История на българите, София 2007, 212213; For Athanasius see more: Н. Милев, Охридският патриарх Атанасий, 113-128.
16
„Probably an uprising broke out, perhaps in Veles, to which the Archbishop Varlaam who
was in the city at that time became a victim” И. Пастухов, Българска история II, София 1943, 483.
10
11
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not confirmed by any source. According to Minoski,17 there is a possibility that the
Archbishop Varlaam was a victim of conspiracy of the pretenders to the archbishopric throne, bearing in mind that in the same period another Archbishop of Ohrid
appeared beside Athanasius and Varlaam – Nektarius,18 who in 1598 is mentioned
in the historical sources as a collector of alms in Moldova.19
If we examine the history of the Patriarchate of Pec, it is interesting that
the Serbian Patriarch John Kantul (1592-1614), who manifested revolutionary
activities, was a contemporary of the Archbishop Varlaam. Therefore, in 1598 the
rebellion in Belgrade arose. Fifteen years after this rebellion, the Patriarch John
was killed by the Turks, and he was revered as martyr20 by his contemporaries.
The situation of the Christian population and especially of the clergy was no
friendlier to the south of the Balkans either, especially after the Battle of Lepanto
in 1571.21 Thus, according to the sources the wrath of the Sultan22 erupted on the
clergy and nobility in southern Macedonia,23 central Greece,24 the Peloponnese25
and the Aegean islands,26 which led to numerous rebellions.
The historical conditions and turbulent occurrences in the Balkan part of the Ottoman Empire in that period as well as the role of the clergy and also of the headmen
of the local churches in the organization of the liberation movements led to numerous
martyrs, even from the ranks of the high clergy who defended the Orthodox faith
zealously and clamoured for the liberation of its flock from the heterodox slavish
М. Миноски, Непознато житие на Варлаам Охридски како извор за настаните
во Македонија во 1598 година, Гласник на ИНИ 1976, Т. ХХ Νο. 3, 188 – 189.
18
The Moldavian Duke Jeremiah Mogila recommends to the great Chancellor and Hetman
of the Polish Crown, Jan Zamoyski by letter dated 14 August 1598, the Archbishop of Ohrid
Nektarios who wanted to go to Moscow after spending more than one year in Moldova. In that
letter the Duke Jeremiah does not forget to indicate the circumstances that forced the Archbishop
to abandon his seat and seek refuge in other countries: the churches were ravaged by rogues, and
he himself did not feel safe. Cf. E. Hurmuzaki, Suplimentul 2, т. 1 (1510-1600), I. Bogdan (ed.),
Bucuresti 1893, 478.
19
И. Снегаров, op. cit., 194
20
Сава Шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд-Подгорица-Крагујевац 1996, 242.
21
For more on this battle, see: A.C. Hess, The Battle of Lepanto and Its Place in Mediterranean History, Past and Present, No. 57 (1972) 53–73; A. Konstam, Lepanto 1571: The Greatest
Naval Battle of the Renaissance, Oxford 2003.
22
On the policy and the character of the Sultan Selim II (1565-1574) see: N. Jorga,
Gaschichte des osmanischen Reiches nach den Quellen dergestellt, т. 3, Gotha 1910, 137.
23
On the events in Thessaloniki and Mount Athos and Serres see: E. Charrière, Nègociations
de Levant ou correspondances, memoires et actes diplomatiques, т. 3, Paris 1853, 262; Π. Ζερλένης, Θεσσαλονικέων μητροπολῖται (1520-1578), Byzantinische Zeitschrift, т. 12, (1903), 139140; V. Lamansky, Secrets d’État de Venise, Saint-Pétersbourg 1884, 88; Α. Βακαλοπούλου, Η
Θεσσαλονίκης στα 1430, 1821 και 1912-1918, Θεσσαλονίκη 1947, 30-31; Π. Πέννα, Σερραϊκά
Χρονικά, τευχ. Α’ (1938), 13, 16-17.
24
Κ. Σάθας, Χρονικόν Γαλαξιδίου, Αθήνα 1865, 187-189, 212-214.
25
Σ. Θωμοπούλου, Ιστορία της Πόλεως Πατρών, Πάτρα 1950, 416-417, 445.
26
E. Charrière, op. cit., 262.
17
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yoke. The characteristic rebellion among the Christians in this period is explained by
the extremely unbearable position of the Christians and the unprecedented unruliness
which was a feature of the empire during the reign of Sultan Muhammad ΙΙΙ (15951603) and his son Ahmed Ι,27 during whose reign the holy martyr Varlaam was killed.
Sources of the martyrdom of the Archbishop Varlaam
The news of the martyrdom of the Archbishop echoed throughout the Orthodox world and it was impossible for this event to remain unnoticed in several
sources that date from different periods.
The oldest preserved source for the martyrdom of the holy Archbishop is
one inscription made in the Prologue of the church Holy Mother of God Perivleptos in Ohrid from the second half of the 16th century. This inscription made
by an anonymous author says:

(In the summer 1598, on the 28th day of May, the Turks beheaded the
Archbishop of Ohrid sire Varlaam, in the city of Veles and caused a great suffering,
and to him – memory eternal).
Today this Prologue is kept in the library of BAN,28 and was published for
the first time in 1908 by Professor Jordan Ivanov in the first edition of the book
“Bulgarian antiquities from Macedonia"(„Български старини из Македония”).29
This short text does not give detailed information, but represents a significant
testimony for the martyrdom of the Archbishop. Certainly, as an inscription in
the margins it had to be substantial but concise, transferring in that manner the
testimony of the event. Snegarov writes about this inscription stating: An unknown writer (probably a citizen of Ohrid) wrote in Slavic about the death of
Archbishop of Ohrid Varlaam in one prologue of the Ohrid cathedral church "St.
Clement".30 Minovski too locates the occurrence of this inscription at the time of
the martyrdom of the Archbishop Varlaam.31
27
For more on these Sultans see: D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge
2000, 90; C. Finkel, Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, New York 2005, 175; J.P.
Kinross, Ottoman Centuries, New York 1977, 288; G. Piterberg, An Ottoman Tragedy: History
and Historiography at Play, Los Angeles and Berkeley 2003, 271.
28
BAN — Archive, № 73, л. XIV а.
29
Й. Иванов, Български старини из Македония, София 1908, 216.
30
И. Снегаров, op. cit., 280.
31
M. Миноски, op. cit., 183.
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Snegarov once more noted the martyrdom of the Archbishop Varlaam
and wrote: "During the 16th century the condition of the Christians in Turkey
became unbearable. The sultans competed with each other in dissolute life and
ferocity. Muhammad ΙΙΙ (1595-1603) had executed 21 of his siblings and 10 of
his father’s concubines. His son Ahmed Ι desired bodily pleasures and did not
have a firm hand to bring order to his country, as a result of which several years
after his death, Turkey was hit by dynastic struggles and ethnic disorder. During
his reign, the Archbishop of Ohrid, Varlaam was beheaded in Veles in 1598".32 In
his notes, Snegarov points to the disorder which predominated during the reign
of Sultan Muhammad ΙΙΙ, and he denotes the martyrdom of the Archbishop as a
consequence precisely of this situation in the country.
In 1946, the Russian scientist Eremin mentioned an unknown text that
originates from the Balkans, in which the transfer of the relics of St. Varlaam from
Veles to Ohrid is described,33 and in 1955 he published a work of the Ukrainian
writer John Vishensky in which this text34 is published.
The author of this text, the monk John Vishensky,35 was born in Galicia
(region between Hungary, Poland and Ukraine), in the city of Vishnja. He had
a Slavic origin, and was born around 1545/1550 and passed away around 1630.
He was a monk on Mount Athos, in the Zograf monastery (that at that time was a
powerful monastery), and from there he had written many important works, and
sent a lot of letters to several people. For us the most important is the description
of the holy Varlaam, the Archbishop of Ohrid, which is included in his book
"Книжка” (Booklet) for which it is believed that John himself had transcribed it
from a local original, soon after this event had occurred.
It is about one incomplete hagiography which is entitled "Novelty or
news about the discovery of the body of the killed Varlaam, Archbishop of Ohrid,
how it was found and how afterwards his holy body was transferred to Ohrid."
Opinions of the researchers are divided with respect to the authorship of this

И. Снегаров, op. cit., 74.
И.П. Еремин, Неизвестный памятник болгарской литературы конца XVI в., Научный бюллетень Ленинградского Государственого университета, № 11-12 (Славистичкие
заметки), изд, ЛГУ, Ленинград 1946, 33-34.
34
И.П. Еремин (ред.), И. Вишенский, Сочинения, Новина или вест о обретении тела
убитаго Варлаама, архиепоскопа охридскаго, во граде Велисе за истинну пострадавшаго
и в реку, зовомую Вардар, вверженнаго, Москва-Ленинград 1955, 125-129, 311-313.
35
About Vishensky see: И. Франко, Иван Вишенський и его произведения (Монография), Львов 1895; И Грушевский, История украинской литературы в 6-ти томах, т. 5,
книга 2: Первое Возрождение (1580—1610 г.), Киев 1995, 91-163, 234-266; П. Житецький,
Литературная деятельность Иоанна Вишенского, Киевская старина, т. XXIX, Киев 1890,
494-532.
32
33
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text. As such Zhytetsky36 and Ivan Franko37 believe that it is an original work of
Vishensky. However, Franko adds that below the text there is not the signature of
Vishensky. That, and the linguistic expressions characteristic of the Macedonian
dialect that can be found in the text led Minovski to believe that Vishensky was
not the original author of this text, and that his source was the whole hagiography
that is completely unknown today, which Vishensky had found on Mount Athos.38
This possibility is very probable, knowing that this monastic territory was freer in
the fostering of the neomyrtyr’s cults of which many martyrological collections
are witnesses. These collections are preserved on the Mount Athos, and some of
them are the only sources on the suffering of a particular new neomartyr. Special
centers functioned on Mount Athos that encouraged the neomartyrdom, particularly among those penitents who had previously renounced Christ.39 However the
existence of a comprehensive hagiography of Valaam is not necessary, bearing
in mind that the martyrologies usually give only basic biographical information,
and the emphasis in them is on the martyrdom of the saint. Thus, this opinion of
Minovski remains based only on assumptions.
Martin Drinov writes about saint Varlaam in his book „Избрани
съчинения“ ("Selected Works"), and more recently, Manjo Stoyanov in
„Църквата и съпротивата на българския народ срещу османското иго“ ("The
Church and the Bulgarian’s people resistance meet the Ottoman oppression").
Trendafil Krstanov writes about him in his works „Новина за намиране мощите
на обезглавения от турците охридски архиепископ Варлаам в края на XVIв“
(“The novelty of finding the relics of the beheaded Archbishop Varlaam by the
Turks at the end of the 16th century"). In: „Турските завоевания и съдбата на
балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от
XIV-XVII century“ (“Turkish conquest and the fate of the Balkan peoples, reflected in historical and literary monuments of 14th-17th century“) (V. Tarnovo, 1992),40
and „Нови данни за български мъченици от XV-XIXв.“ ("New data on Bulgarian martyrs of 15th-19th century"). In "Духовна култура", кн. 2/1995" (Spiritual
culture", no. 2/1995), and finally, the nun Valentina Drumeva in „Разкази за
българските светци“ ("Stories of Bulgarian saints").

П. Житецький, op. cit., 505.
И. Франко, op. cit., 80-81.
38
M. Миноски, op. cit., 181-183.
39
Cf. Σ. Πασχαλίδης, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων: συμβολή στη μελέτη της
αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 2007, 109-114.
40
Т. Крстанов, Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в
исторически и литературни паметници от 14-18в., В. Търново 1999, 161-171.
36
37
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The cult of St. Hieromartyr Varlaam
Although the duty of Varlaam as an Archbishop lasted only briefly, the
news of his martyrdom spread quickly, as we have mentioned above, and it was
therefore natural to begin to develop his cult. However, as the monk of Zograf,
John Vishensky, had noted down in his account, directly after the suffering, the
Turkish government took care to extinguish every memory of the Blessed Martyr
in every possible way. This text most picturesquely and precisely, in the spirit of
hagiographical works, described the events that followed after the assassination of
the Archbishop. It recounts: "After the killing and throwing the body into the river
Vardar of the Blessed father at that time, because of the persecution and slander
against the rest of the Christians, no one dared to follow his body to retrieve it
from the water, but it spent a week in the water, until this fuss and the furious
Turkish hearts enraged by the devil had calmed".41
However, miraculously, as Vishensky continues in his story, the body of
the holy Archbishop was found and buried in a church in the vicinity of the city
of Veles. All these events were followed by the manifestation of many miracles,
which had followed the later transfer of his holy relics to the city of Ohrid – the
center of the Archbishopric. As Vishensky had noted, the relics of the holy martyr
were uncorrupted, myroblete and represented a source of healing.42 These developments, of course, contributed to the quick spread of the cult of the Archbishop
Varlaam, which led to the news of his martyrdom being noticed by some sources,
as we have mentioned above, despite the major Turkish repression.
What is particularly confusing is the gradual extinguishing of the cult of this
holy arch-pastor and martyr and the loss of his holy relics, which were anyway
central to his worship.
We found the last proof concerning the cult of the Archbishop Varlaam
in the same Prologue No. 11 from the church Holy Mother of God Perivleptos
which features the oldest inscription about Varlaam.43 The notes which date to
February 9, 1869 are signed by Hristo K. Uzunov from Ohrid, the grandfather of
Hristo Uzunov - the famous revolutionary who was named after his grandfather.
From these notes it is obvious that in 1869, i.e. 271 years after the martyrdom
of the holy Archbishop and hieromartyr Varlaam, the citizens of Ohrid had still
И.П. Еремин (ред.), И. Вишенский, Сочинения, Новина или вест о обретении тела
убитаго Варлаама, 311.
42
Ibid, 312.
43
"The left page opposite to this note [the old note] (on f. XIIIb) bears a note from a recent
period: See the note as opposed to the Beheading of the Archbishop of Ohrid Varlaam to 1869 after
the Nativity of Christ makes 281, the Chr. K. Uzunov Bulgarian from Ohrid. Month February 9"
Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската академия на
науките, София 1969, 146.
41

155

Viktor Nedeski

156

preserved his memory. In this inscription Uzunov counts how many years have
passed from the martyrdom of Varlaam until 1869.
According to the account of Vishensky, after the transfer to Ohrid, the relics
were placed in the "temple of the Ohrid Archbishopric".44 Considering the fact
that during the Ottoman conquest the cathedral church of "St. Sophia" was turned
into a mosque,45 and the church "Perivleptos" was appointed as cathedral church
of the Archbishopric, there is a very good possibility that the relics of St. Varlaam
were placed there. But there is no other record for that insidethe church, except
the one preserved in the Prologue46 in which the martyrdom is written down, but
it does not say anything about the relics.
It is likely that in the turbulent time of revolutionary activities and rebellions
which followed after the testimony of Uzunov, or perhaps during the period of
some occupational conquest in a later period, the relics were transferred from
this church and thus "forgotten", and the possibility that they were handed over
for destruction by the heterodox government cannot be rejected either, keeping
in mind that precisely the relics were a pillar upon which the cult of St. Varlaam
was founded.
As for the iconographic representation of the Archbishop Varlaam, up to
now older representations have not been found. There is a recent icon of the
holy arch-pastor which is kept in the monastery "St. Paraskeva" in the village
Velgoshti – near Ohrid. On this icon St. Varlaam is represented as an old man
with a white tapered beard, long hair47 and skouphos with a veil (panakamilavka)
with a cross on it. In his right hand he holds a cross and in his left hand he holds
a closed copy of the holy Gospel. There is the following inscription on the back
of the icon: "To the St. Paraskeva and to the citizens of Ohrid from Christians of
the town Shumen - Bulgaria. Resurrection of Christ, Shumen 2005". According
to the data that they left in the monastery, the Christians from Shumen who gave
this icon made it after a vision of the saint, who requested them to take the icon
to the aforementioned monastery.
The good fortune of the saint’s icon dwelling in this monastery is an indication that Saint Varlaam, despite the loss of his holy and myroblete relics, has
undoubtedly been protecting the Holy See of Ohrid and the regional Church which
he once oversaw for more than four centuries.
44
И.П. Еремин (ред.), И. Вишенский, Сочинения, Новина или вест о обретении тела
убитаго Варлаама..., 313.
45
Ц. Грозданов, Живописот на Охридската архиепископија: студии, Скопје 2007, 272.
46
Й. Иванов, Български старини из Македония, София 1908, 216.
47
It is not known whether this icon is a copy of some older prototype and does it recapture
the real image of the Archbishop, or it is made in compliance with certain known characteristics,
as it is for an example the age and etc.

CONTRIBUTIONS SHEDDING LIGHT ON THE CHARACTER AND WORK OF THE ARCHBISHOP – MARTYR VARLAAM OF OHRID

Вик�ор Не�ески

ПРИЛОЗИ КОН РАСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛИКОТ И ДЕЛОТО
НА АРХИЕПИСКОПОТ МАЧЕНИК ВАРЛААМ ОХРИДСКИ
Резиме
Периодот на архиепископството на Варлаам Охридски е проследен со
низа буни и востанија организирани токму од духовници, што можеби е и
главниот повод за неговата маченичка смрт. Така, од писмото на охридскиот
архиепископ Јоаким до Don Juan de Austria од 1 јуни 1576 г., зачувано
во шпанскиот архив Simancas, дознаваме дека архиепископот Јоаким
подготвувал востание во западна Македонија и во Епир, кое избувнало
во 1595 г. во Химара, само неколку години пред архиепископството и
мачеништвото на Варлаам. Во 1598 година – годината на мачеништвото
на Варлаам – избувнало востание и во Трново, кое било организирано од
трновскиот митрополит Дионисиј Рали.
Се знае дека претходникот на светиот маченик Варлаам, архиепископот
Атанасиј, токму во тоа време (1596–1599), заедно со пелагонискиот
митрополит Еремија, странствувал и барал помош од европските државници
за кревање востание на балканските народи за ослободување од османлиското
ропство. Токму овој факт навел некои истражувачи на размислување дека
можеби и Варлаам дејствувал во иста насока на домашен терен, меѓу
својата паства, а некои истражувачи настанот со архиепископот Варлаам го
толкуваат како последица на востание што избувнало во градот Велес, или на
заговор од претендентите за архиепископскиот престол. За тешката состојба
на охридскиот клир во тоа време значајно е и сведоштвото на современикот
на овие настани, д-р Стефан Герлах.
Најстар зачуван извор за маченичкото скончание на светиот архиепископ
е еден запис направен вο Прологот на црквата Богородица Перивлепта во
Охрид од втората половина на XVI век. Во 1955 година рускиот научник
Еремин објавува едно дело на украинскиот писател Јован Вишенски, во кое
се наоѓа и расказот „Новина или вест за пронаоѓањето на телото на убиениот
Варлаам, архиепископ охридски, како беше пронајден и како потоа неговото
преблажено тело се пренесе до Охрид“. Овие две сведоштва, од кои второто

157

Viktor Nedeski

158

има житиен карактер, се единствените извори современи на мачеништвото
на архиепископот Варлаам.
Она што особено збунува е постепеното гаснење на култот на овој свет
архипастир и маченик, и губењето на неговите свети мошти, кои секако,
биле центар на неговото почитување. Последните сведоштва за култот на
архиепископот Варлаам ги среќаваме во истиот Пролог No. 11 од храмот
Богородица Перивлепта, во кој е направен и најстариот запис за Варлаам.
Овој запис го оставил охриѓанецот Христо К. Узунов, дедо на истоимениот
револуционер, и го носи датумот 9 февруари 1869 г. Од овие белешки станува
јасно дека во 1869 година, односно 271 година по маченичкото скончание
на светитот архиепископ и свештеномаченик Варлаам, охриѓани сè уште го
чувале неговиот спомен.
Според повеста на Вишенски, по пренесувањето во Охрид моштите
биле положени во „храмот на Охридската архиепископија“, веројатно
храмот Богородица Перивлепта. Она што е најверојатно е дека во бурното
време на револуционерни движења и востанија, кое следува по сведоштвото
на Узунов, или можеби во периодот на некое окупаторско завојување во
подоцнежниот период, моштите биле пренесени од овој храм и така
„заборавени“, а не е исклучена можноста да биле предадени на уништување
од страна на иноверната власт, имајќи предвид дека токму моштите биле
столбот околу кој се градел култот на свети Варлаам.
Што се однесува на иконографското изобразување на архиепископот
Варлаам, постои една понова икона на светиот архипастир, која се чува во
манастирот Света Параскева во с. Велгошти – Охридско.

Fig. 1. The icon of St. Varlaam of Ohrid from the monastery “St. Paraskeva” in Velgoshti
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SAINT EUSTRATIOS OF SEBASTEIA AS INTERCESSOR
Abstract
St. Eustratios is one of the Holy Five Martyrs of Sebaste. In this article his representations
without the rest of the companions are examined, in which he has the role of interceding
for the salvation of the soul. In the same context, his unique depiction in the monumental
painting in the monastery of Treskavec is observed. There, his placement amid the group of
warrior saints is explained as a result of the usage of that part of the church for the monk’s
funerals, as is explained through the latest archaeological research.
Key words: Holy Five, St. Eustratios, Deesis, intercessor, Treskavec, tombs

Апстракт
Св. Евстратиј е дел од групата на Св. Петозарни маченици од Севастија. Во трудот се разгледани неговите претстави без своите сострадалници, каде што најчесто има улога да посредува за спасот на душата. Во тој контекст е разгледана
и неговата единствена појава во монументалното сликарство во манастирот
Трескавец, чие сместување во редот на светите воини е поради употребата на
тој простор за погребувања на монасите, според резултатите од последните археолошки истражувања.
Клучни зборови: Св. Петозарници, св. Евстратиј, Деизис, посредник, Трескавец,
гробови

aints Eustratios1 is a member of a group of saints known as The Holy Five
Martyrs of Sebaste, along with his companions Auxentios, Eugenios, Mardarios and Orestes. The memory of those saints is celebrated on December 13 by
the Orthodox Church.2
Well-known and respected in the Byzantine Empire,3 we are unsure about
the existence of their sanctuary. Regarding the templon beam from Sinai, on
which the miracles of St. Eustratios are represented, it is obvious that all of the
events occur in front of his shrine – most probably in his native city of Araura-
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ka.4 But there are testimonies that refer to the chapels dedicated to this group of
martyrs. One was built in the monastery of Mother of God – Spring of Life,5 as
well as on Chios, Sinai and the Great Lavra on Mount Athos.6 A monastery of the
Holy Five may have existed – as is referred to on a few Slavic Menologia, that
speak of a miracle in a place called Olynthos, near Constantinople.7
Despite the fact that these martyrs were evidently viewed as effective protectors, their miraculous healing powers are not mentioned anywhere, except in an
Epilogue by a certain Eusebios of Sebasteia, which is attached to the Passio of the
Holy Five in a number of manuscripts.8 Eusebios says that he learned by chance
of the presence of the martyrion of the saints in Arauraka that had healing powers.
Concerning their representations, the oldest one, most probably, is their
depiction in the Menologium of Basil (fig. 1).9 Here, all their names are given,
their portraits are individualized, and their respective martyrdoms are correctly
represented.
They are often represented on church frescoes, especially at Cappadocia,
as well as in Greece.10
It is apparent that there are a few conventions when it comes to the representation of those saints. Auxentios is mostly represented as an old man with a
white beard and hair, Eugenios as a young man with barely visible beard, Orestes
as an efebus (or a soldier) with a cross pendant around his neck, Mardarios as a
peasant in a short tunic and a cone-shaped hat with woolly edges. Eustratios often
wears a typical white hat (or kerchief) around his neck, dons a typical mantle or
chlamys with cylindrical buttons, sometimes with a rotulus in his hand and a belt
around his waist.11
K. Weitzmann, Illustrations to the Lives of the Five Martyrs of Sebaste, DOP 33 (1979),
108-112, fig. 28-39; N. Patterson Ševčenko, The Posthumous Miracles of St. Eustratios on a Sinai
Templon Beam, Byzantine Religious Culture, Studies in Honor of Alice Mary-Talbot, Leiden –
Boston 2012, 267-287.
5
R. Janin, La géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin: Le siège de Constantinople
et le patriarcat oecuménique III. Les églises et les monasteries, Paris 1969, 119.
6
D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Hios vol. I, Athens 1985, 142, n. 4-7.
7
N. Patterson Ševčenko, op. cit., 274, n. 17.
8
F. Halkin, L'epiloque d'Eusèbe de Sèvastèe à la passion de S. Eustrate et de ses
compagnons, Analecta Bollandiana 88, 1970, 279-283.
9
Vatican graec. 1613, p. 241.
10
For the list of monuments, see D. Gjorgjievski, Прилог кон проучувањето на култот
на светите петозарници и идејната програма во северната купола на манастирот Трескавец, Patrimonium.mk 7.12 (2014), 122-123.
11
D. Mouriki, op. cit., 143-147; K. Weitzmann, op. cit., 99-111; Th. Chatzidakis-Bacharas,
Les Peintures murales de Hosios Loukas. Les chapelles occidentals, Athens, 1982, 74-81; E.C.
Constantinides, The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elason in Northern Thessaly,
Athens 1992, 199-200; С. Габелић, Представе Петозарних Мученика у цркви Светог Стефана у Кончи, Зограф 29 (2002-2003), 191-192; 195-196.
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It seems that his attributes are closely related with the attire that can be
found represented on noblemen in the middle Byzantine period. For example,
his mantle with typical cylindrical buttons can be found on sakellarios Leon in
the 10th century (Reg. Gr. 1, fol. 2v),12 or on the proedros Michael VII Doukas
(1071-1078)13. St. Demetrius as kuropalates is dressed in the same mantle on the
molyvdoboulas of Nicephor Botaniates.14
The white kerchief is also an interesting element of the attire of the saint. It
is identified as being part of his belt mentioned in his Vita.15 However, it is more
likely that it can be identified with the saint’s hat, or more precisely, with the
ribbons of the hat.16 It seems that this attire can be connected with his wisdom,
as it can also be found on the sleeping Ablabius from St. Nicholas Kasnites in
Castoria, or St. Leontius at St. John at Patmos.17
According to prof. Gabelic, their depiction in the churches can be correlated with their role as intercessors in a funeral context.18 Namely, most of their
representations are painted in those parts of the church that were used either as
tombs or as places of commemoration. For example, we can find them in the
north-west chapels of Saint Luke at Phocis and Nerezi, at Arilje, a funerary
church of Moravian episcopes, at the Virgin of God Ljeviska, a funerary church
of Prizren episcopes, or at Gracanica, next to the arcosolium.19
It is interesting to note that only the leader of the group, St. Eustratios, is
individually represented, without his companions. If we exclude his representations in the manuscripts or his vita-icon, this saint can be found on four ivories.
On three of them (10-11th century), he is represented in the context of Deesis – the
most explicit composition that refers to the salvation of the soul.20 On the triptych
C. Mango, The Date of Cod. Vat. Reg. Gr. I and the Macedonian Renaissance. Acta ad
Archaeologiam et artium historiam pertinentia 4, Rome 1969, 121-126.
13
C. Evans, W.D. Wixom (eds.), The Glory of Byzantium, New York 1997, 207, pl. 143;
M. Parani, Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material Culture and Religious
Iconography (11th – 15th Centuries), Boston – Leiden 2003, pl. 11.
14
Ό. Καραγιώργου, Περί αλφαβητισμού, αιρέσεων, εικονογραφίας και πολιτικών φιλοδοξιών
στα μολυβδόβουλλα του Νικηφόρου Βοτανειάτη (περ. 1001/2-1081), Βυζαντινά Σύμμεικτα 18
(2008), fig. 14.
15
Th. Chatzidakis-Bacharas, op. cit., 75.
16
D. Mouriki, op. cit., 146, n. 6.
17
M. G. Parani, op. cit., 97, n. 179, pl. 94; Ντ. Μουρίκη Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου
της Μονής του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας 14, Αθήνα 1989, 205-266, fig. 40.
18
С. Габелић, op. cit., 197-198.
19
See: Eadem, loc. cit.
20
Ch. Walter, Two notes on the Deësis, Revue des études byzantines 26 (1968), 311336; idem, Further Notes on the Deësis , Revue des études byzantines 28 (1970), 161-187;
Idem, Bulletin on the Deësis and the Paraclesis, Revue des études byzantines 38 (1980); A.
Cutler, Under the Sign of the Deesis: On the Question of Representativeness in Medieval Art and
Literature, DOP 41 (1987), 145-154.
12
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from the Museo Christiano at the Vatican (fig. 2)21 and the Palato Venetia in Rome
(fig. 3)22 he is accompanied by St. Demetrius, both dressed as martyrs, while on the
Harbaville tryptich (fig. 4) he is represented together with St. Aretas, once again
dressed as martyr (fig. 5).23 His role as intercessor is therefore clearly recognizable.
There is only one individual representation of this saint in a monumental
painting, and it was identified as St. Eustatius from Placis – the warrior saint.24
On the dome of the northwest chapel of the monastery Treskavec (painted around
1340), we can find the oldest depiction of the Royal Deesis and Heavenly Court
(fig. 6), a composition that would become very popular in the decades to follow,
but was always painted in the lowest zone of the church.25 Here, in the center
we see Christ, the King of Kings, below him is the prepared throne – Hetimasia,
flanked by the Mother of God and king David, both dressed as royalty. Behind
them are all 9 groups of celestial hierarchy, led by seven angels with spheres. In
the lowest zone of the composition are warrior saints dressed as courtiers, among
them St. Eustratios with his recognizable attire – the white kerchief draped over
his back (fig. 7).
There are two interpretations of this scene: it is recognized as a complex
depiction of the eschatological message of the Second Coming,26 but also, as an
illustration of the eucharist, or Heavenly liturgy.27
I do believe that the placement of St. Eustratios among the group of military
martyrs speaks in favor of the first presumption, and that the oldest depiction of
Royal Deesis actually symbolizes the apocalypse and conveys both an eschatological and a soteriological message.

21
A. Goldschmidt, K. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X. - XIII.
Jahrhunderts: Reliefs, Volume 2, Berlin 1934, 34, no. 32a, b; N. Oikonomides, The Concept of
‘Holy War’ and Two Tenth-Century Byzantine Ivories, Peace and War in Byzantium: Essays in
Honor of George T. Dennis, Washington, D.C., 1995, 71, 77; H.C. Evans, W.D. Wixom (eds.)
The Glory of Byzantium, New York 1997, 131-132, pl. 79.
22
A. Goldschmidt, K. Weitzmann, op. cit., 33, pl. 10; R.S. Nelson, “And so, with the help
of God”: The Byzantine Art of War in the Tenth Century, DOP 65-66 (2011-2012), 186-188.
23
A. Goldschmidt, K. Weitzmann, op. cit., 34-35, n. 33a-b; H.C. Evans, W.D. Wixom
(eds.), op. cit., 133-134, pl. 80.
24
М. Глигоријевић – Максимовић, Сликарство XIV века у манастиру Трескавцу,
ЗРВИ 42 (2005), 112; С. Смолчић – Макуљевић, Царски Деизис и Небески двор у сликарству
XIV века манастира Трескавац, Трећа Југословенска конференција византолога, Београд
– Крушевац 2002, 470.
25
Ц. Грозданов, Христос Цар, Богородица Царица, небесните сили и светите воини
во живописот од XIV и од XV век во Трескавец, КН XII-XII (1988), 5-34.
26
С. Радојчић, Фреске Марковог Манастира и живот св. Василије Великог, ЗРВИ 4
(1956), 216; Idem, Старо српско сликарство, Београд 1966, 153-155; П. Мијовић, Менолог,
Београд 1973, 138-140, 148-152; С. Смолчић – Макуљевић, op. cit., 463-472.
27
Ц. Грозданов, loc. cit.
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The role of the warrior saints as intercessors is clearly attested in the monumental painting, judging by their placement above the tombs or funerary chapels.28
Their intercessory role is also attested in their homilies – right before his dead, St.
George manages to be blessed so he can assist people in trouble.29 St. Theodore
the Recruit is asked “Whether you are residing in the lofty heavens, or serving
somewhere on the vault of heaven, or standing together with the choir of angels in
the Master’s neighborhood or are worshipping Him as a faithful servant together
with the mights and the powers, intercede on behalf of your fatherland with our
common King! As a soldier, fight for us; as a martyr, use your freedom of speech
on behalf of your fellow-servants”.30
The placement of St. Eustratios among the other warrior saints is not coincidental - we saw that he was previously depicted as a part of Deesis. Therefore,
we may assume that his role of intercessor was attested here, and that the initial
idea underlying the creation of this scene was precisely the Second Coming. But,
intercessor for whom?
The placement of the scene in the chapel of the narthex could lead us to the
conclusion that it can be related with funerary activities of monks and commemorations that were usually held in that part of the Byzantine churches.31 This assumption
can be supported by the latest archaeological excavations. They reveal that the entire
area was in use for the burials of the members of the monastery in the 14th and 15th
century, only a few decades after the painting was finished (fig. 8).32
Therefore, we can conclude that the scene of the Royal Deesis, although it
would be placed near the altar in the later churches, was not conceived to have an
Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, 76.
D. Howell, St. George as Intercessor, Byzantion 39 (1969), 121-136.
30
J. Leemans, Gregory of Nyssa. A Homily on Theodore the Recruit, Let Us Die That We
May Live. Greek homilies on Christian Martyrs from Asia Minor, Palestine and Syria c.350-c.450
AD, London 2003, 82-90.
31
G. Babić, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction liturgique et programmes iconographiques, Paris 1969, 76-79; F. Bache, La fonction funéraire du narthex dans
les églises byzantines du XIIe au XIVe siècle, Histoire de l’Art 7, 1989, 25–33; А. Papageorgiu,
The Narthex of the Churches of the Middle Byzantine Period in Cyprus, Hommage à la mémoire
de Charles Delvoye, Brussels 1992, 437 – 438; S. Ćurčić, The Twin-Domed Narthex in Paleologan Architecture, ЗРВИ 13 (1971), 342-343; N.B. Teteriatnikov, Burial Places in Cappadocian
Churches, The Greek Orthodox Theological Review 29/2, 1984, 143-148; R. Ousterhout, The Architecture of the Kariye Camii in Istanbul, Dumbarton Oaks Studies 25 (1987), 97–100; S. Tomeković, Contribution à l'étude du programme du narthex des églises monastiques - XIe-première
moitié du XIIIe s., Byzantion 58 (1988),140-154; R. Ousterhout, Byzantine Funerary Architecture
of the Twelfth Century, Древнерусское искуство. Русь и страны византийского мира XII век,
С. Петербург 2002, 9-17; I. Sinkević, Western chapels in Middle Byzantine churches: Meaning
and significance, Starinar LII (2002), 89 – 90; V. Marinis, Tombs and Burials in the Monastery
tou Libos in Constantinople, DOP 63 (2009), 147-166.
32
Л. Кепеска, Манастирскиот комплекс Трескавец – Прилеп, Македонски археолошки преглед 1, Скопје 2008, 321-328.
28
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Eucharistic character. Moreover, by the preserved inscription that Christ the King
is holding in Atanasius tou Mouzaki in Kastoria,33 from the Gospel of Matthew
that reads “Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are
blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation
of the world” it becomes obvious that the Royal Deesis preserved its original,
apocalyptical meaning, even at the end of the century. The visions of the revelation to John can be recognized on the oldest depiction of the Royal Deesis as well.
His vision of the King of Kings, with a golden belt on his chest, the seven angels
(that is the number of the angels with spheres from Treskavec) and the throne on
heaven can be identified upon the northwest dome of Treskavec.
The monks were well informed about the miracles of St. Eustratios and his
willingness to help people. That is why they insisted for that he was placed in
the scene of the Second Coming, so he could intercede for the salvation of their
souls, directly above their tomb.

33
Ν. Παζαράς, Oι τοιχογραφίες του ναού του Aγίου Aθανασίου του Mουζάκη και η
ένταξή τους στη μνημειακή ζωγραφική της Kαστοριάς και της ευρύτερης περιοχής (Kαστοριά, M.
Mακεδονία, B. Ήπειρος), Θεσσαλονίκη 2013 (Unpublished PhD).
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Дејан Ѓорѓиевски

СВЕТИ ЕВСТРАТИЈ ОД СЕВАСТИЈА КАКО ПОСРЕДНИК
Резиме
Претставите на светите Петозарници во византиската уметност во
задоволителна мера се истражени и обработени од византолозите. Иако
не е со сигурност лоциран нивниот мартириум, постојат бројни сведоштва
за постоење капели посветени на оваа група, како во грчкиот така и во
словененскиот свет. Петозарниците имале улога на заштитници, но и на
чудотворци, како што е наведено во некои извори. Преку краткиот преглед
на нивните претстави можеме да заклучиме дека св. Евстратиј неколку пати
е претставен во поинаков контекст и без другите од групата. Тоа нѐ наведува
на заклучокот дека тој добивал и поинаква улога, веројатно како посредник
на молитвите на луѓето.
Неговите претстави во рамките на деизисните композиции во слонова
коска ни помагаат да ја разбереме неговата улога и во куполата на нартексот
од Трескавец. Иако во Трескавец претходно е идентификуван како светиот
воин Евстратиј од Плакида, белата качулка (или марама) сугерира дека
токму св. Евстратиј е насликан во придружба на најпознатите свети воини,
во најстарата позната композиција на Царскиот деизис. Знаеме дека оваа
претстава е толкувана различно – со есхатолошки контекст на Второто
Христово доаѓање, но и со евхаристичен, односно литургиски контекст. Во
комбинација со резултатите од археолошките истражувања на просторот
под куполата, каде што се пронајдени монашки погребувања од периодот
непосредно по завршувањето на сликањето на куполата, можеме да ја
фаворизираме првата претпоставка и да кажеме дека Царскиот деизис како
идејно-тематска основа го имал Второто Христово доаѓање и Апокалипсата,
и не е случајно што во ваква форма е насликан во куполата над монашките
гробови. Иако подоцна се слика во близина на олтарот, композицијата ја чува
својата апокалиптична порака, а претставата на св. Евстратиј од Трескавец
ќе остане уникатна по улогата што му е дадена нему во Царскиот деизис,
како посредник на монашките молитви за спас на нивните души.
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Fig. 1. Five Martyrs of Sebasteia, Vat. Gr. 1613

Fig. 2. Deesis with saints, Vatican - Museo Christiano

Fig. 3. Deesis with saints, Rome- Palazzo Venezia

Fig. 4. Harbaville Triptych, now at Louvre

Fig. 5. Harbaville triptych, detail

Fig. 6. Royal Deesis, Treskavec, North-western Dome,

Fig. 7. St. Eustratius as intercessor

Fig. 8. Treskavec, final plan with archaeological trenches - trench 3 is the position of the graves under the Royal Deesis
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THE CHAPEL OF ST. NAHUM
AT THE CHURCH OF ST. GEORGE IN SHIPISKA*
Abstract
This paper examines the fresco painting of the southern chapel of the church of St. George
in Shipiska, dedicated to St. Nahum Ohridski. In the nave of the chapel, on the older layer
of the fresco paintings from the first half of the 18th century St. Marine, St. Naum and St.
Stylion are depicted. On the second layer of fresco painting, which is preserved in the altar
of the chapel, in the apse is the Mother of God with Christ, below her the liturgical service
of the hierarchs, the Suffering Christ in the niche of the prosthesis and the Annunciation
in the higher zone of the eastern wall above the apse. In the part of the prosthesis, on the
north wall, is the Vision of St. Peter of Alexandria and an unidentified martyr. Judging by
the style of the fresco painting, this layer of the altar space dates to the second half of the
18th century.
Key words: Shipiska, Moschopolis, chapel, St. Nahum

Апстракт
Во текстот се проучува фреско-живописот на јужната капела – параклисот од
црквата Св. Ѓорѓи во Шиписка, посветена на св. Наум Охридски.
Во наосот на параклисот на постариот слој на фреско-живописот од првата
половина на XVIII век се насликани св. Марена, св. Наум и св. Стилион.
На вториот слој фреско-живопис, кој е зачуван во олтарот на параклисот, во
конхата на апсидата е Богородица со Христос, под неа литургиската служба на
архиереите, Страдалниот Христос во нишата на протезисот и Благовестите
во повисоката зона во источниот ѕид над апсидата. Во делот на протезисот, на
северниот ѕид, е Визијата на св. Петар Александриски и еден неидентификуван
маченик. По стилот на фреско-живописот, овој слој од олтарниот простор се
датира во втората половина на XVIII век.
Клучни зборови: Шиписка, Москополе, капела, св. Наум

mong the monuments of the Korča-Moschopolis artistic group, from the
time of the late 12th and 13th century, special place is given to the church of
St. George in the village Shipiska near Moschopolis.

A

*
The paper was presented at the International scientific conference The Civilization of
Voskopoja/Moscopolis and the century of Enlightenment in the Balkans (The 25th anniversary of the
flourishing of Voskopoja/Moscopolis: 1767–2017), 13–14 November 2017, Tirana – Moscopolis.
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The village of Shipiska is an old settlement, which would grow into one
of the most developed and rich settlements even before the big economic and
cultural rise of Moschopolis.
On a few representations with depictions of Moschopolis, created around
the middle of the 18th century Shipiska is always depicted as a developed estate
(fig.1).1 Shipiska today is a small village of some dozen houses, and the church
of St. George, which is a completely unknown monument and expression of
late-byzantine art. The church represents a complex architectural entity composed
of the main catholicon, the chapel on the southern side and the large open porch
in the shape of egzonarthex on the western side (fig.2). These features distinguish
the church from the majority of the basilica churches in Moschopolis, Vitkuqui
and Korča.2

1
By the end of the 19th century the German explorer Gustaf Vajngard records that at
the monastery of St. John Prodromos near Moschopolis, he saw two representations of the
hagiographic cycles of the patron St. John the Baptist which featured views of Moschopolis
and Shipiska in the center part. The graphic icons were firmly dated, with the year 1767 written
on them as well as a short note on the first major destruction of Moschopolis, Cf. G. Vajngard,
Арумуни, vol.1, Belgrade 1995, 86-89. A preserved copy of this representation, or donation of
Andreja Tirka from Moschopolis and whose author was the master Theodor Sina Grunti, was
published by Joachim Marthinianos, metropolitan of Xanti in the 1930s. Certain parts of this
graphic icon-engraving were published in his book D. Papastratos, Paper icons, Greek Orthodox
religious engraving 1665-1899, vol. II, 499-500. On one of the illustrations Shipiska is clearly
visible as a developed settlement, with high stone houses and many churches, a little river which
divides the settlement in two halves and runs down the mountains to Moschopolis. This was an
accurate impression of the topography and the configuration of Shipiska at that time, conditions
that now can only be deduced by the remains of the stone houses and the partially paved road.
Otherwise the historical sources on this old Vlachos settlement near Moschopolis are extremely
scarce, as well as the sources on the church of St. George. Some more cognitions can be point for
certain settlers of Shipiska who after their displacement and abandonment of these areas during
the 18th century traveled north to the countries over the river Danube, Austria and Hungary.
The largest group of immigrants from Shipiska settled in Slavonski Brod, where some became
respectable citizens, merchants, artisans, and even donors in the building of the local churches (cf.
Д.Ј. Поповић, О цинцарима, Београд, 1937, 38-39, 434). A few families from Shipiska settled
in Belgrade, Zemun, Komorane, (Ibid, 50, 59, 77, 272, 443). In 1780 one of the settlers from
Shipiska, Andreja Mandra, ordered a graphical icon of Sts. Simeon and Sava from the engraver
Zaharij Orfelin, with the monastery Hilandar by mediation of the abbot, the superintendent monk
Atansij Trpku: Izobrazisõ ijdiven`emß b{lgopoctenagw g. Andrea Mandryf iz varoùi %ipiska, i
prilojisõ † negovß m{nstyfrß s{tyfõ Goryf Xilendarß v spomenß egw nastoõn`emß je prepodobnagw
Aƒanas`aTerpka, toõje obiteli monax vß lhto 1870. Zaxarfa Orçelinß, rhzalß. (Д. Давидов,
Српскаграфика XVIII века, Нови Сад 1978, 306-307, таб.136; Idem, Ктитори и приложници
српске графике XVIII века, Српска графика XVIII века, ed. Д. Давидов, Београд 1986, 25;
С. Кисас, Бакрорези XVIII века као сведочанство грчко српских културних веза, in. Српска
графика XVIII века, 108, n. 47). In the Codice of the monastery St. John Prodromos it is written
that one of the first abbots after the renewal of the monastery in the 18th century was Andon from
Šipiska. (П. Џуфи, Векот на Москопoле (1669-1769), Битола 2011, 417-418).
2
On the architecture of the churches in Moschopolis, see Π. Θώμος, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ (Αρχιτεκτονική ανασκόπηση), ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ,ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ,
ΕΤΑΙΡΕΙΑ MΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, θεσσαλονίκη 1999, 45-53, Σχ. 2-7.
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The wall paintings of the catholicon are fully preserved and judging by
their stylistic features as well as the scheme and the iconography they date to the
end of the 17th century.
A few decades later a chapel dedicated to St. Nahum of Ohrid was built
from the southern side of the St. George church. The chapel harbours elements
from two different chronological phases. The three figures on the northern wall
belong to the older phase and the remains of the paintings in the altar area to the
newer phase.
On the northern wall of the nave of the chapel St. Marena killing the
devil, St. Nahum and St. Stilian holding a little baby are depicted (fig.3).
St. Nahum is depicted as a patron to whom the chapel is dedicated, his representation shows all customary typological and iconographic features, short black hair,
long black beard, abbot’s scepter in one hand and an open scroll in the other (fig.4).
St. Nahum was the most respected saint of the Ohrid archbishopric during the 18th
century, to which the vast number of his individual portraits or representations as
a part of the composition of the Seven Slavic Saints testify.3 His popularity and
honouring were due to the proximity of the monastery of St. Nahum to the shore
of Lake Ohrid where the greatest donors came from Moschopolis.
The depictions are numerous in the churches of Moschopolis, Vitkuqui
and Korča.4
His portrait is to be found in the church in Shipiska as well. One of the most
beautiful and most peculiar of his images is preserved here, at the church altar.
On the images of St. Nahum in the art of the 18th century, see v. Ц. Грозданов. Портрети
на светителите од Македонија од IX-XVIII век, Скопје 1982, 112-114; Idem, Свети Наум
Охридски, Скопје 1994, 163-164; Idem, La composition des Sept Saint Slaves (Седмочисленици, ΕΠΤΑΡΙΘΜΟΙ ) dans la peinture du l'archevêche d' Ohrid, Климент Охридски, живот
и дело, Кирило-методиевски студии кн.13, София 2000, 163-164; Р. Лозанова, Образите
на св. Наум в цъковната живопис на територията на Албания, Свети Наум Охридски –
живот и дело, Скопје 2006, 249-255; A. Tourta (ed.), Icons from the Orthodox Communities of
Albania, Thessaloniki 2006, 142-145, 178-180, (text E. Drakopolou); M. Nagy, The Iconography
of saint Nahum in the Icons of the workshop of Ráckeve, Niš аnd Byzantium IV (2006), 325-340;
Eadem, Ohridi szent Naum, magyarorszagi kultusra, Budapest 2012, passim; С. Цветковски,
Новооткриени портрети на св. Наум во живописот на Охридската архиепископија од
XVIII и XIX век, Зборник на трудови, 1100 години од упокојувањето на св. Наум Охридски,
Охрид 2011, 195-214, сл. 1-29.
4
D.M. Peyfuss, Die druckerei von Moschopolis 1731-1769, Wien 1989, 166-193, Abb.
23-26; Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1994, 206-214; Idem, La composition
des Sept Saint Slaves (Седмочисленици, ΕΠΤΑΡΙΘΜΟΙ) dans la peinture du l'archevêche d'
Ohrid,163-164; R. Lozanova, Images of Slavic saints in Moschopolis and Vithkuqi /Albania/,
Annuaire de l'Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” Centre de Recherches Slavo-Byzantines
“ Ivan Dujčev”, tom 92 (11), Sofia 2003, 184-185, 333, 335; Р. Лозанова, Образите на св. Наум
в църковната живопис на територията на Албания, 252-254; T. Vinjau Caca, Some Data
about the Activity of Kostandin and Athanas Zografi from Korça and the Characteristics of their
Art in the 18th Century, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, Στη μνήμη τον
Μανόλη Χατζηδάκη, Αθηνα 2002, 204-207, fig. 1-2.
3
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The cult of St. Marena, a martyr from the city of Pisidia in Asia Minor has
been present in the tradition of the Ohrid archbishopric ever since the middle of
the 12th century.5 In the late Middle Ages her cult spread from her monastery to
L’nga, above Pogradec in the immediate vicinity of the monastery of St. Nahum.6
The proximity of the two monasteries and the legend of the healing power of St.
Marena certainly contributed to the literary and artistic tradition as well as their
mutual representation in the wall paintings of the 18th and 19th century.7 St. Marena
killing the devil with a hammer is painted on the throne icon from the iconostasis
of the monastery of St. Nahum in 1711, and later on further icons with depictions
of the life and miracles of St. Nahum.8
The cult of St. Stilian experiences its really big rise during the late Middle
Ages within the borders of the Ohrid Archbishopric. He was a saint from Paflagonia in Asia Minor (8th century), venerated as a protector of the family, childless
parents, but most of all as protector of small and ill children.9 (fig.5) And the
miraculousness that was attributed to him brought him even closer to St. Nahum
and St. Marena.
In the absence of donors’ inscriptions or any other kind of inscription which
would indicate the time of the construction and painting of the chapel, we have
to base its dating entirely upon the style and the iconographic features of the
painted frescoes.
Firstly we have to emphasize that two Zografs painted in the chapel and
their handwritings are very distinct and recognizable. One of them painted the
fresco decoration in the altar area and the other painted the three figures on the
northern wall of the nave of the chapel. The possibility cannot be ruled out that
we are dealing with two separate chronological phases.
The three figures are painted in the artistic spirit of the first decades of the
th
18 century. The typology of the images is very close to the stylistic features
5
J. Lafontain-Dosogne, Un theme iconographique peu conu: Marina assommant belzébuth,
Byzantion XXXII, Bruxelles 1962, 251-259; L. Hadermann-Misguic, Kurbinovo, Bruxelles 1975,
235-240; Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Макадонија од IX-XVIII век, 216-219.
6
Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Макадонија од IX-XVIII век, 217-218;
Idem, Свети Наум Охридски,178-180.
7
At the monastery of St. Marena in L’nga the hagiographic cycle with a multitude of scenes
from the life and the passion of St. Marena is painted, Th. Popa, Considérations générales sur la
peinture postbyzantine en Albanie, Actes du premier congrès international des études balkaniques
et sud-est europénnes II, Sofia 1979, 776-780; Cf. Y. Drishti, Kostandin Shpataraku, Mesjetare
shqiptar, Tiranë 1992, 34-40, 122-123, 126-129, 136-137, 141; About paper icons with hagiographic scenes see Ј.Чокревска-Филип, Книжна икона на св. Марена со житие, Зборник
средновековна уметност 5, Музеј на Македонија, Скопје 2006, 157-167.
8
Idem, Свети Наум Охридски,178-180, сл. 165-166.
9
М. Машниќ, Н. Величковска, Диптихон со икончиња на преподобните Стилијан
Пафлагонец и Ефтимиј Велики, Јубилеен Зборник 25 години митрополит Тимотеј, Охрид
2006, 273-277.
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nourished by David from Selenica and the Zografs close to his stylistic influence
sphere. We shall just remind that David from Selenica with his assistants painted
the frescoes of the church of St. Nicholas in Moschopolis in 1725,10 as well as
four throne icons11 and that it is possible for someone from his workshop to have
executed the wall paintings on the southern wall of the nave of the chapel of St.
Nahum in Shipiska during the same period as those activities.
Today, only the parts of the altar apse and the east and south wall of the altar
space remain of the former painted scheme of the fresco decoration of the chapel.
In the conch of the apse there is a bust representation of the Virgin (M}R Ï}U)
in mophorion, with both hands raised to the heavens and with Christ Emanuel
( F}S X}S) in front of her on the chest with a closed scroll in his left hand and blessing with the right. (fig.6)
In the lower zone of the altar apse below the representation of the Virgin,
the composition of the liturgical service of the hierarchs is painted. On the south
side of the window is St. John Chrysostom (Ὀ ΑΓΙΟς Iω χρισόστομος) turned
to the middle of the apse, where Christ the Lamb i.e. Hetimasia was probably
represented. He carries an open scroll in his hand with a written liturgical text.
On the other side is St. Basil the Great (Ὀ ΑΓΙΟς ΒΑСΗΛΗΟς) in polystavrion
and with an omophorion around the neck, who also holds an open scroll with a
written text in front of him (fig.7).
On the south side of the east wall of the altar, two hierarchs in polystavrions
are painted, who are carrying open liturgical scrolls in their hands. Their signatures have not been preserved, but according to the typology of their characters
it is probably St. Gregory the Great or Athanasius of Alexandria in the image of
the first bishop, that is, and St. Nicholas in the image of the second bishop (fig.8).
In the niche of the proteases, the suffering Christ (ΑΠΟΚΑΘΗΛΟCΙC) is
painted in a tomb under the Golgotha Cross with spear and sponge. Next to him,
on the one side is the Mother of God (M}R Ï}U), and on the other the young apostle
John (o αγιος Ιωανης) (fig.9).
In the higher zone of the eastern wall is the composition of the Annunciation. On one side of the conch is Archangel Gabriel, who with his outstretched
right hand blesses the Mother of God, dressed in a long divitison and a lorros
crossed upon the chest with a short scepter in the other hand. In front of the archangel in the window of one of the buildings is the prophet and king David with a

Th. Popa, Piktorët shqiptarë, Tiranë 1961, 63-68, Foto 44-49.
The Museum of Albanian Medieval Art (Korça), Tiranë 1987, fig. 28; Trésor d'art albanais icônes byzantines et post-byzantines du XIIe au XIXe siècle, Nice 1993, 82-84; Icons from
the orthodox communities of Albania,132-133.
10
11
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crown on his head and an open scroll in one hand, pointing to the Mother of God
with the other (fig.10).
On the south side of the conch the Virgin is painted seated on a low throne
with a pillow, in a long omoforion gesturing towards the archangel with one hand.
In front of her, in the window opening of the tower is the prophet Solomon with
a crown on his head, with an open scroll in one hand, and pointing to the Mother
of God with the other (fig.11).
On parts of the northern wall of the prosthesis remains are visible of the
composition of the Vision of St. Peter of Alexandria, and west of him a figure of
a saint in patrician clothes, most probably a martyr (fig.12).
Today,all that is visible of the former composition of the vision of St. Peter
of Alexandria is a part of the figure of the Alexandrian bishop, his liturgical garment, the stichar, the epitrachilion, and the phelon, as well as his hand pointing to
little Christ standing on the Holy Throne. According to the tradition of painting
this composition, Christ is depicted in a short, partially torn chiton pointing to the
bishop of Alexandria with one hand. Between him and St. Peter of Alexandria one
can still read the remaining inscription of their dialogue: ΤΗΣ$ ΤΟΝ ΧΙΤΟΝΑC
SWTER ΔΙΕΙΛΕ. (Who has torn of your shirt Christ, Arius unreasonable!) (fig.13).
Behind St. Peter of Alexandria is the young martyr dressed in a long chiton,
a short tunic and a red cloak - a sheath. His right hand is raised high and probably
holds a martyr's cross (fig.14).
The iconographic scheme is typical of the altar spaces of the Christian
churches with the Mother of God and Christ in the conch of the apse, the liturgical
service of the archbishops, the Holy fathers - liturgists, and the composition of
the Annunciation in the higher zone.
In the prothesis in the niche is the representation of the dead Christ in the
grave, a composition which appeared for the first time in the middle of the 14th
century12 and would very often be painted in post-Byzantine art,13 as well as the
On the earliest representations in byzantine art from the middle of the XII and XIII
century Cf. G. Millet, Recherches sur l' iconographie de l' évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, Paris 1960, 483-488, fig. 517-521; И.М. Ђорђевић, Две занимљиве претставе мртвог
Христа у српском зидном сликарству средњег века, ЗРВИ 37, Београд 1998, 185-195.
13
About painting this image in the post-byzantine art, Cf. С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557-1614, Нови Сад 1965, 100-101; С. Пејић, Манастир Пустиња, Београд 2002, 124-125, 137-138, сл. 90; Н. Митревски, Споменици на
фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, Прилеп 2003, 80, сл. 15, 24, 50; In
the art of the late middle ages, XVIII and XIX century in the work of the zografs from Korča
and certain workshops on Mt. Athos, zografs from Karpezovo, Γ.ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ
ΟΡΟΣ (1752-1783), ΑΘΗΝΑ 2003, 119-120, 79-80, εικ. 16-17; Μ.Ν. ΜΠΟΝΟΒΑΣ, ΟΨΙΜΗ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠEΝΗΣΙΩΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ (1773-1890 ), θεσσαλονίκη 2009, 119-120, εικ. 47-49.
12
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art of the late Middle Ages, as well as the Vision of St. Peter of Alexandria, also
often painted in medieval art.14 The entire fresco painting in the altar space of this
chapel is in the spirit of that medieval Orthodox tradition.
We especially emphasize the iconography of the Annunciation, with the
advent of the two prophets David and Solomon, and the representation of the
archangel portrayed in divitision and in loros, in the spirit of Byzantine art.15
Everything points to the fact that the painter was perfectly familiar with old
medieval art, as well as with the medieval monuments in the cultural and artistic
circle of Ohrid, Prespa and Korča.16
The old traditions and the connection between Mosсhopolis and the surrounding nearby settlements with the monastery of St. Nahum will contribute to
the great veneration of this saint and the prevalence of his cult in this region. This
is best confirmed by the great number of his portraits and with the two chapels
dedicated to St. Nahum, the one we have talked about so far in Shipiska and the
older chapel on the south side of the church of the HolyArchangels in Moschopolis (1720-1725).17 Unfortunately, the chapel on the south side of the church of
the Holy Archangels is almost completely demolished today, but until twenty
years ago the portrait of the patron of the chapel of St. Nahum of Ohrid was still
visible on the eastern wall of the chapel.18
As far as the church in Shipiska and the chapel of St. Nahum are concerned,
we would only add that in the altar space of the main catholicon of the church of
St. George maybe one of the most beautiful portraits of St. Nahum in the art of
Ц. Грозданов, Визијата на св. Петар Александриски во живописот на Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид, ГЗФФ 34 (1982), 115-122, (= idem, Студии
за Охридскиот живопис, Скопје 1990, 102-107); S. Kukiaris, The depiction of theVision of
Saint Peter of Alexandria in the sanctuary of Byzantine churches, Зограф 35 (2011), 64-65, 69; S.
Cvetkovski, The Vision of Saint Peter of Alexandria from the Church of St. Archangels in Prilep.
Iconographical research, Зограф 36 (2012), 83-87; Г. Суботић, Охридската сликарска школа
од XV век, Охрид 1980, 58, 69, 73, 169; С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке
патријаршије 1557-1614, 66; Γ.ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, op. cit., 80-81, εικ. 18-21; Μ.Ν. ΜΠΟΝΟΒΑΣ,
op. cit., 121.
15
On this depictions in the medieval art, G. Millet, op. cit., 74, figs. 15, 84, fig. 33; Б.
Тодић, Старо Нагоричино, Београд 1993, 97-100.
16
About the painted program of the altar area in the small one-nave churches and chapels,
extensively, Ц. Грозданов, Охридско зидно сликарство од XIV век, Охрид 1980, 39-42; В.Ј.
Ђурић, У сенци фирентинске уније: црква Св. Госпође у Мржепу (Бока Которска), ЗРВИ 35,
Београд 1996, 27-29; И.М. Ђорђевић, М. Марковић, “Маркова црква“ над реком Бабуном
у близини Велеса, Зограф 27 (1998-1999), 142-147; С. Цветковски, Црквата Св. Ѓоргија во
Матејче, Зборник средновековна уметност 5 (2006), 97-102.
17
R. Lozanova, Images of Slavic saints in Moschopolis and Vithkuqi /Albania/, 184-185;
Eadem, Образите на св. Наум в цъковната живопис на територията на Албания, Свети
Наум Охридски – живот и дело, 250, сл. 2
18
Ibid, 255, сл. 2; В. Поповска-Коробар, Иконописoт во Охрид во XVIII век, Скопје
2005, 155, сл. 17.
14
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the 18th century is painted. In addition, it is the only painted portrait of this saintmonk so far, painted in the altar area.19
Our scientific contribution is another addition to the study of the art created in Moschopolis and the surrounding settlements under the strong influence
of the traditions of the Ohrid Archbishopric, and especially the monastery of St.
Nahum,which was undoubtedly the most significant cult place within the diocese
of the Ohrid Archbishopric in this period.

Г. Ангеличин-Жура, Новооткриени ликови на охридските светители Климент и
Наум, Прилози од историјата на уметноста во Охридската диецеза, Охрид 2010, 43-44, сл.
8-9; С. Цветковски, Новооткриени портрети на св. Наум во живописот на Охридската
архиепископија од XVIII и XIX век, Зборник на трудови, 1100 години од упокојувањето на
свети Наум Охридски, Охрид 2011, 198-199, сл. 2.
19
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Цве�ан Гроз�анов, Сашо Цве�ковски

ПАРАКЛИСОТ НА СВ. НАУМ
ВО ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ ВО ШИПИСКА
Резиме
Меѓу спомениците на Корчанско-москополскиот уметнички круг, од
времето на доцниот XVII и XVIII век, посебно место зазема црквата Свети
Ѓорѓи во селото Шиписка во близина на Москополе. Шиписка уште во втората половина на XVII се издига во една развиена и богата населба уште пред
големиот економски и културен подем на Москополе. На неколкуте графики
со претстави на Москополе од средината на XVIII век Шиписка секогаш се
прикажува како урбана населба со повеќе цркви.
Денес Шиписка е мало село со десетина куќи, а од некогашните цркви
останата е црквата Свети Ѓорѓи, која е сосема непознат споменик на поствизантиската уметност. Црквата претставува сложена архитектонска целина со
развиен олтар, простран наос, параклис од јужната страна и голем отворен
трем во облик на егзонартекс на западната страна.
Фреско-живописот во католиконот е целосно зачуван и според стилските карактеристики, како и според програмско-иконографските особености, му припаѓа на времето од крајот на XVII век. Неколку децении подоцна од јужната страна на црквата Св. Ѓорѓи бил доѕидан параклис посветен
на свети Наум Охридски. Во параклисот има остатоци на фреско-живопис
кои им припаѓаат на две хронолошки фази. На постарата ѝ припаѓаат трите
фигури на северниот ѕид, а на поновата остатоците од фреско-живописот
во олтарниот простор.
На северниот ѕид од наосот на параклисот се прикажани св. Марена
како го удира ѓаволот, св. Наум и св. Стилијан со завиено бебе во раката.
Свети Наум е претставен како патрон кому му е посветен параклисот, неговиот лик ги поседува сите типолошки и иконографски карактеристики,
кратка црна коса, долга црна брада, со игуменска патерица во едната рака
и отворен свиток во другата. Неговата популарност и големото почитување
се должи на близината на манастирот Свети Наум на брегот на Охридското
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Езеро, каде што најголемите донатори во XVIII и XIX век се приложниците од Москополе. Неговите претстави се бројни во црквите во Москополе,
Виткуќи и Корча. Во олтарот на црквата Св. Ѓорѓи во Шиписка е насликана
уште една претстава на св. Наум, веројатно еден од најубавите и највпечатливи негови портрети.
Култот на св. Марена, маченик од градот Писидија во Мала Азија, во
традицијата на Охридската архиепископија е присутен уште од средината на XII век. Во доцниот среден век нејзиниот култ се шири од манастирот во Лнга, над Поградец ,во непосредна близина на манастирот Свети
Наум. Блискоста на двата манастири и легендата за исцелителната моќ на
св. Марена, секако, придонеле за нивните заеднички претстави во ѕидното
сликарство од XVIII и XIX век.
Култот на св. Стилиан има голем подем во времето на доцниот среден
век во диецезата на Охридската архиепископија.Овој светец од малоазиска
Пафлагонија, кој ќе пострада со средината на VIII век, во времето на доцниот
среден век ќе биде почитуван како заштитник на семејството, на бездетните
родители, но пред сè, како заштитник на малите и болни деца. Чудотворноста што му се припишува го приближува до св.Наум и св.Марена.
Трите фигури се насликани во духот на уметничките и стилски движења од првите децении на XVIII век. Типологијата на ликовите е многу блиска до стилските особености на Давид од Селеница и до зографите
блиски на неговото стилско сфаќање. Ние само би истакнале дека Давид од
Селеница со своите помошници во 1725 го изведува фреско-живописот во
црквата Свети Никола во Москополе и можно е за време на тие активности
некој од неговата работилница да насликал фрески од постариот слој на
јужниот ѕид од наосот на параклисот на свети Наум во Шиписка.
Од некогашната сликана програма на капелата, денес се останати само
делови од фреско-живописот во олтарната апсида и источниот и јужниот
ѕид од олтарниот простор.
Во конхата на апсидата е допојасната претстава на Богородица во мафорион, со двете раце кренати кон небото и со Христос Емануил на градите,
кој во едната рака носи затворен свиток, а со другата рака благословува. Во
долната зона на олтарната апсида, под претставта на Богородица и Христос,
е композицијата на литургиската служба на архијереите. На јужната страна
е св. Јован Златоуст со отворен свиток во рацете свртен кон средината на
апсидата, каде што, најверојатно, бил претставен Христос Агнец, односно
Хетимасијата. Од другата страна е св. Василиј Велики, кој исто така носи
отворен свиток со испишан текст.
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На јужната страна од источниот ѕид на олтарот претставени се двајца
архијереи со отворени литургиски свитоци во рацете. Нивните сигнатури не
се зачувани, но според типологијата на ликовите најверојатно првиот од нив
е св. Григориј Велики или Атанасиј Александриски, а вториот е св. Никола.
Во нишата на протезисот е страдалниот Христос, допојасно насликан
Голготскиот крст во отворениот гроб, а до него се копјето и сунѓерот. Покрај
него од една страна е Богородица, а од друга младиот апостол Јован.
Во повисоката зона над апсидата на источниот ѕид е композицијата
Благовештение. На северниот ѕид од протезисот се видливи остатоци од
композицијата на Визијата на свети Петар Александриски и фигура на
неидентификуван светец во патрициска одежда, маченик со крст во рацете.
Преостанатиот фреско-живопис во олтарнот простор на параклисот
содржи вообичаена програма и само композиијата на Благовештението
се одликува иконографски со посложена схема со вклучување на двајцата
пророци Давид и Соломон, како и иконографијата на архангелот Гаврил во
свечен дивитисион и лорос, во духот на постарата византиската уметност.
Ова говори дека зографот ги познавал старите средновековни иконографски
предлошки како дел на уметничките традиции на преспанско-корчанските
и на костурските зографски работилници. Во поглед на стилот, зографот се
открива како претставник на современите стилски движења од крајот на
XVIII век.
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Fig. 1. Scenery of Shipiska, graphic icon

Fig. 2. Architectural basis of the church in Shipiska
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Fig. 2a. Architectural basis of the church in Shipiska

Fig. 3. St. Stilian, st. Nahum and st. Marena, northern wall of the nave of the chapel of St. Nahum

Fig. 4. St. Nahum of Ohrid, detail – chapel of St. Nahum

Fig. 5. St. Stilian, detail – chapel of St. Nahum

Fig. 6. Mother of God with Christ, apse – chapel of St. Nahum, Šipiska
Fig. 7. St. John Chrisostomos, st. Basil the Great, apse- chapel of St. Nahum, Šipiska

Fig. 6a. Mother of God with Christ, apse – chapel of St. Nahum, Šipiska, detail

Fig. 7a. St. John Chrisostomos, st. Basil the Great, apse- chapel of St. Nahum, Šipiska, detail

Fig. 8. Two unidentified archbishops, altar area of the chapel of St. Nahum, Shipiska

Fig. 9. Niche, proteases- Christ and archangels

Fig. 10. The Annunciation, archangel Gabriel, eastern wall-chapel of St. Nahum, Shipiska

Fig. 11. The Annunciation, Mother of God, eastern wall, chapel of St. Nahum, Shipiska

Fig. 12. The Vision of st. Peter of Alexandria, unknown martyr, northern wall of the proteases,

Fig. 13. The Vision of st. peter of Alexandria, detail

Fig. 14. An unidentified martyr, detail
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ON A LESSER KNOWN ICON BY THE BROTHERS
GEORGE AND JOHN TZETIRIS FROM GRABOVO
FROM 1791, DEPICTING THE SEVEN SLAVIC SAINTS
ST. NAHUM AND ST. JOHN VLADIMIR
Abstract
The icon from the church of the Virgin in Elbasan is painted by the zografs John and George
Tsetiris from Grabovo in 1791, which is written in the donors’ inscription. Particularly are
studied so far unknown depictions (images) of the Seven Slavic saints, st. Nahum of Ohrid
and st. John Vladimir. The icon is painted in 1791, and represents the earlier mutual work
of the brothers- zografs George and John Tsetiris from Grabovo.
Key words: icon, Slavic saints, Seven Slavic saints, st. Nahum, st. John Vladimir, brothers
zografs George and John Tsetiris from Grabovo

Апстракт
Иконата од црквата на Богородица во Елбасан е насликана од зографите Георги и
Јован Четири од Грабово во 1791 г., како што е запишано во ктиторскиот натпис.
Посебно се проучуваат досега непознатите насликани претстави на словенските светци Седмочислениците, св. Наум Охридски и св. Јован Владимир. Иконата
насликана во 1791 г. и е најраното зедничко дело на браќата зографи Георги и Јован
Четири од Грабово.
Клучни зборови: икона, словенски светци, Седмочисленици, св. Наум, св. Јован Владимир, браќа зографи Георги и Јован Четири од Грабово

he church of the Dormition of the Virgin in Elbasan, a cathedral church built
at the beginning of the 19th century1 owns a significant collection of icons
from the 18th and 19th century. Well-known are the icons of Michael Anagnoston
from Samarina and his son Dimitar, who in 1828 painted many icons for the
iconostasis throne, festive icons and icons of the apostles2 as well as the icons by

T

1
The donors’ inscription from the eastern façade was published by Th. Popa, Mbishkrime
të kishavetë shqipërisë, Tiranë 1998, 69-71, No. 52-54
2
The icons from the church are partially published in a few catalogues: Trésors d'art
albanais, Icônes byzantines et post-byzantines du XIIe au XIXe siècle, Nice – Musée National
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Nikola Mihailov, the younger son of Mihail Zograf, dated 1849.3 The icons that
Dičo Zograf painted a few years later in 1855 have been published.4 The icons
by Michael and Dimitar were transferred to the Museum in Tirana where older
icons from the same church are kept as well.
The few icons from the 18th century attract special attention, chief amongst
them, in terms of theme and iconography, the icon with depictions of more than
thirty saints and several compositions. This icon was first published fifteen years
ago5, but has not so far attracted special interest in the scientific community researching the late Middle Ages, the 18th and 19th century (fig. 1).
The author of the catalogue in which the icon was first published, aside of
the basic cataloguing data does not give any identification of the presented saints
and compositions, and also does not state the year of its origin nor the names
of the zografs who painted it.6 Thematically the icon belongs to one particular
iconographic type, not very often present in late-Byzantine art, and not even later
in the icon-writing from the late Middle Ages.
The icon also attracts attention by the choice of the images of the saints
depicted, whose cults are celebrated and respected by the Ohrid Archbishopric,
the Seven Slavic Saints, st. Nahum of Ohrid and st. John Vladimir.
According to the preserved inscription the icon was painted in 1791, by the
hand of brothers George and John : …..1791 χείρ γεωργη καί Ιῶ αυθοδελφον.
Conceptually the icon is divided into four horizontal zones in which over
thirty images of saints, prophets, martyrs, apostles, holy warriors, monks, stylites,
archbishops and melods (poets) are depicted.7 In the first zone, top to bottom, are
Message Biblique Marc Chagall 1993, 113-119; K. Naslazi, Influenca e shkollë ikonografike të
Korçë stëdisatë piktorëtë shek XIX Mihal dhe Dhimitër Anagnosti, Monumentet 2, Tirane 2002,
170-173; Ikonen sus Albanien, Sakrale Kunst des 14. Bis19. Jahrhunderts, Staatliches Museum
für Volkerkunde München 2001, cat. n° 35-38. For more on these icons, see: Cf. Ј. Тричковска,
Хронологија на раните дела на зографот Михаил (Анагност) од Самарина, Patrimonium
mk. 7-8. (2010), 414-415; A Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Musum Historik kombëtar,
Studime Muzeologjike Nr. 5, Tiranë 2015, 52-58, Fig. 2-8.
3
Th. Popa, Mbishkrime të kishave të shqipërisë, 71-72, No. 58
4
С. Цветковски, Новооткриени икони на Дичо Зограф од црквите во Елбасан, Албанија, И. Тодев, Д. Ѓоргиев (ур.) Процеси на модернизација на Балканот под Османлиска
власт во 19. ѝ почеток на 20. век, София – Скопје 2017, 327-334, (сл. 1-6).
5
IKONA SHQIPTARE shek. XIII-XIX. Koleksionii Galerise Kombëtaretë Arteva Tiranë,
Tiranë 2000, 66-69, (tekstet: Y. Drishti).
6
Ibid, 68.
7
In the first, highest zone are painted: αγιος Δημητρ, ὁαγιος Θρυ..., ὁ αγιος ΚΟCΜΑ, ὁ
αγιος ΔΑΜΗΑΝ, ὁ αγιος ΜΗΝΑC, ὁ αγιος ΦΙΛΗΠΟC, in the second zone, ΟΙ ΕΠΤΑΡΙΘΜΗ,
ὁ αγιος ΑΛΥΠΙΟς, ὁ αγιος ΑΝΔΡΕ, ὁ αγιος ΒΑΡΒΑΡΑ, ὁ αγιος ΙΩ ὁ δαμασκηνος , ὁ αγιος
CΑΒΒΑς, ὁ αγιος ΝΙΚΟΛΑς, ὁ αγιος CΠΙΡΙΔΟΝ. In the third zone, ὁ αγιος ΝΑ$Μ , ὁ αγιος
CΤΕΦΑΝΟς , ὁ αγιος ΑΝΤΩΝΙΟς , ὁ αγιος ΑΘΑΝΑΣΙΟς , ὁ αγιος ΕΥΤΙΜΙΟς , ὁ αγιος Ιω ὁ
xριστομος , ὁ αγιος ΒΑCΙΛΙΟς , ὁ αγιος ΓΡΗΓWΡΙΟς , ὁ αγιος ΓΕWΡΓΙΟς , and in the lowest
zone, ὁ αγιος ΜΑΡΚΟς , ὁ αγιος Ιω Θεολογος , ὁ αγιος Ιω ὁ βλαδημιρος , ὁ αγιος M ΜΑΡΤΥΡΕς
, ὁ αγιος Κονσταντινος, ὁ αγιος ΠΕΤΡΟC , ὁ αγιος ΠΑΥΛΟC.
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depicted st. Demetrius, st. Tryphon, st. Cosmas and st. Damian, the Assembly of
the Archangels, st. Menas the apostle Philip, … st. Mercurios. In the second zone
from left to right the Seven Slavic Saints, st. Aliphios stylite, st. Nicholas and st.
Spyridon. In the third zone from left to right, st. Nahum, Archdeacon Stephen,
st. Antony, st. Athanasius, st. Ephtimius, st. John Chrysostom, st. Basil the Great,
st. Gregory the Theologian. In the lowest, fourth zone, st. Mark the Evangelist,
st. John the Evangelist, st. John Vladimir, the Martyrdom of the Forty Martyrs
of Sebaste, st. Constantine, st. Peter and Paul.
We direct our scientific interest at the composition of the Seven Slavic
Saints as well as the portraits of st. Nahum and st. John Vladimir, so far unnoticed
and therefore unknown to academia.
Of special significance is the composition of the Seven Slavic Saints painted
in the second zone next to the left margin of the icon (fig.2). The composition is
signed Ο ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑΡΙΘΜΗ and impressively dominated at the centre by the
three figures in archbishops’ robes that carry in front of them the model of the
church in the form of a basilica, and the rest of the saints’ figures in the group
are simply adorned with halos. It is interesting that the central saintly figure has
a black monk cover-cap on his head in the shape of a pana and Episcopal phelon,
while the two flanking archbishops’ figures are in sakos and both in the style of
older archbishops, with long white beards. Their depictions are not signed, and
because of that the identification is uncertain, especially correlated to the central
archbishops’ figure with the monastic cap on his head. The depiction of the Seven
Slavic Saints with the model of the church on the icon belongs to the so-called
centric type, predominant in the art of the 18th century in the diocese of the Ohrid
Archbishopric.8
Judging from the oldest composition known so far of the Seven Slavic
Saints from the church of St. Nicholas in Drača from 1835, this mutual presentation of the Seven Slavic saints was already iconographically shaped at the
beginning of the 18th century by the Zografs from the artistic circle of Ohrid and
Moschopolis.9 Over the ensuing decades, around the middle and second half of the
8
C. Grozdanov, La composition des Sept Saints Slaves (Седмочисленици, ΕΠΤΑΡΙΘΜΟΙ)
dans la peinture del'Archevêché d'Ohrid, Климент Охридски - живот и дело, Кирило-Методиевски студии, кн. 13, София 2000, 32-41; On the compositions of the seven Slavic Saints from
the end of the 18th and the beginning of the 19th century in Albania in the areas around Berat,
which at the time fell under the church jurisdiction of the Ohrid Archbishopric, Cf. Р. Русева,
Нови данни за изобразителния култ към светите Седмочисленици през XVIII-XIX век на
територията на съвремена Албания, Проблеми на изкуството 4, София 2012, 20-27; А. Серафимова, Прилог кон проучувањата на ликовноста на светите Седмочисленици, Св. Климент Охридски-инспирација во ликовното творештво, седма научна средба, Национална и
универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” Скопје, Скопје 2013, 28-33, сл. 6-10.
9
Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX- XVIII век, Скопје
1983, 119-121, сл. 35-36; Д. Милосављевић, Драча, цртежи фресака, Нови Сад 1993, 32.
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18th century, this iconographic type of the Seven Slavic Saints would be particularly adopted and painted by the brothers Constantine and Athanas Zograf from
Korça, who painted the earliest depiction in 1744 at the monastery of Ardenica
and then in 1764 at the monastery of the Holy Apostles at Vitkuqui, and later still
in 1782 at the church in Ljubovsk, this latter composition painted by Atanas with
his son Terpo Zograf.10 Terpo himself in 1806 painted the composition of the Seven Slavic Saints at the monastery of St. Nahum.11 Also known is the presentation
of the Seven Slavic Saints from 1773 on the icon that at the time belonged to the
church of the Virgin “Zoodochos Pege” in Korça.12
At the end of the 18th century the zografs from the Tzetiris family from
Grabovo introduce the composition of the Seven Slavic Saints in the thematic
opus of their painted works, painting it at the church in Vanai (1795), Kozare
(1806), and in the areas of Muzakija as well as in Berat in 1812.13
In many of the presentations from the 18th century st. Methodius as an archpriest occupies the central place of the composition, which has a historical base,
as Methodius was episcope of Moravia. In exceptional cases st. Nahum takes
the place of Methodius as a monk, as for example on the already mentioned icon
from 1773 from the museum in Korça, which is without a doubt due to a strong
cult and the status of the monastery in the 18th century. This exact change in the
thematic and conceptual core of the composition opens the possibility for painting
other persons from the group of the Seven Slavic Saints as a central figure at the
middle of the composition, which allows us to presume that the person represented
at the heart of the composition on the icon from Elbasan is probably st. Cyril i.e.
Constantine who before he died in Rome became a monk and adopted the name
Cyril. If this assumption of ours proves correct after further research, then we
can observe one new redaction of this composition in which the central place is
given to Constantine/Cyril.14
10
D.M. Peyfuss, Die Druckerei von Moshopolis 1731-1769, Wien 1989, 169, 175, 177,
179; Р. Русева, Свети Йоан Кукузел и композицията на Светите Седмочисленици в манастира Арденица, Зборник, 1100 години от Успението на св. Наум Охридски, Охрид 2011,
175-187; Eadem, Нови данни за изобразителния култ към светите Седмочисленици през
XVIII-XIX век на територията на съвремена Албания, 20-21.
11
Ц. Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX- XVIII век, 120-122,
сл. 37; Ibid, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 130-131, сл. 123, црт. 125.
12
Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 164, 169, сл. 159; T.V. Caca, Some Data about
the Activity of Kostandin and Athanas Zografi from Korça and Characteristics of their Art in the
18th century, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, Στημνήμητου Μανόλη Χατζηδάκη, ΑΘΗΝΑ 2002, 204-205, fig. 1; A. Tourta (ed.), Icons from the Orthodox Communities
of Albania, Thessaloniki 2006, 154-156, (E. Drakopoulou).
13
Р. Русева, Нови данни за изобразителния култ към св. Седмочисленици, 20-28.
14
At the church of St. Nicholas at Vanai in 1795, st. Clement holding the model of the
church was painted as a central figure among the Seven Slavic Saints, and flanking him are st.
Cyril and st. Methodius. In the same composition, instead of Savvas, the Zograf brothers Georgi
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Directly below the presentation of the Seven Slavic Saints st. Nahum (Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΑ$M) is painted, with recourse to his customary iconography: monk
in a mantle, with analaf and a robe, holding the abbot’s staff in his left hand and
blessing with his right hand, as well as the typology of his face, short black hair
and long beard that tapers at the end (fig. 2). The portraits of st. Nahum in the art
of the 18th-19th century are numerous and his cult emanatds great spiritual strength
from his monastery on the coast of Lake Ohrid.15 How penetrating his cult was
during this period is demonstrated by his painted portraits at the churches of the
Ohrid Archbishopric from Ohrid, Prespa, Pelagonia and Demir Hisar to Korça,
Moschopolis,Vitkuqui, Elbasan, Kastoria, Sjatista and Holy Mt. Athos,16 and even
wider, north from Sava and Danube in Hungary to Budim and Vienna, in fact
everywhere where immigrants from the areas of the Ohrid Archbishopric who
carried the cults of the saints they particularly venerated would settle.17 In this
period the monastery St. Nahum was the most highly respected cult place across
the wide expanse of the orthodox world. His image is emblematic for all of the
issues of the Moskopolitan printing-shop where the hagiographies of the Slavic
saints were printed.18
On the icon among the ecumenical saints st. John Vladimir is painted at the
lowest zone with recourse to his customary iconography of a ruler martyr with
a crown on his head, divitision, loros cape, holding his severed head in his left
hand and a cross and palm branch in his right hand (fig. 3).
He is painted next to the composition of the Suffering of the forty martyrs
of Sebasta on the frozen lake, which actually occupies the central position of this
lower zone, and as a counterpart to the first Christian emperor Constantine the
and Jovan Četiri from Grabovo painted st. Modest (Р. Русева, Нови данни за изобразителния
култ към св. Седмочисленици, 23-24).
15
Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, passim.
16
Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 163-172; Р. Лозанова, Образите на св. Наум
в църковната живопис на територията на Албания, Свети Наум Охридски-живот и дело,
Скопје 2006, 249-255; К. Нихоритис, Охридските просветители Климент и Наум в гръцката традиција(нови дани), Свети Наум Охридски – живот и дело, 99-105; С. Цветковски,
Портретот на Св. Наум Охридски на иконата Сите свети од музејот во Корча, КН 32-33
(2006-2007), Скопје 2007, 101-105, сл. 1-4; Idem, Портретите на св. Наум во живопиот
на Охридската архиепископија од XVIII и XIX век, 1100 години од упокојувањето на свети
Наум Охридски, Зборник на трудови, Охрид 2011, 195-216; Н. Митревски, Портретите на
свeти Наум во фрескоживописот од XIX век на Пелагонија, 1100 години од упокојувањето
на свети Наум Охридски, Зборник на трудови, 233-248; Р. Палигора, Претставите на св.
Наум Охридски во живописот од втората половина на XIX век во Преспанскиот регион,
1100 години од упокојувањето на свети Наум Охридски, 249-278.
17
Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 173-181; Г. Келић, Портрет светог Наума из
цркве Ваведења Богородице манастира Троноше, 1100 години од упокојувањето на свети
Наум Охридски, Зборник на трудови, 217-232; M. Nagy, Ohridi szent Naum, Magyarországi
kultusza, Balassi Kiado 2012, passim.
18
D.M. Peyfuss, Die Druckereivon Moshopolis 1731-1769, 167-179.
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Great. It is completely understandable that st. John Vladimir is painted on the
icon from Elbasan as well, as his cult was nurtured and venerated at his monastery
in nearby Elbasan. His relics were transferred by Karlo Topia from Durres in
1383 and were laid to rest in the renewed monastery dedicated to precisely st.
John Vladimir.19 In the late Middle Ages his cult spread from this monastery and
under the protection of the Ohrid Archbishopric not only throughout the diocese
of the archbishopric (under whose jurisdiction it fell) but further, via Albania to
Thessaly and Metheora, Holy Mt. Athos and north to Budim and Vienna.20 The
painted image of st. John Vladimir on the icon from Elbasan is exquisite and
stands out from the rest by its symbolism and conceptual connection to the image
of st. Constantine the Great. In his hagiography st. John Vladimir is called the
second Constantine. These conceptual reminiscences in the arts get appropriate
symbolism and iconographic interpretation of one ruler’s ideology especially
important for the medieval orthodox rulers. The prince of Duklja Vladimir is
identified by the hagiographer with the emperor Constantine, John Vladimir is the
new, second Constantine. His virtues as a Christian and ruler are equal to those of
Constantine the Great.21 This thematic and iconographic concept is particularly
present in the painted ensembles at the churches of St. Nicholas in Vanai from
1795, as well as the one at the church of the Annunciation in Kozare from 1806,
where, using the text of the hagiography from his Acolutia, st. John Vladimir
is painted and in a symbolic sense is identified with the first Christian emperor
Constantine and the holy warrior Eustatius Placida.22
According to the preserved inscription, the icon from Elbasan was painted
by the hands of the brothers George and John: 1791 χείρ γεωργη καί Ιῶ αυθοδελφον. Undoubtedly this refers to the brothers Zograf from the Tzetiris family from
Grabovo. We are led to this conclusion first and foremost by the autographs on the
mutually signed works of George and John Tzetiris, icons and fresco ensembles,
which, in comparison with the inscription on the icon from Elbasan appear to be
completely identical.
С. Цветковски, Ктиторскиот портрет на Карло Топијаоджитијната икона на
св. Јован Владимир од манастиорот Арденица, MONUMENTA 1, Скопје 2016, 217-232;
Idem, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX vjeka, Dukljanski
knez Vladimir, Podgorica 2016, 152-158; Портрети на св. Јован Владимир во уметноста
на Балканот од XVII до XX век, Скопје 2016, 13-19.
20
S. Cvetkovski, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana od XVII do XX
vjeka, S. Perović (ur.) Dukljanski knez Vladimir, Podgorica 2016, 159-251; Idem, Портрети
на св. Јован Владимир од XVII до XX век во уметноста на Балканот, Скопје 2016, passim.
21
S. Cvetkovski, Sveti Jovan Vladimir–“ Novi Konstantin i novi Evstatij Plakida “, Đorđe
Borozan (ur.) Zbornik radova sa naučne konferencije 1000 – godisnjica Svetog Jovana Vladimira,
21. Oktobar 2016 godine, CANU, Podgorica 2017, 113-134, sl. 1-8.
22
S. Cvetkovski, Portreti Svetog Jovana Vladimira u umjetnosti Balkana XVII-XX veka,
169-177; Idem, Sveti JovanVladimir–“Novi Konstantin i novi Evstatij Plakida“, 116-118, sl. 2-5.
19
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We encounter their mutual signed works in the last decades of the 18th
century. In 1792 the brothers George and John Tzetiris signed the icon of
Christ from the iconostas of the church St. Vlasios at Valona. (Χεῖρ γεωργήου
κ(αι)΄Ιωάννου των αυταδέλφων ἐκ τῆς κομοπόλλις γράμπωβας 1792: μαρτίου
25).23 In 1795, the brothers Zograf identically signed their names at the church
of St. Nicholas at Vanai (είστορία Γιωργίου κ(αὶ) ΄Ιω(άννου) τῶν αὐταδέλφων ἐκ
χόρας Γράμποβα)24 above the western entrance portal, as well as (΄Ηστορίθη ὁ
ναός οὖτος διὰ χειρὸς Γεωργίουκ(αὶ) ΄Ιω(άννου) τῶν αὐταδέλφων 1795 δεκεμβ(ρ)
ίου. 15 ἐκ χόρας γ ράμποβα) over the southern portal.25
Two years later, in 1797, at the church of St. Athanasius at Karavasta,
Muzakia, the brothers Zograf of Grabovo signed: διὰ χειρὸς Γεωργίου καὶ ΄Ιωάννου τὸν αὐταδέλφων ἐκ πολιτίας Γράμποβας.26
But then in 1798 on the throne icon of Christ from the iconostasis of
the church of St. George in Fier (1798. Φεβρουαριου 15. διὰ χειρός τοῦ ΄Ιωάννου Τζετίρ ἐκ πολιτείας Γράμποβας) as well as on the donor’s inscription
for the month of October at the church of the Virgin in Bishketen (ὀκτωβρίω : 20: Διὰχειρὸς ΄Ιω(άννου) Τζετίρι ἐκ της πολιτείας Γράμποβας), only
the name of the younger brother John Tzetiris from Grabovo is recorded.27
In 1801 John Tzetiris from Grabovo with his nephew Nikola paints the church
of St. Theodor in Kadipasha and the church of St. George in Struma (΄Ιω(άννου)
Τζετίρι καί ἀνιψιὸς αὐτοῦ Νικόλαος ἐκ πολιτείας Γράμποβας).28 Nikola, who is
mentioned in the inscription as a nephew to Jovan, is the son of his older brother
George Tzetiris.
The later chronology of the signed works of the Zograf Jovan can be traced
via the church of St. Nicholas in Toshkez, Muzakia, from 1803, and the church of
the Annunciation at the village Kozare, Berat from 1806, where is signed “by my
hand by John Tzetiris and his son Naum” (διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ΄Ιωάννου Τζετήρι
κ(αί) Ναοὺμ εἱιου αὺτοῦ).29 John Tzetiris autographed together with his son Naum
in 1811, when painting the church of St. Nicholas in Toshkez, in Muzakia.30
Th. Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Tiranë 1961, 105; Idem, Mbishkrime të kishave
të shqipërisë, 112, No. 167; A. Tóurta (ed.), Icons from the orthodox Communities of Albania,
Thessaloniki 2006, 190-191, No. 66, (E. Drakopoulu).
24
Th. Popa, Mbishkrime të kishavetë shqipërisë, 105-106, No. 144.
25
Ibid, 112, No. 169.
26
Ibid, 113, No. 170.
27
Idem, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 106; Idem, Mbishkrimetë kishave në shqipëri, 114,
No. 172, 174; Icons from the orthodox Communities of Albania, 186-187, No. 64.
28
Th. Popa, Mbishkrime të kishavetë shqipërisë, 115, No. 176, 177.
29
Ibid, 117, No. 182.
30
Ibid, 120-121, No. 194.
23
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In 1812, John Tzetiris painted the throne icons at the church of the Virgin
in Berat and autographed the icon of st. Spyridon (χεῖρ ΄Ιωάννου Τζετήρη),31
and the last signed work is the icon of Christ from the church of St. Demetrius in
Mazanj, Muzakia which he painted with his son Naum in 1813 (διὰ χειρὸς ἐμοῦ
ἀμαρτολοῦ ΄Ιωάννου Τζετήρι κ(αί) Ναοὺμ ιυου αὺτοῦ ἐκ πολιτείας Γράμποβας).32
Theofan Popa considers the Zograf John Tzetiris the best Zograf of the Tzetiris
family, and deems his opus the most generous and most important.33
The icon from Elbasan is precisely dated to 1791, and in the chronology of
the mutually signed works of the brothers John and George Tzetiris from Grabovo
it stands out as their earliest mutually signed work. At the same time, from their
autographs/signatures it is clearly visible that while the brothers worked together
between 1791-1798, the name of George was written first and then the name of
John Tzetiris. This to some extent shows that George Tzetiris was the elder of
the brothers, perhaps already advanced in age, and soon afterwards, in 1797/98,
he died.
Albanian researcher Theofan Popa indicates an inscription from 1775,
from the icon of Christ at the church of St. Demetrius in Mažerej, Muzakia,
which is signed Zograf George Prend Tzetirios from Grabovo, and considers
it to be an autograph of George Tzetiris, the elder of the two Tzetiris brothers
from Grabovo.34 This would mean that George Tzetiris is actually the venerable
of the family Tzetiris from Grabovo and that fifteen years before the inclusion
of the younger brother Jovan into the Zograf group/tajfa, he worked actively
for the churches in the area of Muzakia. This age difference between the
brothers probably contributed to their mutual Zograf activity occurring
in one short period of not even a full decade, between 1791 and 1797/98.
The Zograf tradition of the family is continued by the younger members of the
Tzetiris family from Grabovo Nikola, who is son of George Prend, and Naum,
the son of Jovan Tzetiris, and later, as third generation in the family, also George,
son of Nikola and grandson of George Prend Tzetiris i.e. Ndin, son of Naum and
nephew to John Tzetiris, continuing the Zograf tradition into the third quarter of
the 19th century.35
This kind of extensive approach to showing the chronology as manifested
in the mutually autographed works of the brothers Tzetiris from Grabovo, George
and John, and also in the chronology of the individual later works of John Tzetiris,
Ibid, 121, No. 196.
Ibid, 122, No. 197.
33
Idem, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 115-119.
34
Idem, Piktorët mesjetarë shqiptarë, 105.
35
Ibid, 109-111.
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sometimes mutually realized with his nephew Nikola or his son Naum, is important
and necessary because in the professional literature and among researchers the
artistic work of the Zografs from the family Tzetiris from Grabovo is for a long
period blighted by certain misapprehensions and understatements that are at odds
with the presented material and their Zograf opus.36
The icon from Elbasan by the brothers George and John Tzetiris from
Grabovo clearly speaks to their thematic orientation considering the Seven Slavic
Saints, saints of the Ohrid Archbishopric which they had painted since their earliest
mutually signed works. This of course represents a certain kind of continuity
considering the painted thematic based on and strictly supported/executed by the
workshop of the brothers Konstantin and Athanasios Zograf from Korça, where according to some scholarly opinions - the brothers Tzetiris learned and perfected
their Zograf skills. Besides on the icon from 1791, the brothers George and John
Tzetiris also painted the images of the Seven Slavic Saints at the church of St.
Nicholas at Vanai, Muzakia at 1795, where not only are the Seven Slavic Saints
depicted, but also st. John Vladimir and the neo-martyr st. Nicodim from Berat
(Elbasan). A few years later, in 1806 - now together with his son Naum - John
painted the seven Slavic Saints, st. John Vladimir and st. Nicodim at the church of
the Annunciation in Kozare. John Tzetiris further painted the Seven Slavic Saints
on the Royal Doors from the iconostasis of the church of the Virgin in Berat in 1812.
How much this tradition of painting the Seven Slavic Saints was accepted and
continued by Nikola Naum, George and Ndim Tzetiris, as a generation of Zografs
that continued the family tradition right until the end of the 19th century, we cannot
precisely and with certainty determine in this phase of the research because of
the so far unpublished materials related to their painted works, fresco ensembles
and icons, mainly originating in the areas of Muzakia as well as between Berat
and Elbasan.
Among some of the researchers which in the last few years studied the opus of the zograf
workshop Četiri from Grabovo, E. Mutafov, Ioannes Tsetiris from Grabovo or Jovan Chetirevič
Grabovan? ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, Στημνήμητου Μανόλη Χατζηδάκη, ΑΘΗΝΑ 2002, 217-229; Р. Русева, Нови данни за изобразителния култ към светите
Седмочисленици, 20, that this Zograf group/tajfa and its most prominent member is repeatedly
identified with another Zograf, Jovan Četirievič Grabovan, from the same place Grabovo above
Elbasan. John Grabovan leaves Grabovo at a very young age, and moves with his family to
Hungary, near Miškoljc, and later to Osiek in Austria, where he remains for the rest of his life. In
the period after his education and art studies in Russia, and the return, the next year till the end of
the 18th he paints numerous iconostases for churches in the area of the Karlovac metropolitan, and
often travels to Vlachia where he also paints. He dies around 1787, and his work was continued
by his son Konstantin. All the relevant literature and the views of the older scholars are noted and
commentated on in the newest study on the work of Jovan Grabovan Četirevič, in which, based
on new archive documents and insight into his whole opus, the author Branislav Todić points out
the unsustainability of identification of any kind of these two Zografs with identical name, birth
place and occupation; Б. Тодић, Скица за портрет Јована Четиревића Грабована, Радови о
српској уметности и уметницима XVIII века, Нови Сад 2010, 355−377.
36
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Сашо Цве�ковски

ЕДНА МАЛКУ ПОЗНАТА ИКОНАТА НА БРАЌАТА ЗОГРАФИ
ГЕОРГИ И ЈОВАН ЧЕТИРИ ОД ГРАБОВО ОД 1791 Г.,
СО ПРЕТСТАВИ НА СЕДМОЧИСЛЕНИЦИТЕ,
СВ. НАУМ И СВ. ЈОВАН ВЛАДИМИР
РЕЗИМЕ
Црквата Успение на Богородица во Елбасан, катедрална црква изградена
во почетокот на XIX век, поседува значајна збирка икони од времето на
XVIII и XIX век. Познати се иконите на Михаил Анагност од Самарина и
неговиот син Димитар, кои во 1828 г. сликаат повеќе икони за иконостасот
– престолни, празнични и апостоли, како и иконите на Никола Михаилов,
помладиот син на Михаил Зограф од 1849 г. Објавени се иконите на Дичо
Зограф, насликани некоја година подоцна, во 1855 г. Иконите на Михаил и
Димитар се пренесени во Музејот во Тирана, каде што се чуваат и постари
икони од истата црква.
Посебно внимание привлекуваат неколкуте икони од XVIII век, меѓу
кои по својата тематика и иконографија се издвојува иконата со претстава
на повеќе од триесетина светци и неколку композиции. Оваа икона, првпат
публикувана пред петнаесетина години, досега не предизвика поголем
научен интерес меѓу истражувачите на уметностa од времето на доцниот
среден век – XVIII и XIX век (сл.1).
Иконата привлекува внимание и по изборот на насликаните претстави
на светци, каде што, покрај екуменските, насликани се и светци чии култови
ги слави и ги почитува Охридската архиепископија, словенските светци
Седмочислениците, св. Наум Охридски и св. Јован Владимир.
Според зачуваниот натпис, иконата е насликана во 1791 г. од раката на
браќата Георги и Јован : ...1791 χείρ γεωργη καί Ιῶ αυθοδελφον.
Од посебно значење е композицијата на Седмочислениците насликана
во втората зона до левата маргина на иконата (сл.2). Композицијата е
сигнирана Ο ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑΡΙΘΜΗ и во средината впечатливо доминираат
трите фигури во архијерејска одежда, кои пред себе го носат моделот на
црквата во форма на базилика, а другите светителски претстави од групата
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се означени само со надвишени нимбови. Интересно е што средишната
архијерејска фигура на главата има црна монашка прекривка – капа во форма
на пана и епископски фелон, додека двете странични архијерејски фигури
се во сакоси и двајцата со типологија на постари архијереи, со долга бела
брада. Нивните претстави не се сигнирани и поради тоа идентификацијата е
несигурна, посебно во однос на средишната архијерејска фигура со монашка
пана на главата.
Во повеќето претстави од XVIII век средишното место во композицијата
го има св. Методиј како архијереј, што има своја историска заснованост –
Методиј е епископ моравски. Во исклучителни случаи на местото на Методиј
се слика св. Наум како монах, каков што е примерот на веќе споменатата
икона од 1773 г. од музејот во Корча, што несомнено се должи на неговиот
силен култ и угледот на манастирот во XVIII век. Токму ова промена во
тематското и идејно јадро на композицијата ја отвора можноста за сликање
и на други личности од групата на Седмочислениците како средишни
фигури во средината на композицијата, што допушта да претпоставиме дека
насликаната личност од композицијата на иконата од Елбасан е можеби св.
Кирил, односно Константин, кој пред смртта во Рим се замонашува и го
добива името Кирил. Ако е точна оваа наша претпоставка, тогаш можеме
да говориме за една нова редакција на оваа композиција во која средишното
место го зазема Константин – Кирил.
Претставата на Седмочислениците со моделот на црквата од иконата
му припаѓа на т.н. центричен тип, доминантно присутен во уметноста на
XVIII век во диецезата на Охридската архиепископија.
Веднаш под претставата на Седмочислениците е насликан и св.
Наум (Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑ$M) во својата препознатлива иконографија, монах во
мантија, со аналаф и наметка, игуменскa палка во левата рака, а со десната
благословува, како и типологија на неговиот лик, кратка црна коса и долга
брада, која на краевите се стеснува (сл. 3). Портретите на св. Наум во
уметноста на XVIII и XIX век се бројни, а неговиот култ еманира со голема
духовна сила од неговиот манастир на брегот на Охридското Езеро. Колку
бил пробивен култот во овој период говорат неговите сликани портрети во
црквите на Охридската архиепископија од Охрид, Преспа, Пелагонија и од
Демирхисарско, до Корча, Москополе, Виткуќи, Елбасан, Костур, Сјатиста
и Света Гора Атонска, но и многу пошироко, северно од Сава и Дунав во
Унгарија до Будим и Виена, секаде каде што се доселувале дојденците од
пределите на диецезата на Охридската архиепископија и со себе го носеле
култот на светците кои посебно ги почитувале.
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На иконата меѓу екуменските светци во најдолната зона е насликан
и св. Јован Владимир во својата препознатлива иконографија на владетел
маченик, со круна на главата, дивитисион, лорос, наметка, отсечената глава
во левата рака, а во десната крст и палмино гранче (сл. 5). Тој е насликан до
композицијата Страдањето на Севастиските маченици на замрзнатото езеро,
која всушност, ја има и средишната позиција во оваа најниска зона, а како
пандан на првиот христијански цар св. Константин Велики (сл.4). Сосема
е разбирливо што на иконата од Елбасан е насликан и св. Јован Владимир,
чиј култ се негувал и се почитувал во неговиот манастир во непосредна
близина на Елбасан. Неговите мошти во 1383 г. од Драч ги пренесува Карло
Топија и ги положува во обновениот манастир, кој го посветува токму на св.
Јован Владимир. Во доцниот среден век oд овој манастир и под закрила на
Охридската архиепископија се ширел неговиот култ не само во диецезата
на архиепископијата (под чија јуриздикција се наоѓал) туку и пошироко
низ Албанија, до Тесалија и Метеора, Света Гора и на север до Будим и
Виена. Насликана претстава на св. Јован Владимир на иконата од Елбасан
е особена и се издвојува од другите по идејната поврзаност и симболика
со претставата на св. Константин Велики. Во житието св. Јован Владимир
се нарекува и втор Константин. Овие идејни реминисценции во ликовната
уметност добиваат соодветни симболични и иконографски толкувања на една
владетелска идеологија, посебно значајна за средновековните христијански
владетели. Кнезот на Дукља Владимир, хагиографот го поистоветува со
царот Константин, Јован Владимир е новиот, втор Константин. Неговите
христијански и владетелски доблести се еднакви на рамноапостолниот
Константин Велики. Овој тематски и иконографски концепт посебно е
застапен во сликаните ансамбли на браќата Четири од Грабово. Во сликаните
фреско-ансамбли во црквите Св. Никола во Ванаи од 1795 г., како и оној од
црквата на Благовештението во Козаре од 1806 г., св. Јован Владимир го
сликаат и, во симболична смисла, го поистоветуваат со првиот христијански
цар Константин и светиот воин Евстатиј Плакида.
Иконата од Елбасан, точно датирана во 1791 г., во хронологијата на
заедничките потпишани дела на браќата Георги и Јован Четири од Грабово
се издвојува како најрано заеднички потпишано дело.
Истовремено, од нивните автографи јасно се согледува дека, додека
браќата работат заедно, помеѓу 1791-1798 г., најпрвин се испишува името
на Георги, а потоа името на Јован Четири. Ова во одредена смисла укажува
дека Георги Четири несомнено бил постар меѓу браќата, можеби веќе и во
години, а набргу потоа, 1797/98 г., тој и умира.
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Веројатно оваа разлика во годините меѓу браќата придонела нивната
заедничка зографска активност да се одвива во еден краток период од
неполна деценија, помеѓу 1791 и 1797/8 г.
Семејната зографска традиција ја продолжуваат помладите членови
од семејството Четири од Грабово – Никола, кој е син на Георги Пренд и
Наум, синот на Јован Четири, a подоцна како трета генерација во семејството
и Георги, синот на Никола и внук на Георги Пренд Четири, односно Ндин,
син на Наум и внук на Јован Четири, продолжувајќи ја зографската дејност
сѐ до третата четвртина на XIX век.
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Fig. 1. Icon, church of the Dormition of the Virgin, Elbasan 1791, zografs Georgi and John Tsetiris

Fig. 2. Composition of the Seven Slavic saints, detail

Fig. 3. St. Nahum, detail

Fig. 4. St. Marco, st. John the Theologian, st. John Vladimir,
The Martyrdom of the Forty martyrs of Sebasta, st. Constantine and the apostles st. Peter and Paul, detail

Fig. 5. St. John Vladimir, The Martyrdom of the Forty martyrs of Sebasta, st. Constantine, detail
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Вик�орија Гроз�анова Коцевски

ФРЕСКО-СЛИКАРСТВОТО ВО ПРИПРАТАТА НА ЦРКВАТА
СВ. ГЕОРГИ ВО СЕЛО БАЊАНИ (СКОПСКИ РЕГИОН)
Апстракт
Дичовиот опус во храмовите во Скопје и во Скопскиот Регион се отсликува преку
големиот број (околу 400) иконописни творби и неколку фреско-ансамбли, создадени
со вештина, талент и квалитет на највисоко зографско ниво. Научната анализа
на иконите во десетината цркви и двете фреско-целини во црквите Св. Никола во
с. Глуово и Св. Никита во с. Бањани ќе следува по понатамошните истражувања, а
во овој текст интересот ќе го насочиме кон детаљна иконографска обработка на
фреско-сликарството на источниот ѕид од припратата на црквата Св. Георги во
село Бањани, каде што Дичо Зограф ја создава комплексната композиција Страшен
суд, која воедно е и единствен негов примерок во целокупното обемно творештво..
Клучни зборови: Дичо Зограф, фреско-сликарство, ктиторски натпис, Страшен суд,
ерминија

Abstract
Dicho’s opus in the temples in Skopje and the Skopje region is reflected through the large
number of (about 400) icons works and few fresco ensembles, created with skill, talent and
quality at the highest painting level. The scientific analysis of the icons in few of churches
and the two fresco units in the churches St. Nicholas in the village of Gluvo and St. Nikita
in the village of Banjani will be followed by further researches, and in this text we will focus
our interest on detailed iconographic processing of fresco painting on the eastern wall of
the narthex in the church St. Georgi in the village of Banjani, where Dicho Zograf creates
a complex composition of the "Last Judgment", which is at the same time his only example
in the whole inclusive work.
Key words: Dico Zograph, Fresco painting, Ktitorian inscription, The Last Judgment, Erminia.

П

овеќегодишното творење на Дичо Зограф во црквите од Скопје и
Скопскиот Регион се издвојува како едно од најплодните во неговиот
тридецениски работен век,1 при што од досегашните истражувања се еви1
Библиографските единици на проучувачите на Дичовото дело се наведени во книгата
на Ц. Грозданов, Уметноста и културата на XIX век во западна Македонија (студии и
прилози), Скопје 2004, 26–29. Од поновите истражувања произлегоа уште неколку научни
дела за Дичовиот опус, Cf. Ibid, Нови прилози за културата и уметноста од XIX век во
западна Македонија, Прилози, Одделение за општествени науки, XXXVI 2, МАНУ, Скопје
2005; А. Давидов – Темерински, Традиционално и ново у делу Диче Зографа (1819 – 1872/73),
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дентирани околу 400 иконописни дела и неколку фреско-целини, од кои
повеќето се потпишани и датирани. Во оваа пригода, акцентот го ставаме на фреско-сликарството во црквата Св. Георги во село Бањани (сл. 1),
каде што Дичо на целиот источен ѕид од припратата ја насликал композицијата Страшен суд (сл. 2), која воедно претставува и единствен негов познат примерок во ѕидното сликарство и иконописот, но и најрано датирана
фреско-целина на зографот создадена во периодот на 1846 година.2 Датирањето и атрибуцијата се наведени во ктиторскиот натпис (сл. 3), испишан
над вратата која води од припратата во наосот: Vosla’v$ bj`ü i¯ voimõ sta’gw
sla’vnagw, velikom$cenika ____ c$dotvo’rqa, w’bnovi’sõ s{t¢fiÂ xra’m¢, se’iÂ vo’leto,
† xrÃsta’ awm§ v¢ to’ije, vre’mõ w'brh’taùegõ smi’renfm ktito’r¢ pe’tr¢ kawv§e
za’na, i’soverùi sovsh’smi pravoslavn`i iµje wÃerhtivùimsõ vose‘lose’i vel`kfim¢je
ima’li, a'eçi meriõ semaxodeùe ia’ia úµrwfg¢, a’ smire’nyfi, zwgra’çß Dimi’tria, †
kaza’ debo’r, krstev`c¢, so’xra’ni gd´I ves¢ sei ivsõ pravo slfvn`õ xr´ti’õni a'mi’n¢. mq´a
dekemvr` 5. Во текстот јасно се исчитува датумот и годината со завршување
на работата во црквата – 5 декември 1846 година, името на ктиторот на храмот, Петре Каовче, и името на зографот Димитрија Крстевич од каза Дебор.
Иако во пораната литература е наведено дека со работа на иконите завршил
во 1846 година, а со зографисување на црквата во следната 1847 година,3
сепак, евидентно е дека тој податок е резултат на погрешно исчитување на
ознаката за годината.4
Освен композицијата Страшен суд, во долниот дел на источниот ѕид
Дичо ги слика и петте фреско-икони со светителските претстави на (С/Ј)
Св. Георги ја убива аждајата, Св. Богородица со Христос, Исус Христос
Саопштења, XXXV- 2003, XXXVI – 2004, Београд 2006; В. Грозданова Коцевски, Иконописното творештво на Дичо Зограф во Скопје и скопскиот регион, Скопје 2008 (каталог);
С. Цветковски, Живописот на Дичо Зограф и Аврам Дичов (студии и прилози), Струга
2010; Ibid, Живописот на Дичо Зограф во црквата св. Георги, Лазарополе (Прилози кон
познавање на најраните потпишани дела), Проблеми на изкуството 1/2011, София 2011; В.
Грозданова Коцевски, Иконографската програма на западната купола во црквата Успение
на Богородица – Каменско во Охрид, Прилози, Одделение за општествени науки, XLIV 1-2,
МАНУ, Скопје 2013; С. Цветковски, Иконите на Дичо Зограф од црквите во Дебар и Мала
Река, Струга 2013; В. Грозданова Коцевски, Фреско сликарството во црквата Св. Ахил
Лариски, село Требиште, Зборник на трудови, 20 години возобновено монаштво, Бигорски
манастир Св. Јован Крстител, 2015; В. Грозданова Коцевски, Иконописот од манастирската црква Св. Никола над село Љубанци (скопски регион), МONUMENTA, Годишник на
истражувачиот центар за културно наследство, број 1, Скопје 2016.
2
Р.М. Грујић објавува фотографија на Страшниот суд, но не ја атрибуира, Cf. Р.М.
Грујић, Скопска митрополија – историјски преглед, Споменица српско-православног храм
Свете Богородице у Скопљу 1835 – 1935, Скопље 1935, 195, сл. 100; Е. Алексиев, Дичо
Зограф, Скопје 1997, 9 – 10; В. Грозданова Коцевски, Иконописното творештво на Дичо
Зограф..., 3.
3
Е. Алексиев, op. cit., 9–10.
4
Буквата §, која е наведена во натписот, го означува бројот 6, а претходно била прочитана како z, која го означува бројот 7.
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Седржител, Св. Јован Претеча и св. Димитрија го победи ѕверот, а под нив
насликал имитации на парапетни плочи со претстави на кантароси со цвеќе,
чест декоративен елемент во сликарството на Дичо.5 Цоклето на ѕидот го
декорирал со венец од бели акантусови лисје на сина заднина. Неопходно
е да се напомене дека Дичо го работи и комплетниот иконопис на иконостасот: парапетните плочи, царските двери, престолните икони, иконите со
апостолите, празничните икони и надиконостасниот крст, што ќе биде тема
за научна анализа во некоја наредна пригода.
Околу атрибуирањето на Страшниот суд во пораната литература изнесени се различни тврдења, како на пример, дека е дело на Димитрие Андонов Папрадишки6 или на подоцнежен непознат зограф, кој се карактеризира со послаб сликарски квалитет.7 Но, при поновите истражувања со
исчитување на ктиторскиот натпис и иконографската и стилска анализа на
сликарството, со сигурност може да се потврди дека е тоа Дичово дело,
секако, во соработка со некои од своите ученици.8
При обликувањето на композициската схема на темата слободно може
да се забележи дека детаљно се следени упатствата дадени во Дичовата
Ерминија,9 а воочливо е инфилтрирањето на мноштво наративни иконографски детали. Со започнувањето на детаљната иконографска анализа на
сцената, неопходно е да се напомене дека при надградување на припратата
во 1856 година,10 заменета е старата таваница, при што се прекрил горниот
дел: претставите на Исус Христос, Богородица, св. Јован Претеча, групите
со апостолите (од кои се наѕираат само нозете на венец од облаци) и горниот
дел од Приготвениот престол, поставен во централниот дел на највисоката
зона. На долниот видлив дел од престолот е приложена Христовата туника
во сина боја, а поради архитектонската интервенција не може да се утврди
дали биле претставени Евангелието, Св. дух – гулабот или Животворниот
Како единствен пример во профаното сликарство, овој мотив Дичо го слика во
нишата на приемната соба во куќата на семејството Робевци во Охрид, Cf. Ц. Грозданов,
Уметноста и културата на 19 век, 270. Оваа флорална декорација Дичо ја повторува
на амвоните и парапетните плочи на иконастасите од црквите: Св. Никола Геракомија во
Охрид, Скопски Регион – Св. Никита во с. Горњани и Св. Спас во с. Драчево, Дебарски
Регион – Св. Ахил Лариски во с. Требиште и Успение на Богородица во село Гари (од
сопствени белешки).
6
К. Балабанов, А. Николовски, Д. Ќорнаков, Споменици на културата на Македонија, Скопје 1980, 59.
7
Е. Алексиев, op. cit., 10.
8
В. Грозданова Коцевски, Иконописното творештво на Дичо Зограф, 3; Ј. Чокревска – Филип, Пробивот на темата „Праведно и грешно исповедање“ во сликарството
во Македонија, Патримониум МК бр. 3–4, 5–6, Скопје 2008–2009, 227–228; С. Цветковски,
Живописот на Дичо Зограф, 76.
9
А. Василиев, Ерминии, технология и иконография, София 1976, 117–120.
10
К. Балабанов, А. Николовски, Д. Ќорнаков, op. cit., 59.
5
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крст и инструментите за мачење.11 Покрај ногарките на барокно украсениот престол, кој лебди на облаци, насликани се атрибутите на двајцата
апостоли, св. Марко (mk) – лав и св. Лука (lk) – вол. Од двете страни во
клечечка молитвена положба се фигурите на Адам (ada‘mß) и Ева (éva∆), а ги
придружуваат групи сиромашни луѓе, кои се потпираат на бастуни и просат
(Мат. 25, 34–41).12 Од страната на Адам е претставена фронталната фигура
на св. Архангел Михаил. Потоа следуваат хорови на пророци, маченици и
жени маченички.
На северната страна од композицијата, во долниот дел, претставени
се кулисите на рајот (сл. 4), а на забатот од Портата е насликан херувим и
испишано е: s`õ‘ vrata‘ gdnÃõ prvdn`i vni∆d$t¢ v¢ nõ‘. Кон портата се движат
светителските хорови, предводени од апостолите Петар и Павле, а сите апостоли се сигнирани на ореолите. Меѓу ѕидините во рајот, веднаш до Портата,
стои праведниот разбојник и петте мудри девојки, а во продолжение на
клупа седат Аврам, Исак и Јаков. Во горниот дел на посебна платформа
седи Богородица меѓу двајца ангели. Под бедемот на рајот течат четирите
рајски реки Фисон, Геон, Тигар и Еуфрат (Ген. 2, 10–14), кои се именувани,
но тешко читливи.
Во централниот дел на композицијата под Приготвениот престол излегува Божјата рака (r$ka gd´nõ), која ја држи терезијата за мерење на душите
(dù´e meri’t¢ pra’voe, mr`lo) (сл. 5). На тасовите висат свитоци со делата на
покојните. Од левата страна се архангелите Гаврил (G^) и Михаил (M^), кои
ги штитат праведните, а персонификацијата на душите е прикажана како
голо момче обвиткано со платно околу бедрата. Архангелите со долги копја
ги бодат демоните, фантастични црни антропоморфни фигури со крилја и
опашки, кои го влечат десниот тас со свитоците за гревовите. Над праведните е испишано: pra’vednyf dù*e vr$qe bj*fi, nepravednyf sneftsõ i‘x’¢ m$ka, а под
нив се насликани мртвите, кои стануваат од гробовите (mertvfiÂ vosaü’tß iië
grobov¢). На надгробните плочи испишани се годините 1842, 1845 и 1846,
што е уште еден корисен податок за поблиско датирање на живописот. Од
другата страна, демоните со копја ги водат грешните во адот (grhùni, vo aµd¢
xodit¢), а меѓу групата прикажани се епизодите со блудницата (bl$dnyfqa) и
воденичарот (voden`car¢ go õxa‘ d`avl¢).13
Во Дичовата Ерминија овие елементи се наведени како дел од приказот за Приготвениот престол, Cf. A. Василиев, op. cit., 118.
12
За хронолошкиот развој на оваа епизода во периодот на 15–17 век, Cf. Ц. Грозданов, Страшниот суд во црквата Св. Климент (Богородица Перивлептос) во Охрид
во светлината на тематските иновации на 16 век, Културно наследство 22–23, Скопје
1995–96, 52–55.
13
Епизодите со блудницата што одбила да дои туѓо дете и воденичарот кој лажел при
мерење на брашното детаљно се опишани во повеќе апокрифни текстови, а се поврзуваат
11

ФРЕСКО-СЛИКАРСТВОТО ВО ПРИПРАТАТА НА ЦРКВАТА СВ. ГЕОРГИ ВО СЕЛО БАЊАНИ (СКОПСКИ РЕГИОН)

Во продолжение од јужната страна се претставени персонофикациите
на земјата и морето. Земјата (ëemlà‘) е насликана како млад владетел со круна
на главата и седи на модел на еднокорабен храм, во десната рака држи дел
од карпа, а во левата срп. Над морето (mo‘re) лебди ангелот, кој ѝ труби на
земјата (aggl¢ tr$bih, v¢ mo‘re) да ги предаде мртвите, а централно е насликана морската персонификација како женска фигура со круна на главата,
која плови на голема риба. Во Ерминијата на Дичо претставата е именувана
како царица Александра.14 Околу пловат галии, а четирите животински глави
именувани како: Вореа (vore‘a), Зефиа (ëeçi’a), Нотос (notos¢) и Екрос (ekrosõ)
ги враќаат деловите на покојните.
Појужно е претставена Огнената река (re’ka oµgnena vsõ grh’ùni pojret¢)
(сл. 6), која се слева во адот (aµd¢ vse‘ óµdeq¢), илустриран како чудовишна
глава. Во долниот дел на реката е предимензионираната антропоморфна
фигура на сатаната (satana’ i d`avol¢), со копје и Јуда (f$da‘), со дете во едната рака и голем пехар во другата. Тој ги повикува грешните: pr`di’te dr$zi
voist smeny. На долгиот јазик што излегува од адот, а завршува како глава
во вид на змија, испишани се повеќе гревови: lako’mosty, ly’jy, os$jde’n`e,
crevo$goden`e, carodei’stv`e, raëboi’stvo, ëavist¢, sk$post¢, obyõen`e, nepravda,
krovosme’n`e, õ’rost, gordostß, srebro’lübïe, praënoslo’v`e, gnev¢,bl$t¢, pi’anstvo.
Низ течната смола пловат грешните души на убијците (ubi’qi), архијереите
(a‘rxierei), ѓаконите (diakon¢), потоа на Кајафа (ka`aça), израелскиот цар и
Соломоновиот слуга Јеровоам (`erovoa’m¢) (1 Кн. Цар. 11, 26–40), израелскиот
цар Ахав (axaa’v¢) (1 Кн. Цар. 16, 34–39) и израелскиот владетел и иконоборец Константин Копроним V (konstantfn kopron`a).15
На најјужниот горен дел од композицијата насликана е фронталната
фигура на архангел Гаврил, кој со левата покажува кон Христос, а во десната држи отворен свиток со текст: aµsotv’orùïi §la'õ, voskreùe’n`e s$da. Потоа
следува пророкот Мојсеј, кој ја води групата Евреи и Турци,16 опкружени со
демони со копја во рацете. Во нивна заднина групирани се четирите цареви
во синџири: индискиот цар Пор (q{r poros¢), персискиот цар Кир (q{r ki‘r`os¢),
подоцнежниот персиски цар Дариј (q{r dar`os¢) и македонскиот цар Александар (q{r aleëËndra). Под нив се насликани четири животни, кои би требало да
ги симболизираат четирите царства што исчезнуваат со Христовото доаѓање:
со гревовите што биле чести во селските и во монашките средини, Cf. A. Давидов Темерински, Циклус Страшног суда, Зидно сликарство манастира Дечана, Београд 1995, 206–207.
14
А. Василиев, op. cit., 119.
15
Г. Острогорски, Историја на Византија, Скопје 1992, 208 – 220.
16
Ц. Грозданов, Страшниот суд во црквата Св. Климент, 51-52; А. Серафимова,
Османлиски социо-историски рефлексии: претстави на Турци во поствизантиското сликарство во Македонија, Патримониум. МК бр. 9, Скопје 2011, 207–211.
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грифон (rimskoe‘ qrs^tvo‘), четириглава птица со круни на главите (vav`lonskoe
qrs^tvo), мечка (per§skoe qrs^tvo) и лав (makedwnskoe qrs^tvo) (сл. 7).17
Зографот инспириран од канонската и апокрифна литература, во долната зона на јужната страна од Огненaта река ги насликал пророците Илија
(il`a)18 и Енох (eµnox),19 како лебдат на облаци и разговараат (prr‘ok il`õ, iprveni’
enoxß svhdi’telst_ _ za antixrist¢). Покрај нив се одвива епизодата кога антихристот облечен во царска облека со меч ја отсекува главата на Илија, а
Енох стои крај неговото тело (a'ntixrist¢ poshkaet¢ dva@ svhditel¢ i' enoxa).
Под овие две сцени е илустриран Архангел Михаил како го убива антихристот (ag^gl¢ m^x oubi’ a'ntixrist¢), настан што Дичо го претставува речиси
на секоја олтарна протезисна врата во храмовите во кои работи.20
Есхатолошко-дидактичката тема „Коло на животот“21 насликана е во
долниот дел на ѕидот, веднаш до фреско-иконата со претставата на св. Димитрија. Централен елемент е „колото“ поделено на осум делови, внатрешно обележани со двоцифрени броеви: 10, 20, .....80, а на надворешноста
се претставени осум допојасни човечки фигури на различна возраст. Од
северната страна на „колото“ е костурската претстава на косачот, односно
смртта, прикажана како стои покрај отворени гробови.
Во најдолните делови на ѕидната површина, веднаш над цоклето, а
јужно од влезната врата на припратата, живописани се двете теми – Грешно
исповедание22 и Казни за поединечните гревови.23 Развојот на темата Грешно исповедание во Маедонија се следи од првата половина, па сѐ до крајот
на 19 век. Најчесто се претставуваат заедно со Праведното исповедание и
се именуваат како Чисто исповедание, целосна исповед или, како во овој
случај, Исповедание кај спасителот (i‘spovedan`e spasi’telnoe). При илустрирање на темата Дичо детаљно ја применува схемата што ја има испишано
17
За појавата на четирите животни како дел од Страшниот суд, Cf. Ц. Грозданов,
Страшниот суд во црквата Св. Климент, 51.
18
Книга на пророк Малахија 4, 5–6; Книга мудрост Сирахова 48, 10; Евангелие по
Матеј 17, 11.
19
Книга мудрост Сирахова 44, 15.
20
Скопски регион: Св. Спас во с. Кучевиште и Св. Спас во с. Црешево, Cf. В. Грозданова Коцевски Иконописното творештво на Дичо Зограф, 3, 5, кат. бр. 1; Дебарскиот
регион: Св. Илија во с. Селце и Св. Апостоли Петар и Павле во с. Тресонче, од сопствени
белешки; Кичевскиот регион: Св. Петка во с. Бигор Доленци и Св. Илија во с. Челопеци,
Cf. С. Цветковски, Живописот на Дичо Зограф и Аврам Дичов, 94, 97; и во охридскиот храм
Св. Никола (Долна Влашка Маала) (од сопствени белешки).
21
Подетаљно за „Колото на животот“ во периодот на 19 век, Cf. С. Цветковски, Живописот на Дичо Зограф и Аврам Дичов, 76–89.
22
За развојот на оваа тема во 19 век во Македонија, Cf. Ј. Чокревска–Филип, op. cit.,
219–232.
23
А. Давидов Темерински, Циклус Страшног суда, 206–207.
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во својата Ерминија.24 Од левата страна е насликан исповедникот како седи
пред архитектонски кулиси, аркадно обликувани. Од неговата лева страна
виси кандило и Христовата икона, која е мошне оштетена. Пред него клечи
момче во црвена туника и се исповеда, а од устата му излегуваат змии. Во
заднина стојат ангелот и ѓаволот. Ангелот се прашува зошто исповедникот
не ги кажува сите гревови, а ѓаволот во испишаниот свиток му посочува да
не ги кажува. Во горниот десен агол испишан е текст, кој најчесто е дел од
оваа тема: ton‘ clÃvk¢ doùel¢ dà se ispovedit pa nekaë$và site grhxove ëatovam$
nei'ëlaëi ëmi’õta iµë¢ usta kol’k$ grexove kaëa tolk$ ëmii i'ë¢ bl$va. aµg{gl¢ xranft
pla’ce ëane‘to ëa≤oneke cisto da se i'spovede.
Поединечните гревови на грешните души се насликани еден до друг
во правоаголна рамка, на црна заднина. Од долниот дел излегуваат пламени
јазици што ги опфаќаат голите тела на мачениците. Сите се со различни
положби на телата обвиткани во синџири, а кај секој од нив е испишан направениот грев: Temna m$ka bl$dn`k¢ / Temna m$ka klevetn`k / Temna m$ka rosto
vùikam¢ / Temna m$ka jena bl$dna / Temna m$ka carodem¢ i i’dolos$j`tele. Иако
овие сцени на мачење се во поголем број и детаљно опишани во Ерминијата
на Дичо,25 поради недостиг на простор, во овој случај насликани се само
маките што најчесто се сликаат како дел од оваа тема.
Иконографската схема на Страшниот суд во Св. Георги изобилува со
мноштво епизоди надополнети со минуциозно обработени детали, кои ја
нагласуваат нејзината комплексност. При нејзиното создавање елементарно
е користењето на Ерминијата на самиот творец на композицијата, но поинтригантно е трагањето по одредени идентични предлошки на оваа тема низ
вековите и нивното влијание на самиот зограф. Може слободно да се заклучи
дека забележливо е големото влијание на уметноста која се создавала на Света
Гора, што се гледа и во другиот опус на зографот. За доразјаснување на наведеното размислување, неопходно е да се направи компарација со пораниот
примерок во трпезаријата на Велика Лавра на Атос (1535 год.) (сл. 8),26 па сѐ
до неколкуте примероци на бакрорези изработени во периодот на 19 век во работилниците на Атос.27 На пример, речиси идентичниот примерок во техника
на бакрорез на јеромонахот Даниел, кој денес му припаѓа на музејот Бенаки
во Атина,28 а на кој се забележува дека недостасуваат само четирите рајски
реки, но се насликани Светото исповедание и Поединечните гревови (сл. 9).
А. Василиев, op. cit., 120.
Ibid, 121–122.
26
Ц. Грозданов, Страшниот суд во црквата Св. Климент, 51.
27
D. Papastratos, Paper Icons, Greek orthodox religious engravings 1665–1899, vol. 1,
Athens 1990, 86 – 93.
28
Ibid, 89, n. 53.
24
25
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Иконографско-стилското совпаѓање на пораните Дичови дела, како
што е Страшниот суд во с. Бањани, со одредени примероци од црквите на
територијата на Грција ни ја отвораат можноста за дооткривање на младешките сликарски почетоци на Дичо, кои сѐ уште претставуваат недоразјаснета
енигма за истражувачите на неговото творештво.
Во периодот на 19 век во црквите на територијата на Македонија се забележани повеќе примери на Страшниот суд во фреско-сликарството. Покрај
наведениот Дичов пример, и неговиот претходник Михаил од Самарина ја
слика темата во црквата Св. Георги во село Лазарополе,29 а дилемата околу
атрибуцијата на делото се разреши по неодамнешните конзерваторски интервенции во црквата. Подоцна Дичовиот син Аврам, со речиси идентичен
композициски распоред, но послаб сликарски квалитет, сцената ја повторува во црквите: Св. Богородица (с. Драслајца), Св. Недела (с. Слатино), Св.
Георги (с. Куново), Св. Илија (с. Стенче), Св. Илија (с. Мелница) и други.30
Композицијата Страшен суд во Св. Георги, иако претставува само еден
мал сегмент од импозантно богатиот опус на Дичо Зограф, сепак, има мошне
значаен придонес во разјаснувањето на раната сликарска фаза на авторот,
развојот на неговиот стил и влијанието на пораните автори на неговото
понатамошно творење, што е секако од големо значење за истражувачите кои
во последните години работат на подинамично и поаналитично разоткривање
на Дичовиот живот и дело.

29
30

Од сопствени белешки.
С. Цветковски, Живописот на Дичо Зограф и Аврам Дичов, 227.
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Viktorija Grozdanova Kocevski

FRESCO PAINTING IN THE NARTHEX OF THE CHURCH
OF ST. GEORGE IN THE VILLAGE OF BANJANI (SKOPJE REGION)
Resume
The multiannual work of Dicho Zograph in the churches in Skopje and the
Skopje region stands out as one of the most productive periods in his three decades of working life. Previous research had discovered around 400 icons and a
few fresco units, most of which are signed and dated. On this occasion, we place
emphasis on the frescoes of the church of St. George in the village of Banjani,
where Dicho painted the composition the Last Judgment along the entire eastern
wall of the narthex, the only known example among fresco paintings and icon
paintings, and the earliest dated fresco units of the painter in the Skopje region,
created in 1846.
Dating and attribution of the painting are recorded in the ktitorian inscription inscribed above the door that leads from the narthex to the nave, and upon
reading the text the date and the year when the work in the church was finished
is revealed - December 5, 1846, the name of the temple’s founder Peter Kaovche,
and the name of the painter Dimitri Krstevich from Debor, also known as Dicho
Zograph.
There are many different claims in the earlier literature about the attribution
of the Last Judgment, such as that it is the work of Dimitrie Andonov Papradiski
or a later unknown painter, which is supported by the poor painterly quality. But
during recent studies with that entailed reading the ktitorian inscription as well
as iconographic and stylistic analysis of the painting, it can be reliably confirmed
that this is a work by Dicho.
While framing the pattern of the event, it is noticeable that the instructions
given in the famous Erminija by Dicho are followed in detail, and also not only
is the basic iconographic structure of the composition observed, but also the insertion of numerous events furnished with meticulously processed details, which
also emphasizes its complexity.
In addition to the observation that the originator while creating the composition relied on Dicho’s Erminija, still certain identifications with some precursors
on the subject over the centuries and their influence on the painter are needed.
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It can be confidently concluded that there is a great influence of the art that was
created on the Holy Mountain, which is also evident in the other works by the
artist. To clarify the above, it is necessary to make a comparison with the earlier
sample in the dining room of Great Lavra at Athos (1535) right up to the few
samples of copperplates made during the 19th century in the workshops of Athos.
For example, an almost identical sample drafted in the technique of copperplates
by the hieromonk Daniel, which now belongs to the Benaki Museum in Athens,
and on which evidently only four rivers of paradise are lacking, but nevertheless
The Holy confession and Individual sins are painted. The iconographic-stylistic
blending of earlier works by Dicho, like The Last Judgment in the village Banjani,
with some samples of the churches in Greece, has opened up the possibility of
capturing the youthful artistic beginnings of Dicho, which are still a mystery to
the researchers of his work.
It is necessary to note that besides the composition of the Last Judgment,
Dicho painted the five fresco icons of saints along the lower part of the eastern
wall of the narthex (N/S): St. George kills the dragon, St. Virgin with Christ,
Jesus Christ Pantokrator, St. John the Baptist and St. Dimitar slays the beast, and
below them painted imitations of parapet panels with depictions of kantharos
with flowers, honored decorative elements in the paintings of Dicho. Along the
base of the wall runs a decoration of a wreath of white acanthus leaves against a
blue background. Dicho was also working on the complete iconography of the
iconostasis, parapet panels, the royal gate, the throne icons, icons of the apostles,
the icons with the holy holidays and the cross over the iconostasis, which will
form a separate theme for scientific analysis on some other occasion. The presentation of one part of the work of Dicho in the church of St. George can be seen
as beginning to studiously unveil the impressive contribution made by Dicho to
the churches in Skopje and the Skopje region.

Fig. 1. St. George, village Banjani

Fig. 2. The Last Judgement

Fig. 3. Ktitor inscription

Fig. 4. Apostles before the Eden Gate

Fig. 5. Measurement of the souls

Fig. 6. Flaming river

Fig. 7. The Last Judgement (south side of east wall)

Fig. 8. The Last Judgement - Great Lavra, Athos

Fig. 9. The second coming of Christ - copper engraving, Athos
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Rǎzvan Theodorescu

ON THE TRICONCH BASE
IN SOUTHEAST EUROPE DURING THE EARLY MIDDLE AGES*
he fourteenth century was a period of essential changes in the social and
political history of Romanians, especially in Wallachia. During this epoch
significant forms and structures emerged in art, but foremost in architecture.
In this regard, the emergence, or more precisely the beginning of the spread
of the triconch plan in monastery churches in Romania should be emphasized.
Of ancient origin and rather frequent in the Christian East, the triconch plan in
the western part of the Lower Danube Valley, in Voditsa in 1370, is associated
with the arrival of Nicodemus and his escort, but also with the foundation of
the first cenobitic orthodox monastery in Oltenia. The principles of cenobitic
monasticism were spread from Voditsa to Tismana, then to Cotmeana and Cozia,
finally reaching all monasteries in Wallachia. These principles, as well as the
fight of Nicodemus against heresy and Catholicism, were an authentic missionary
activity reflecting the Byzantine orthodoxy, a reminiscence of the missionarism
of the founder of two famous Romanian monasteries, still present in both the oral
and the written tradions of the Danube and Carpathian lands inhabited by this
monk six centuries earlier.
Speaking of missionaries in Southeast Europe, one should at least briefly
reflect upon the moment with a tradition respected in the East during the entire
Middle Ages, when the culture began to spread resulting in the encounter between
Byzantium and the Slavic world. Moreover, it was the time when the medieval
missionarism commenced, i.e. introduction of material and spiritual principles
in the Church, hierarchies, buildings, religious acts, new morality and mentality,
something which in the Central Balkans, long before Voditsa was established,
was spread by St. Clement and St. Naum of Ohrid, the disciples of the Slavic
culture in Southeast Europe. Herewith, we will not be reflecting upon the very
complex history of cultural and religious activities of the successors of St. Cyril

T

*
The inaugural lecture held at the Macedonian Academy of Sciences and Arts on 17th
April 2007 originally entitled Entre le Vardar et le Danube, continuité historique du moyen age
(Between Vardar and Danube, historical continuity of the Middle Ages) and published in Macedonian as За триконхалниот план во архитектурата на Југоисточна Европа во раниот
среден век, Прилози. Одделение за општествени науки (МАНУ), Contributions. Section of
Social Sciences (MASA) XLV, 2 (2009), 75–84.
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and St. Methodius in Bulgaria and Macedonia around 900 AD. I would only like
to remind that upon their arrival in 885 AD in the barely christianized Bulgaria,
during the epoch of the evangelization forced by the post-iconoclastic Byzantine
church, Clement and Naum were supported by the Bulgarian princes. Naum
stayed in Preslav longer, while Clement left to preach in the southwestern part
of the great empire of Boris, in the same Greek-Slavic Macedonia from which
several decades earlier Cyril and Methodius had left as missionaries among the
Khazars and the Moravians, a place where perhaps Clement originates from.
Both as a teacher (διδασκαλοσ) and as bishop of a Macedonian diocese
established for him, Clement of Ohrid founded a monastery dedicated to St. Panteleimon, which would become the most important center in Macedonia at the
end of the 9th and the beginning of the 10th century. One should not be surprised
by the foundation of a monastic building by a successor of missionaries who
were monks themselves: Methodius, head of a monastery, known for his monastic
vocation with signs of a certain asceticism and contemporary of the Bulgarian
rulers strongly committed to monastic values; Simeon, formerly monk in Constantinople, or Boris, who died in a monastery. I believe that the most important thing
is that the church of this Ohrid monastery was built shortly before 892-893 AD,
according to a triconch plan used three centuries earlier for the ancient Byzantine
monuments in the Balkans, perhaps inspired by some oriental shrines. As all over
Europe in the 9th-10th century, from the Far West all the way to Mt. Athos, it was
used in the first monastic and missionary church in Macedonia precisely for its
symbolism representing trinity.
So exact and so demonstrative in referring to an activity performed under
the cross which had just defeated the iconoclasts, its function with respect to the
liturgy was also important. This function was all the more significant in a country
that had just been christianized (in which analogia are located at the lateral apses).
Since the beginning, the triconch discovered in the ancient ecclesiastical center of
Lichnidos in the monastery founded by Clement, beneath Imaret mosque, served
as a true model of a monastic church in Macedonia (just as, several centuries later,
the first church in Voditsa would form an example copied by monastery churches
in medieval Wallachia).
In fact, this model was used by Naum around 900 AD for another monastery
on the southern coast of Lake Ohrid. Naum was also a disciple of Methodius and
a collaborator in the missionary activities of the bishop of Dremvitsa who came
to the center of the Balkans.
Not discussing the evolutionary stages of the plan of the monastery church
of St. Panteleimon in Ohrid, we should remember that, as a result of two distinct
historical events, this building was probably constructed on top of both churches
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(έκκλησία) built by Clement and of which his hagiography confirms that despite

their reduced dimensions, with their circular and ‘spherical’ shape (περιηγμένω
καί κυκλοτερεί) they were even more beautiful than the town cathedral church.
Hence, speaking of the appearance of these buildings, a single one to be exact,
the shape astonished the author of the Greek hagiography of Clement, which
was due to the impression that the volume of the triconch church had left on the
author. The archaeologists discovered circular remains of the triconch church at
Imaret, with apparently more pleasant volumes by which they were distinguished
from the overly simple, overly strict lines more frequent in Macedonia during the
Early Middle Ages, on the building which was considered a cathedral church of
Ohrid, quite probably with a basilical plan. In the Greek hagiography of Clement
we also read that he placed his tomb in the narthex of the monastic church St.
Panteleimon, like Naum had done in 900 AD, in his similarly triconch church
revealed beneath the actual church of the Holy Archangels, thus preparing the
spot of his eternal peace prior to becoming a monk. This tradition continued: a
century later, Athanasius found his eternal serenity in the triconch church in Lavra
at Mt. Athos; even later, Nicodemus received a tombstone beside the walls of his
likewise triconch foundation in Tismana.
The triconch base of the central buildings of Ohrid monasteries, which were
Slavic missionary cultural centers during the 9th and 10th century, was a novelty
that turned into a ‘trend’; it was found throughout the Ohrid region: Goritsa,
Zlesti, Zglavenitsa.
The triconch base with its most simple shapes and structures was developed
further (not discussed here), starting from Macedonia, where it was found at
Panagia Cubelitissa in Kastoria around the 11th century, all the way to the northeastern part of the Balkans and even further afield. Perhaps though it won’t be
redundant to point out that at the end of a century whose beginning was marked
by the finalization of the missionary acts of Naum and Clement, again on Macedonian soil where they encouraged the spread of the triconch base in monastic
churches, the building of the well-known catholicon in Lavra at Mt. Athos was
being finalized according to the same triconch base design, but in a complex
variation, guided by the other prominent Orthodox monk, the aforementioned
Athanasisus.
Result of the synthesis of the trefoil structure and that of the ‘Greek crossin-square’, owing to the support and the columns in the nave it enabled a certain
motion of the congregation during great liturgical, funerary and commemorative
ceremonies of monastic masses.
It is known that since 1000 AD, the Athos triconch base was expected
to play a major role in Southeast Europe, since the reputation of the monastic
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center on the Aegean coast was overshadowing, thus not erasing, that of the one
century older monastic core around Lake Ohrid and its churches with a simple
triconch base. All churches in Mt. Athos monasteries from the 10th to the 12th
century, some of the monastery churches in Bulgaria from the same period (like
the first temple in Bachkovo at the end of the 10th century, or in Greece (Attica
and Peloponnesus, 11th-12th century, as well as several 14th century buildings in
Salonica, for example St. Elijah [Eski Serai]), and especially in Serbia, would
accept the triconch base of the foundation of Athanasius in Lavra in the same
ecclesiastic world and in the same period when in Macedonia the glory of Clement
never ceased and where his portraits were found on frescoes and icons in some
of the churches in the land where he once preached. The fourteenth century,
an epoch of a true penetration of monasticism in the Balkans, was supposed to
continue and unite both missionary and monastic traditions in Macedonia in the
9th and the 10th centuries, those of Clement and of Mt. Athos, in a manner which
clearly indicates the importance of the cultural and artistic tradition represented by
monastic communities in Southeastern civilization during the Early Middle Ages.
Historically, during the first half and the middle of the 14th century, north
of Macedonia, in a significant geographical continuance with the regions where
Clement and Naum once worked, a prominent place was given to the eminent
scholar and ecclesiastic, founder of monasteries, Isaiah of Hilandar. Representative
of the Serbian nobility, but also of contemporary monasticism, as a member of
the Hilandar community at Mt. Athos known for its great Serbian deans and
monks, and finally representative of the political expansion of Stefan Dushan in
the ‘monastic republic’ in Chalkidiki, serving as a priest at the St. Panteleimon
monastery at Mt. Athos, Isaiah relentlessly spread and defended the principles of
monastic life, providing his ‘brothers’ with works of eminent figures of orthodox
spirituality in their language, but also negotiating peace between the two orthodox
churches in dispute. However, what was previously less known, is that Isaiah, who
like St. Clement of Ohrid translated religious texts from Greek into Old Church
Slavonic for the people around him, had also translated into Serbian the work
of one of the fathers of medieval mysticism, Pseudo-Dionysius the Areopagite,
and apparently also contributed to the spread of the triconch base of monastic
churches in Serbia. Previously, it became traditional, or ‘canonic’ in Macedonia
and at Mt. Athos in the epochs of Clement, Naum and Athanasius of Lavra; a
type of church that prior to or around the arrival of Isaiah was not found in any
monastic church in Macedonia since the beginning until the middle of the 14th
century (Lesnovo, Matejche, Zaum, Markovo), since all churches, according to
Constantinople and Salonica trends of that time, were built in the spirit of the
Byzantine tradition, as a Greek cross-in-square. We know that after he left Mt.
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Athos, Isaiah led his ‘brothers’ towards a western land (na zapadno2 zeml2), which
prior to 1371 AD was within the territories of the despot of Serres and we believe
that he was credited for the erection of monastic churches with a complex triconch
base at Skopska Crna Gora and in Kosovo and Metochia, with columns in the
central space (for example, the church of the monastery of the Holy Archangels
in Kuchevishte), which in terms of their style, typology, chronology and partially
geography, linked the monuments of the Serbian-Byzantine tradition from the
first half of the 14th century to those from Morava Valley. It is not surprising that
such a distinguished monk like Isaiah, educated in a monastic environment, close
to Mt. Athos and the churches with the complex triconch base, while travelling
through the Serbian territories of the despot Ugljesha and Prince Lazar whom he
served in decisive circumstances regarding the cultural and political history of
his country, would not only disseminate the principles of life of Mt. Athos, but
also encourage the introduction of the triconch base of Mt. Athos in Serbia, via
Macedonia, as can be seen in most Moravian monuments, owing to his reputation
in Hilandar. There are profound reasons which make us assume, especially in the
Macedonian monastic environment and the areas under the influence of the Ohrid
Archbishopric (and even the Patriarchate of Peć), where the memory of the first
Slavic missionaries in the 14th century was still alive, where portraits of Clement
were found in Studenitsa, Staro Nagorichane, Matejche, where religious leaders
were still considered missionaries, followers of Clement, and where, finally, in
the restive period upon the death of Stefan Dushan and prior to the birth of the
‘architectural style’ in the Morava Valley, between 1355 and 1375, that aesthetic
norms, artistic shapes and structures of previous periods were jealously guarded
from the affection of the Serbian court for Byzantine and innovative tendencies in
art. Exactly there the acceptance of the triconch base, which had its antecedents
in monasteries in Macedonia, in Ohrid and at Mt. Athos, godliness and respect
for the necessary and distinguished traditional shapes of monastic art all equalled
one another. This phenomenon blended into this cultural area, as witnessed in the
historical text regarding the relations of Isaiah of Hilandar with Nicodemus. The
latter laid the foundations for spreading the triconch base north of the Danube
Valley as seen in Oltenia and west of Wallachia, twenty years after 1370 AD in
four monastery churches, of which Voditsa and Tismana are certainly dva velika
i чastna monastira erected na oUgrovlaskoi zemli( (according to the hagiography
of this great monk of Hilandar) sqv'tomq i pomo[tj prepodobnago wtqca na[ego
isaje. It seems that the Tismana monastery was built with the support of Prince
Lazar of Serbia, who also supported St. Panteleimon monastery where Isaiah of
Hilandar worked. Emphasizing the presence of Nicodemus in a so-called ‘Mt.
Athos’ delegation, which the Patriarchate of Peć sent in 1375 to the Great Church
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led by Isaiah, is done mostly in order to put a focus on his place in a wider
Balkan area of monastic spiritualism, and in this regard, my interpretation on the
repercussions of the Pseudo-Dionysian teaching on the angel ranks in the records
of Nicodemus, which can most probably be explained with the intermediation
of Isaiah, has perhaps clarified at least a little the uncertainty around the ‘pretty
orthodox’ monastic profile of the Voditsa hegumen.
It is true that if we see things from a wider perspective, of an essential
importance regarding the evolution of Nicodemus, his contact with certain
architecture and ancient monastic art, his connections with the monastic
traditions of Southeast Europe created in the epoch of St. Clement of Ohrid
and his acquaintance with the records that influenced these traditions, was the
already suspected circumstance that Nicodemus, while travelling to Mt. Athos
perhaps visited precisely Hilandar, the Serbian monastery. In my opinion, we
should reflect upon a fact extremely important for our research: in the cultural and
artistic relations between Serbia and Mt. Athos in the 14th century on one hand
and Macedonia from the 9th-10th century on the other, in the relations over time
among certain representatives of the Serbian Church in 1300 AD and the moment
marked by Clement of Ohrid, the role of Hilandar monastery was of the utmost
importance. One detail reveals that a former hegumen of Hilandar, the archbishop
Danilo II of Serbia, in the first half of the 14th century, while compiling a portion
of the most important Serbian medieval hagiography collection was under the
influence of ‘In Praise of Cyril the Philosopher’ by Clement of Ohrid. Praising his
predecessor Clement, around 1330 AD Danilo ordered the depiction of Clement in
the church dedicated to St. Mother of God Hodegetria (like the one in Hilandar) in
the Patriarchate of Peć. This could refer to the assumption that shortly following
the epoch of Danilo in Hilandar, Isaiah, following in his footsteps, could have
found a reverberation of a living Clement’s tradition among the ascetic community
at Mt. Athos. Around the middle of the 14th century, perhaps in Peć, but more
probably in Hilandar, Nicodemus might have been inspired by the same tradition.
Later he settled in the western parts of the land of the Bessarabians, establishing,
as Isaiah once had in Serbia, monasteries with churches having triconch bases.
Not being deterred by the lack of partial information that is still to be found, I
would add with a degree of confidence, that the spiritual relationship between the
three epochs, those of Clement of Ohrid, Isaiah of Hilandar and Nicodemus of
Voditsa and Tismana, which relate to three very distinct moments of the spread
of the triconch base in the Balkans, originally obtained a true association through
their common element, i.e. one of the most famous monasteries at Mt. Athos.
I won’t be discussing the artistic and the cultural significance of the erection
of a triconch-based monument called Voditsa I. I focus, more as assumptions,
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on the indigenous and more remote examples of this base in the Lower Danube
Valley. We know that inspired by a righteous idea for a faster cultural development
of Dobrudja from the 10th to the 15th century, in the domain of art we have also
concluded that monuments from the 10th to the 12th century in this region under
the Byzantine influence (for example, the humble and simple monastic church
in Niculitel dated to the second half of the 12th century) were representing the
first evolutive stage of medieval architectural types in Romanian countries.
Nevertheless, having no reasons to reject the traditional interpretation according
to which the emergence of triconch base in Oltenia, in the first monastery church
in Voditsa, and later in Kozia, both so similar to the churches made by feudal
courts and to the monastic churches in the South Danube valley, would be a
reflection, a local interpretation of Serbian architecture, we are obliged to refer to
Voditsa I only in the cultural context of the western part of Lower Danube Valley
at the end of the 14th century, and not in relation to some building with the same
plan, but in a trefoil variation, constructed in Dobrudja more than two centuries
earlier. On the contrary, in Niculitel we find a direct reflection of a Byzantine
architectural plan common in those parts of the Empire from the 10th to the 12th
century, like the church from the 10-11th century in the ‘outer town’ in Pliska, a
base typical of Macedonia, as in the aforementioned monuments in Ohrid and
Kastoria; but also a singular reflection of which I do not see how it could have
had an influence north of the Danube, in Oltenia, where upon the erection of the
first religious stone buildings around 1300 AD, other bases were applied (for
example, a church-hall) according to the founders’ demands and actual trends.
It is why I believe that the emergence of the triconch base in the 14th century in
the region of Severin is not directly related to the humble trefoil church from the
12th century in North Dobrudja, since each of these two monuments represents
a distinct phase in the evolution and spread of the triconch and trefoil bases: the
latter proves the spread of the trilobed base found in the Balkans from the 9th to
the 12th century, all the way to the East Byzantine Paristrion. The former relates to
the encounter of a monument otherwise seen in Serbia and in the Morava valley
in the 14th century in the west Lower Danube Valley under the influence of the
monks from Mt. Athos and the Balkans. These types of monuments were derived
from those found from Ohrid to Mt. Athos from the 9th to the 12th century, from
the dwellings of khans and Bulgarian princes in Pliska, reaching all the way to
the mouth of the Danube.
All in all, one could assume that, not derogating the base of the monastic
church in large monasteries with numerous monks both in Serbia and Mt. Athos,
especially the complex triconch base, several monks under Nicodemus, as well
as those from the more humble monasteries in West Bulgaria, accepted a less
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pretentious base, i.e. the simple triconch. More suitable for smaller communities,
it was already used in smaller churches by the first missionaries in the SlavicByzantine regions in Macedonia that had a great reputation during the 14th century
both in the Serbian empire and at Mt. Athos, where they served as role models
through their lives and deeds. Moreover, manuscripts of Cyril, Methodius and
Clement were still being transcribed there.
Thus, the direct relations which Nicodemus of Voditsa and Tismana,
propagator of the triconch base in the Lower Danube Valley, or its simple variation
to be exact, had with Isaiah of Hilandar, who contributed to the realization of this
plan in its complex variation in Serbia during the 14th century, and the assumed
relation between Isaiah and the circumstances in which Clement’s legacy was still
worshiped at Mt. Athos and in Peć, clarify certain facts concerning the medieval
art and civilization in Southeast Europe. For those scholars especially interested in
ancient Roman art, the belief that the evolution of a architectural base with a certain
reputation, significance and distribution around the Carpathians and Danube, in its
origins in Romania represents only a chronological and geographical final point
of an evolution which commenced, with an even greater reputation, though a
smaller distribution, several centuries earlier between the Aegean and the Adriatic
seas. It only justifies the attempt to study the beginnings of the Roman culture and
art within a wider, South-European context. One should know that the triconch
base prior to 1400 AD in Oltenia, where monasticism, related to Serbia, was still
defined by Mt. Athos norms, represented the final stage of a process of unity and
merging of two great Southeastern traditions of the triconch from the beginning of
the millennium. This process happened shortly before that, around the middle of
the 14th century, in the central lands of the peninsula, in the southern parts of the
territories governed by Milutin and Stefan Dushan, as well as in Macedonia, to
which they adjoined. Since the triconch had become a ‘canonic’ base of Mt. Athos
churches from the 11th to the 14th century, owing to the reputation of the other
triconch from the beginning of the 10th century credited with the missionarism of
Clement and Naum, the building with lateral apses north and south of the nave
formed the main part of a monastery erected upon the settling of the monastic
communities in a land granted through chrysobulls by emperors, kings and princes
with the aim to defend the ‘true orthodoxy’. Hence, with their missionarism
which had a remote cultural echo, as propagators of previously less known or
quite unknown life norms, in Macedonia at the end of the 9th and the beginning of
the 10th century, and in Serbia and Oltenia in the second half of the 14th century,
precisely where a remarkable Balkan-Danube continuance already existed during
the Early Middle Ages, the founder of the St. Panteleimon monastery in Ohrid, the
superior of the St. Panteleimon monastery at Mt. Athos, and finally the hegumen
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of the St. Anthonius monastery in Voditsa, mark three distinct epochs historically
explained by the circumstances typical of each century and each country, in the
evolution of a type of medieval religious architecture, perhaps most typical of
and certainly most sustainable in Southeast Europe. Moreover, those are also the
three stages of the evolution of a cultural and historical relationship of which one
could even now say that it marked the beginning of the Middle Ages in these parts
of Europe: that of the missionarism of monasteries regarding the dissemination
of Orthodoxy in the Slavic language and the triconch base.
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М

онографијата „Монетарна циркулација на Плаошник – Охрид во
римскиот империјален период (од I до првата половина на IV век)“ од
Сања Битрак пополнува многу значаен сегмент од историјата на Македонија
во римскиот период, историска епоха за која случувањата во Македонија се
сосема кратко споменувани во пишаните антички извори. Токму поради тоа,

Славица Бабамова

238

расчитувањето на историјата преку материјалните остатоци е од најголема
важност, а меѓу нив, монетите се еден од клучните сегменти што се
користат како потврда или коректив на автентичноста на античките автори,
кои неретко пишувале на одредена временска дистанца од случувањата.
Од друга страна, градот Лихнид, како централен интерес на делото, уште
еднаш ја отвора пред нас својата комплексност како значајна географска
точка на патот Виа Егнатија, главниот поврзувач на Истокот и Западот во
тогаш познатиот свет. Таа позиција е целосно отсликана во историските
случувања, а пред сè, во археолошкиот материјал со кој располагаме денес.
Во ваква ситуација проучувањето на монетите, а особено на монетарната
циркулација, претставува еден од клучните елементи за согледувањето не
само на потесниот интерес на нумизматиката туку и на целосната историска
слика.
Публикацијата е поделена во девет поглавја. На почетокот на делото
се претставени претходните истражувања на циркулацијата на монетите
во Република Македонија, на поединечните наоди што се застапени во музејските збирки и на археолошките локалитети во Македонија, како и на
колективните наоди, односно откритијата на депоа на монети од раниот
империјален период. Второто поглавје дава историјат на градот Лихнид во
римската епоха, каде што авторката мошне успешно ги собрала сите поединечни податоци што ни се денес на увид и успеала од нив да го изгради
хронолошкиот редослед на историските настани, користејќи ги напоредно
и литерарните извори и археолошките податоци, а особено место му посветила на присуството на епиграфските споменици и на нумизматичките
наоди, покажувајќи зрелост во методолошката работа на зададената тема.
Започнувајќи со најраното споменување на градот кај Диодор, кој зборува
за походите на Филип II, со кои тој стигнал до Лихнидското Езеро, преку
бурните случувања во областа на Дасаретите од доцниот III и од раниот II
век пр.н.е. запишани кај Полибиј, таа доаѓа до значајното место на целата
област во текот на трите Римско-македонски војни. Потенцирано е првото
монетоковање во Лихнид во периодот од 185 до 168 г. пр.н.е., кога се издавани монети со натпис ΛΥΧΝΙΔΙΩΝ, време во кое Лихнид има статус на libera
gens, односно област што не била ниту под илирски ниту под македонски
протекторат, но од друга страна, претставите на монетите докажуваат политичка припадност на градот и на Дасаретите кон македонската држава.
Периодот во кој Македонија станала римска провинција, а Лихнид бил нејзин дел, е соодветно прикажан во ова поглавје, главно преку толкувањето
на натписите од овој период. Тие го потврдуваат Лихнид како главен град на
Дасаретите со органите на управување што биле вообичаени за сите пого-
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леми градови во Римската Империја и етничка структура иста како онаа во
соседните горномакедонски области. Приказот на историските околности
во Лихнид завршува со длабоките промени што започнале во III век, продолжиле низ целата доцна антика и резултирале со појава на нова доба, со
христијанството како официјална религија.
Во поглавјето „Историја на археолошките истражувања во Лихнид
на локалитетот Плаошник“, Сања Битрак прави кратка, но мошне вешта
реконструкција на просторот на кој се развива Лихнид од првата половина
на I мил. пр.н.е., сè до доцната антика и ранохристијанскиот период, врз
основа на археолошките истражувања, првенствено оние спроведени на
Самуиловата тврдина и на Плаошник, најинтензивно во периодот од 2001
до 2010 година.
Овие поглавја претставуваат увод во главната тема на книгата, која
продолжува со „Преглед на римските монетарници застапени во наодите на
Плаошник“, каде што е направен преглед на продукцијата на сите познати
ковници во Македонија и е направена анализа на откриените примероци на
Плаошник со точна хронолошка определеност. Така дознаваме за присуството на монети ковани во Тесалоника, во Бероја, Филипи, Пела и во Стоби, но
авторката ги означила и ковниците од кои е забележано отсуство на монети,
што е, исто така, искористено како историски податок.
Објаснувајќи ја својата методологија во работата, таа наведува дека
собрала вкупно 287 монети, нумизматички материјал што може да се нарече
временски хомоген – од времето на Октавијан Август до ерата на Константин Велики, но она што му дава белег и исклучителна важност на нејзиниот
труд е фактот дека станува збор за монети што се добиени исклучиво преку
стратиграфско археолошко ископување.
Најопширните поглавја во книгата се насловени: „Нумизматички материјал на Плаошник според императорите“ и „Циркулација на монетите во
Охрид – Плаошник според застапените монетарници“, дел од книгата во кој
авторката ја покажува својата сигурност во испишаните редови и низ кој се
добива чувство дека таа сосема сигурно комуницирала со нумизматичкиот
материјал и како резултат на таа своја обученост суверено има потреба да му
ги пренесе на читателот сознанијата до кои дошла. Направена е хронолошка
поделба според првите четири века од новата ера, поточно според римските
императори што владееле во овој период. Очекувано, прегледот започнува
со времето на Октавијан Август и констатира различни номинали – денари,
дупондии и асови ковани во ковниците во Киренаика, во источна ковница, во
Рим, Лугдунум, но, исто така, и во поблиските Тесалоника и Пела. Монетите
на Тибериј, првиот римски император во вистинската смисла на зборот, на
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Плаошник се застапени со асови емитувани од Рим, а другите припадници
на јулио-клавдиевската династија се застапени со помал број примероци
кои биле ковани, исто така, во Рим, но и такви на македонскиот коинон од
Тесалоника, како и примероци од ковницата во Филипи. Најголем број од
монетите во I век се изработени во времето на царот Веспазијан, и тоа од
Тесалоника и од Стоби, и една монета од Патра во провинцијата Ахаја. Посебно се истакнати монетите на македонскиот коинон, кои на реверсот имаат
претстава на македонски штит и натпис ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. Во текот на II век се забележува помал број монети и различни номинали – само
два денарии, но повеќе сестерции, дупондии, асови и провинциски бронзи,
а меѓу нив најбројни се монетите ковани во времето на императорот Трајан,
покрај изданијата на членови на династијата на Антонините. Продолжувајќи
кон III век, Сања Битрак констатира поголема концентрација на монети на
Плаошник, особено преку присуството на антонинијани, што е резултат
на нестабилната политичка и воена состојба, која барала исплата на големи воени единици. Покрај нив продолжила циркулацијата на вообичаените
вредности карактеристични за претходните векови, како и континуираното
присуство на монети со легенда ΚΟΙΝОΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ од Тесалоника.
Честите борби за престолот на империјата довеле до присуство на монети на
поголем број императори, ковани во речиси сите делови на царството. IV век
од н.е. во делото е означен со перидот до 337 година, но авторката констатира дека токму тогаш се случила многу висока концентрација и циркулација
на монети, од кои повеќе од 50% се нумуси на императорот Константин I,
ковани од 307 до 337 година.
Следното поглавје ја обработува циркулацијата на монетите во Охрид
– Плаошник според застапените монетарници, при што е истакнато дека
наодите потекнуваат од сите делови на Римската Империја, од најголемиот
број ковани во Рим, преку големиот број бронзи што потекнуваат од македонските ковници (најмногу оние на македонскиот коинон од Тесалоника
во I и II век), а помалку, но застапени во извесен број се оние од Стоби, Филипи, Бероја и Пела. Исто така, постојат и монети од непознати ковници во
Азија од првата половина на I век, потоа од непозната ковница во Тракија,
од Патра во Ахаја, Киренаика во Африка и Лугдунум во Цисалписка Галија.
Авторката ги констатира реформите направени од императорот Диоклецијан, новите и брзи административни поделби во царството, што донеле
новоформирани провинции, а со тоа и отворање нови ковници. Сето тоа таа
го согледува на Плаошник преку присуството на монети од Сискија, Тикинум, Лондон, Лион, Арл, Медиоланум и Триер, но исто така, и од источниот
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дел на империјата, преку примероци од Кизик, Сердика, Хераклеја Понтика,
Константинопол, Никомедија и Антиохија.
Поглавјето завршува со обемна статистика на циркулацијата на монети
во I и II век, како и оние во III и IV век. За периодот во I и II век авторката ги
одвојува емисиите од ковницата во Рим, а истакнува дека монетите од бронза
од македонските ковници биле во секојдневна употреба и тие се застапени
со 58 монети ковани во Тесалоника, Стоби, Пела и Филипи, почнувајќи од
владеењето на Август, па сè до времето на Домицијан. Во овој период се
јавуваат и 37 монети што ги емитувал македонскиот коинон, најверојатно
од Тесалоника, и тоа со континуитет во текот на целиот период на I и II век.
Покрај застапеноста на примероците од Ахаја, односно ковницата во Патра
и ковниците во Азија, особено е нагласен реткиот примерок на сребрен
денариј, кован во Киренаика на самиот почеток од владеењето на Август,
кој, заклучува авторката, немал улога на платежно средство, туку служел
како лична вредност на сопственикот. Околностите во III век се детаљно
обработени во ова поглавје. Најпрво преку ковниците во Пела и во Бероја,
каде што е потврдено обновувањето на култот на Александар Македонски во
времето на Гордијан III (238–244 година), преку констатирањето на примероците монети од ковниците во далечните провинции на западот, со особено
внимание на монетите од ковниците во Мала Азија.
На крајот на ова поглавје направен е детален преглед на нумизматичките вредности на Плаошник.
Авторката заклучува дека во времето на Римската Империја Лихнид
во најголем дел живее на Плаошник, врз основа на повеќе откриени објекти
– куќи, бањи и цистерна од раниот империјален период и плоштад од времето на доцната антика, во чии археолошки контексти е откриен голем број
монети и многубројни епиграфски споменици, од кои повеќето јавни документи на градот подигнати од Дасаретите и од Лихниѓаните, кои заедно со
монетите го дефинираат развиениот тип на градска населба каков што бил
Лихнид. Иако Плаошник е во фокусот на ова дело, авторката го истакнува значењето токму на тој простор како урбано јадро, така што можеме
да заклучиме дека сознанијата добиени од оваа студија се круцијални за
сите други точки во градското живеење. А, како што наведува самата таа,
„преку овој нумизматички материјал се откриваат центрите на ковање на
овие монети, се регистрира неговата бројност, се посочуваат патиштата на
комуницирање на градот со војските, и исто така трговијата со подалечните
територии на Македонија, Балканот и Медитеранот“. И, токму исчитувањето
на заклучните согледувања во делото дава прецизна слика на случувањата во
Лихнид низ епохата од I до IV век, каде што бројноста на монетите, нивните
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номинали, потекло и контексти на наоѓање, како да раскажуваат историска
приказна за животот во тие времиња, што долго време ѝ недостасуваше на
македонската наука.
Пред нас имаме издание што е двојазично (на македонски и на англиски јазик), кое не само што ја зголемува неговата важност туку и го прави
лесно достапно за светската научна јавност, на која ѝ недостасуваат трудови
од овој тип. На крајот на публикацијата е изработен обемен каталог на 287
монети со одлични фотографии и три мапи. Целото издание има сосема
јасен графички израз како неизоставен дел од целосно добро подготвена
публикација.

УДК: 871.2-523.6(497.776)(082)(049.3)

Ѓоко Ѓорѓевски

ПРОМОТИВНА РЕЧ НА ЗБОРНИКОТ НА ТРУДОВИ
ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ:
„МАНАСТИР СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ – СЛЕПЧЕ,
ДУХОВЕН, КНИЖЕВЕН И УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР“, СЛЕПЧЕ 2015

„Г

олемината на народите не се мери според бројот на припадниците
на народот, туку според духот на тој народ, во духовната оставина
– ризницата.“ Така започнува ова писание, со зборовите од предговорот
на Неговото Високопреосвештенство, митрополитот Петар, кој мудро
созерцава врз сведоштвата за едно непроценливо, а сѐ уште недооткриено
духовно сокровиште на овие благословени простори. Тоа извира од јасното
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сознание дека единствено вистинско богатство е она што се спечалува
со Бога и она што никој никогаш не ќе може да го одземе, а кое, макар
привремено затаено и замолчено, останува и по сите ропства, премрежиња
и туѓински пустошења. Благословен е оној народ што, како старозаветниот
пророк, може да каже: „Оти има ли некој голем народ, кому неговиот бог
му се приближил толку, како што е близок кон нас Господ, нашиот Бог, кога
и да го повикаме?“ (5Мојс 4,7) Мојсеј говори за голем народ, токму кога
тој сѐ уште нема ниту дом, ниту посед, кога се наоѓа в пустина, која е земја
ничија и сечија, а го чекори одот на ветувањето добиено од Бога. И, во тоа
е неговата големина, која другите тогашни народи не можеле или не сакале
да ја разберат.
Токму затоа, исклучителен придонес во осознавањето и обзнанувањето
на дел од тоа духовно сокровиште е направен преку истражувањата поврзани
со постарата и поновата историја на демирхисарското црковно и духовно
културно наследство по повод јубилејот – 1000 годишни од манастирот Св.
Јован Претеча, Слепче и Демир Хисар во 2015 година. Пред нас денес е
зборник во кој се собрани трудовите на учесниците на меѓународниот научен
симпозиум насловен како: „Манастир Свети Јован Крстител – Слепче,
духовен, книжевен и уметнички центар“, кои се резултат на длабински
истражувања на научници од културата, историјата, писменоста, поезијата,
археологијата и уметноста. На овој начин тие значајни научни сознанија
стануваат достапни за сите, а посебно за оние што си го ценат и си го
вреднуваат соодветно сопственото културно, црковно и духовно богатство.
На почетокот од Зборникот, по поздравните обраќања од свеченото
отворање на Меѓународниот симпозиум, следуваат 12 исклучителни научни
прилози.
Првиот труд му е предназначен на светителот кому му е посветен
Слепченскиот манастир, а е насловен: „Свети Јован Претеча – егзегеза на
неговиот повик за покајание“. Авторот на овој текст, протоѓакон Ратомир
Грозданоски, егзегетски ги прегледува новозаветните евангелски текстови
кои говорат за светиот Претеча Христов и пророк; „и не само пророк туку и
поголем од пророк (Матеј 11,9), бидејќи за него и пророците пророкувале“,
како за „непосреден сведок“ и силна потврда дека е Исус ветениот и долго
очекуваниот Месија и Спасител. И не само сведок туку и поголем од сведок,
затоа што сведочеше како со животот така и со смртта.
Следниот научен прилог е подготвен од академик Цветан Грозданов:
„За градителските и зографските потфати во манастирската црква Св. Јован
Претеча (Продром) во Слепче, во втората половина на XIX век“. Авторот во
својот труд истакнува дека „градежно-сликарските работи“ на манастирот
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од тоа време „биле маргинализирани поради ликовните дела од постариот
период, како и поради интересот кон ракописната збирка на манастирот“.
Значајниот научен прилог се состои во понудениот прекрасен и исцрпен
преглед на податоците за тогашните градителски и зографски активности
за слепченската црква, која е „специфична по својата основа, облик и
артикулирање во просторот“, а „се разликува од современите градби во
Пречиста Кичевска и Св. Јован Бигорски“, иако несомнено „заедно со нив
е најмонументална градба во овој дел на Македонија“.
Ѓакон Дејан Борисов пишува за „Историографските белешки за
манастирот Слепче (XIV–XXI век)“. Во прилогот се навраќа на една од
легендите поврзани со неговата изградба од страна на царот Самуил. Потоа
вниманието го посветува на големата и непроценлива ракописна библиотека
на манастирот, од која е зачуван само мал дел ракописи, кои денес се наоѓаат
во разни библиотеки и музеи во светот; за најстариот ракопис што ни е
познат нам од XII век, таканаречениот Слепченски апостол, за ракописното
Изворно Евангелие и Триод од 14 век. Авторот, сепак, не се ограничува
само на пренесување податоци, туку поставува и нови прашања за веќе
познатите сведоштва, а презентира и необјавени податоци од 19 век, како и
од периодот што следува.
Иванка Гергова, пак, се посветува на проучувањето на „Подоцнежната
историја на слепченскиот манастир ‘Св. Јован Претеча’ според неговите
записи“. Текстот детаљно ги анализира податоците од три ракописни
записи од манастирот во Слепче од 18 и 19 век. Станува збор за необјавени
ракописи, кои се чуваат во националната библиотека „Св. Кирил и Методиј“
во Софија, а кои содржат податоци за околните села и градови и животот на
манастирот во тоа време.
Академик Ѓорѓи Поп-Атанасов пишува за „Слепченската ракописна
збирка“. Познато е дека се работи за значајна колекција на словенски и
византиски ракописи од минатото, во голема мера оформена во текот на 16
век, кога манастирот бил огниште на активна книжевна дејност. Тогаш се
добиени ракописи од други цркви и манастири за потребите на манастирскиот
скрипториум, па така е основана богата библиотека на стари црковни книги.
Библиотеката содржела дел од словенските ракописи што биле произведени
во манастирскиот писарница, а како најзаслужни за тоа се споменуваат
монасите Висарион, Пахамиј, Матеј. Според авторот, во манастирот Слепче
имало неколку стотици ракописи, пишувани во периодот од 11 до 19 век,
од кои повеќето биле на старословенски, а кои го привлекуваат должното
внимание на повеќе светски истражувачи, како во минатото така и денес.
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Научниот прилог на Виктор Недески е насловен: „Свети Кипријан
Слепченски – еден непознат светител“. За волја на вистината, до одржувањето
на Симпозиумот овој наш светител, чија канонизација се случи годинава,
и покрај зачуваните сведоштва, навистина беше непознат. На маргините на
едно Слепченско четвороевангелие од 1548 година зачуван е споменот за
страдалното мачеништво на игуменот Кипријан за време на страдалната
седмица во 1780 година, во периодот непосредно по укинувањето на
Охридската архиепископија. Авторот во својот труд претставува неколку
образложенија за потиснувањето на споменот за овој светител – преподобен
и маченик, како и размислувања за потребните чекори што треба да се
преземат. Две години подоцна овој светител, прославен на небесата со
самото мачеништво, Македонската православна црква и официјално го
прослави и го вброи во редот на светителите.
Елизабета Касапова своето внимание го има посветено на
„Архитектонските особености на манастирската црква ‘Свети Јован
Претеча’ – Слепче“. Авторот бележи дека црквата Св. Јован Крстител била
изградена во 1862 година над постара сè уште непозната црква. Додека за
неа нема информации, за новата градба говорат четири натписи: два веќе
претходно објавени и два кои првпат се забележуваат во овој труд. Во овој
научен прилог се понудува посеопфатно читање на црковната градба, преку
презентирање на неколку важни карактеристики, кои ја разликуваат од
групата на другите цркви градени во 19 век.
Миљана М. Матиќ, пак, прави „Осврт на иконописот на Пеќската
патријаршија. Во потрага по хронолошки, иконографски и стилски
паралели со иконите од манастирот Слепче“. Трагајќи по хронолошките
и по стилските аналогии на иконите од Слепче од 16 век на територијата
на Пеќската патријаршија, во текстот се посочуваат иконите на Господ
Исус Христос и Пресвета Богородица од манастирот Грачаница во Косово,
како и богородичната икона Одигитриа во манастирот Крушедол. Авторот
пронаоѓа и стилска сличност на иконите на Архангел Михаил од Слепче
и онаа од црквата Свети Никола во Драјчиќ, во близина на Призрен. Во
своето истражување, посебен акцент е посветен на слепченските икони
од првата половина на XVII век, како и на поголем број иконостасни
крстови од територијата на Охридската архиепископија, кои типолошки и
формално се разликуваат од крстовите на територијата на обновената Пеќска
Патријаршија во текот на споменатиот период.
Научниот прилог на Сашо Цветковски е посветен на „Живописот
во манастирот Слепче од времето на XIX век“. Авторот забележува дека
најзначајниот настан за манастирот Слепче од времето на XIX век е токму
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обновата, односно изградбата на новиот манастирски храм и неговото
живописување. Неговиот научен интерес е насочен исклучиво кон живописот
во манастирот од тој период, поточно фреско-живописот во католиконот
од 1863 г., како и неколкуте вредни икони во манастирот, што несомнено
овозможува поцелосен увид врз тогашните уметничките активности и
остварувања во манастирот. Меѓу оние малубројни икони од тоа време што
поседуваат повисоки стилско-ликовни вредности, ги издвојува иконата
на св. Јован Претеча, како и иконата на Богородица Пантанаса, односно
Богородица – Несвенлива роза.
Ангелина Поповска говори за „Конзарваторските записи за три икони
од манастирот Слепче“: иконата на Господ Исус Христос – Спасител,
на Богородица – Одигитрија и на Успение на Пресвета Богородица со
претставите на светите Кузман и Дамјан.
Светозар Ангелов и Калина Минчева пишуваат за „Манастирите
во Демирхисарско врз основа на податоци од фото-архивата на проф.
Асен Василев“. Се работи за архиви што содржат значајни материјали и
фотографии и од манастирите во Македонија. Меѓу нив посебно се истакнува
фотографскиот материјал на црквите и манастирите во регионот на Демир
Хисар создаден во 40-тите години на XX век. Текстот коментира приложени
фотографии од манастирот Св. Атанасиј – Журче, Св. Јован Претеча и
црквата Св. Јован Богослов во Слепче.
Исто областен и исто тематски е прилогот на Марија Полимирова,
насловен: „Крушево, Прилеп и Трескавец, изразени во фото-архивата на
проф. Асен Василев, зачувана во Центарот за славовизантиски студии
‘Проф. Иван Дујчев’“. Во прилогот се презентира фото-документација од
црквите и манастирите од споменатите места: Крушево и црквата Св. Јован
Претеча, Прилеп со градската архитектура, Старата саат-кула, црквата на
Светото Благовештение, од Варош, како и црквата Св. Никола. Од манастирот
Трескавец зачувани се повеќе фотографии од неговата архитектура, фрески,
како и од дрвените резбани манастирски порти.
Уредник на зборникот е Сашо Цветковски, рецензент Цветан Грозданов,
а технички уредник Виктор Недески. Ним треба да им заблагодариме што
сите овие текстови се појавуваат во ова прекрасно печатено издание, кое
е дел од библиотека „Небесни цветови“, едиција „Беседи“, а издавач е
манастирот „Св. Атанасиј Велики“ од Журче – Демир Хисар.
Овој зборник е едно заедничко истражување на вистината за манастирот
Св. Јован Претеча од Слепче, еден од најзначајните книжевни центри во
Македонија, со бројно монаштво, активен скрипториум и богата библиотека.
Тоа значи дека цели векови наназад овдешниот народ од ова светилиште
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светлина приемал, од Слепче вид добивал и духовно прогледувал. Та, затоа
и темните напади и искушенија во текот на неговата историја не успеале да
го замрачат, да го обезличат и да го уништат. Голем благослов и дар Божји
е возобновеното монаштво, кое повторно си ја презема улогата на духовен
ориентир и молитвено огниште, со што историјата престанува да биде
минато, туку станува бедем и цврста подлога врз која може да продолжи
просветителската и духовна надградба при ова наше древно светилиште.

